
ZARZĄDZENIE NR 19/2012 
 
Rektora  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie z dnia 22 maja 2012  roku zmieniające Zarządzenie nr 18/2011  
z dnia  27  lipca  2011  roku w  sprawie wprowadzenia w    życie Regulaminu 
ustalania  wysokości,  przyznawania  i  wypłacania  świadczeń  pomocy 
materialnej  dla  studentów  studiów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych  oraz 
doktorantów  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im.  Bronisława  Czecha  
w Krakowie 
 
Na  podstawie  art.  66  oraz  186  i  199  ustawy  z  dnia  27  lipca  2005  roku  –  Prawo  
o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  
28  listopada 2003  roku o  świadczeniach  rodzinnych  (t.j. z 2006  roku Dz. U. nr 139, 
poz. 992 z późn. zm.), zarządzam co następuje 
 

§ 1 
 

W  Załączniku  nr  1  do  Zarządzenia  Nr  18/2011  z  dnia  27  lipca  2011  roku 
zawierającym  „Regulamin  ustalania  wysokości,  przyznawania  i  wypłacania 
świadczeń  pomocy  materialnej  dla  studentów  studiów  stacjonarnych  
i  niestacjonarnych  oraz  doktorantów  Akademii  Wychowania  Fizycznego  im. 
Bronisława Czecha w Krakowie” wprowadza się następujące zmiany: 
1. W  §  1  ust.  7  otrzymuje  brzmienie:  „Student  przebywający  na  urlopie  może 

otrzymać pomoc materialną o której mowa w ust.4 pkt 4”; 
2. W  §  1  dodaje  się  ust.14  który  otrzymuje  brzmienie:  „W  przypadku  złożenia 

wniosku po upływie terminów wymienionych w § 3 ust.1 student może otrzymać 
świadczenia  pomocy  materialnej,  jeżeli  wniosek  został  złożony  do  momentu 
rozdysponowania środków przeznaczonych na ten cel”; 

3. W § 4 dodaje się ust.16, który otrzymuje brzmienie: 
„Student  studiów  stacjonarnych  składając  wniosek  o  przyznanie  stypendium  
o  którym  mowa  w  ust.  12,13,14  tj.  (stypendium  socjalne  w  zwiększonej 
wysokości), oświadcza, że w terminie 7 dni od momentu zdarzenia poinformuje 
uczelnię o: 
1) swojej  rezygnacji  lub małżonka  z  zakwaterowania w domu  studenckim  lub 

innym obiekcie, 
2) podjęciu pracy przez małżonka, który  z nim zamieszkiwał jako niepracujący”. 

4. W § 4 dodaje się ust.17, który otrzymuje brzmienie: „W przypadkach o których 
mowa  w  ust  16,  student  traci  prawo  do  przyznania  stypendium  socjalnego  
w zwiększonej wysokości”. 

5. § 6 otrzymuje następujące brzmienie:  
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1. „Stypendium  rektora  dla  najlepszych  studentów  AWF  może  otrzymać 
student,  który  uzyskał  za  rok  studiów  wysoką  średnią  ocen  lub  wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

2. O przyznanie stypendium o którym mowa w ust. 1, student może ubiegać się  
nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. 

3. O przyznanie  stypendium  rektora dla najlepszych  studentów może ubiegać 
się  student  pierwszego  roku  studiów  drugiego  stopnia  rozpoczętych  
w  terminie  12 miesięcy  od  ukończenia  studiów  pierwszego  stopnia,  który 
spełnił kryteria określone w ust. 1. 

4. Student może się ubiegać o stypendium tylko na jednym wybranym kierunku 
studiów  i na  jednej uczelni na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku 
stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.  

5. Wnioski oceniane  są metodą punktową,  tj za wysoką  średnią ocen  i wysoki 
wynik sportowy ‐ przyznawana jest określona liczba punktów. 

6. Do  sumy  punktów  zalicza  się  punkty  za  wysokie  wyniki  sportowe  oraz 
punkty uzyskane za wysoką średnią ocen. 

7. Za osiągnięcia wymienione w ust. 1, można uzyskać maksymalnie: 
1) za średnią ocen  100 pkt; 
2) za wysokie wyniki sportowe 100 pkt; 

8. Za  100%  studentów,  z  którego  oblicza  się  procent  najlepszych  studentów 
przyjmuje  się  liczbę wszystkich  studentów  stacjonarnych  i  niestacjonarnych 
danego roku na danym kierunku, którzy zostali wpisani na rok akademicki do 
dnia 10 października każdego roku.  

9. Stypendium  Rektora  przyznawane  jest  przez  Rektora  na  rok  akademicki, 
chyba, że ostatni rok studiów trwa jeden semestr.  

