
ZARZĄDZENIE NR 26/2014 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 16 czerwca 2014 roku zmieniające Zarządzenie  

nr 19/2013 z dnia 12 czerwca 2013 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 (tj. Dz. U z 2012 poz. 572 z późn. zm.) w porozumieniu  

z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów i Uczelnianą Radą Samorządu 

Doktorantów, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W załączniku nr 1 do Zarządzenia 19/2013 z dnia 12 czerwca 2013 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 dodaje się ust. 13, który otrzymuje brzmienie: ,,Świadczenia o których mowa w 
§ 1 ust. 4 nie przysługują studentowi i doktorantowi przebywającemu na urlopie.”; 

2. w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium Rektora dla najlepszych studentów 
AWF może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen  
w poprzednim roku akademickim lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach olimpijskich lub w dyscyplinach,  
w których odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski organizowane przez Zarząd 
Główny Akademickiego Związku Sportowego”.; 

3. w § 8 ust. 1. otrzymuje brzmienie: „Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach olimpijskich lub dyscyplinach,  
w których odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski organizowane przez Zarząd 
Główny Akademickiego Związku Sportowego punktowane są według poniższej skali 
(dotyczy tej samej rangi zawodów dla osób  niepełnosprawnych): 
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich oraz w Mistrzostwach Świata - 100 pkt, 
2) medal Mistrzostw Europy, medal Uniwersjady, medal Akademickich Mistrzostw 

Świata – 90 pkt, 
3) udział w Mistrzostwach Europy, udział w Akademickich Mistrzostwach Świata, 

udział w Uniwersjadzie, miejsce 1 – 3 w zawodach Pucharu Świata - 80 pkt, 



4) udział w Akademickich Mistrzostwach Europy, medal Mistrzostw Polski, udział  
w zawodach najwyższej klasy rozgrywkowej w grach zespołowych – 70 pkt, 

5) medal indywidualny oraz medal w dyscyplinach zespołowych w Akademickich 
Mistrzostwach Polski, Mistrzostw Polski  AZS, miejsce 4-8 w Mistrzostwach Polski, 
miejsce 1- 3 w zawodach Pucharu Europy – 