10. Podstawą  przyznania  stypendium  jest  miejsce  studenta  na  wspólnej  liście 
rankingowej utworzonej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych danego 
roku na danym kierunku według  liczby uzyskanych punktów za osiągnięcia 
wymienione w ust.7. 

11. Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów wyznacza 
nie  więcej  niż  3  przedziały  procentowe  punktów,  które  uprawniają  do 
otrzymania  stypendium  nie więcej  niż  10%  studentów  spośród wszystkich 
wpisanych na dany rok danego kierunku studiów oraz wysokość stypendium 
dla danego przedziału na dany rok akademicki. 

12. W  przypadku,  gdy  liczba  studentów  zakwalifikowana  do  najniższego 
przedziału  jest większa niż określa to dany próg procentowy, ze względu na 
uzyskanie  jednakowej  liczby  punktów,  pomniejsza  się  dany  przedział  o  tę 
liczbę osób.  

13. W  przypadku,  gdy  ulega  zmianie  liczba  osób  uprawnionych  do 
otrzymywania  stypendium  przedziały  punktowe  nie  podlegają  zmianie  
w trakcie roku akademickiego. 
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14. Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora na dany rok akademicki  jest 
zamknięcie  poprzedniego  roku  akademickiego  w  terminie  i  na  zasadach 
określonych przez Dziekana. 

15. Przy  ocenie  wniosków  brane  są  pod  uwagę  osiągnięcia  uzyskane  
w poprzednim roku akademickim. 

16. Stypendium  rektora dla  najlepszych  studentów  nie przysługuje  studentowi, 
który w poprzednim roku akademickim powtarzał rok studiów, chyba, że do 
końca  tego poprzedniego roku akademickiego zaliczył oprócz powtarzanego 
kolejny  rok  studiów. W  pozostałych  przypadkach  student  może  otrzymać 
stypendium  rektora  dla  najlepszych  studentów  dopiero  na  podstawie  ocen 
uzyskanych w  roku  akademickim następującym po  roku w którym  zaliczył 
powtarzany rok. 

17. O miejscu studenta na  liście rankingowej danego roku na kierunku decyduje 
suma osiągniętych punktów. 

18. Jeżeli  na  liście  rankingowej  znajdą  się  osoby  z  taką  samą  liczbą  punktów, 
uzyskaną  tylko    za  jedno  osiągnięcie,  to  studenta,  który  zdobył  punkty  
z  tytułu wysokiej  średniej ocen   umieszcza  się   na  liście  rankingowej przed 
osobą, która zdobyła te punkty w ramach innego osiągnięcia. 

19. Jeżeli na  liście  rankingowej znajdą  się  studenci z  taką  samą  liczbą punktów, 
osiągniętą  tylko  za  średnią  ocen  to  dodatkowym  kryterium  decydującym  
o kolejności na  liście rankingowej  jest średnia ocen z poprzedniego semestru 
studiów. 

20. Jeżeli  na  liście  rankingowej  znajdą  się  osoby  z  taką  samą  liczbą  punktów 
uzyskaną  za  różne  osiągnięcia,  to  dla  rozstrzygnięcia  o  miejscu  na  liście 
decyduje  średnia  ocen  lub  w  przypadku  braku  rozstrzygnięcia  stosuje  się 
dodatkowe kryterium o którym mowa w ust.19”. 

6. § 7 otrzymuje brzmienie: 
1. „Punkty za średnią ocen wyznaczane są od średniej 4,01 do 5,00, w skali ocen 

od 2 do 5. Za średnią 5,00 przysługuje 100 pkt i odpowiednio za średnią 4,01 ‐ 
1 pkt.  

2. Średnia ocen poniżej 4,01 nie  jest punktowana. Stypendium za  średnią ocen 
nie może być przyznane za rok powtarzany. 

3. Zasady obliczania średniej ocen oraz przedmioty, które bierze się pod uwagę 
do  obliczania  średniej  ocen  za  dany  rok  dla  poszczególnych  kierunków 
studiów,  określają  Dziekani.  (Za  podstawę  do  obliczenia  średniej  ocen 
studenta  bierze  się  przedmioty  zaliczone  tylko  w  roku  akademickim 
poprzedzającym rok akademicki na który stypendium ma być przyznane. Nie 
uwzględnia  się  ocen  z  przedmiotów  poza  programowych  lub  zaliczonych  
w  poprzednich  latach  akademickich  oraz  ocen  uzyskanych  na  innych 
studiowanych kierunkach). Zasady  te powinny być  jednolite dla wszystkich 
typów  studiów  na  danym  kierunku  i  powinny  być  ustalone  i  podane  do 
wiadomości studentów przez Dziekanów na początku roku akademickiego. 
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4. Średnią  ocen  studenta  wyliczoną  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  bez 
zaokrągleń potwierdza pracownik dziekanatu danego kierunku na wniosku – 
Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

5. Średnie  ocen  uzyskane  przez  studenta  I  roku  studiów  drugiego  stopnia  
w  skali,  w  której  najwyższą  oceną  jest  6,0  lub  5,5  zastępuje  się 
odpowiednikami przeliczonymi według następującego wzoru:  

• Ze skali ocen 2 – 5,5:  
     Średnia AWF = 6/7 x Średnia + 2/7 
• Ze skali ocen 2 – 6:  
    Średnia AWF  = 3/4 x Średnia + 1/2     
      gdzie:  średnia AWF  oznacza  średnią  ocen w  skali AWF  (ostateczna  średnia, 

którą  chcemy  otrzymać)  ,  Średnia  oznacza  średnią  kandydata wyliczoną  na 
podstawie jego indeksu i zaświadczenia z poprzedniej uczelni 

6. Studenci,  którzy  ukończyli  studia  pierwszego  stopnia  poza  Akademią 
Wychowania  Fizycznego w Krakowie, winni  do wniosku  ‐  Załącznik  nr  2, 
dołączyć  zaświadczenie  o  wysokości  średniej  ocen  z  ukończonej  uczelni  ‐ 
wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do regulaminu”. 

7. Uchyla się § 8 i § 9. 
8. W § 11 dodaje  się ust. 6 o następującym brzmieniu: „Wniosek o przyznanie 

zapomogi  należy  złożyć  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  
3 miesięcy od zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia”. 

9. W  §  13  ust.  1  otrzymuje  brzmienie:  „Studenci,  którzy  otrzymali  prawo  do 
stypendium  rektora w poprzednim  roku  akademickim,  a  z powodu urlopu 
dziekańskiego – stypendium nie zostało im wypłacone‐ może być wypłacone 
na wniosek  studenta  po  powrocie  z  urlopu w wysokości  naliczonej  przed 
urlopem”. 

10.  Załącznik  nr  1  do  Regulaminu  ustalania  wysokości,  przyznawania  
i  wypłacania  świadczeń  pomocy  materialnej  dla  studentów  studiów 
stacjonarnych  i  niestacjonarnych  oraz  doktorantów  Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, zwany w dalszej części Zarządzenia „Regulaminem” 
– „Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego” – otrzymuje brzmienie  jak 
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

11. Załącznik nr 2 do Regulaminu – „Wniosek o przyznanie stypendium Rektora 
dla najlepszych studentów (…) „ – otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 
do niniejszego Zarządzenia.  

12. Załącznik nr 7 do Regulaminu – „Dokumentacja załączana do wniosku  (…)” 
– otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

13. .Załącznik  nr  8  do  Regulaminu  –  „Zasady  ustalania  i  dokumentowania 
dochodu”  –  otrzymuje  brzmienie  jak  w  Załączniku  nr  4  do  niniejszego 
Zarządzenia. 

14. Załącznik  nr  9  do  Regulaminu  –  „Oświadczenie  członka  rodziny  studenta 
(…)”  –  otrzymuje  brzmienie  jak  w  Załączniku  nr  5  do  niniejszego 
Zarządzenia. 
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15. Załącznik  nr  10  do  Regulaminu  –  „Oświadczenie  członka  rodziny 
studenta/doktoranta  o  dochodzie  niepodlegającym  opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym” – otrzymuje brzmienie  jak w Załączniku nr 6 do 
niniejszego Zarządzenia. 

16. Dodaje  się  Załącznik  nr  13  do  Regulaminu  –  „Zaświadczenie  z  Urzędu 
Skarbowego (…)” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 7 do niniejszego 
Zarządzenia.  

17. Dodaje  się  Załącznik  nr  14  do  Regulaminu  –  „Oświadczenie  o  wysokości 
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  (…)”‐  w  brzmieniu  ustalonym  
w Załączniku nr 8 do niniejszego Zarządzenia.  

18. Dodaje  się  Załącznik  nr  15  do  Regulaminu  –  „Wniosek  o  ponowne 
przeliczenie  dochodu”  –  w  brzmieniu  ustalonym  w  Załączniku  nr  9  do 
niniejszego Zarządzenia.  

 
 

§ 2 
 

 
1. Pozostałe  postanowienia  Zarządzenia  nr  18/2011  z  dnia  27  lipca  2011  roku 

pozostają bez zmian. 
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 
                  REKTOR 

 
                       Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 
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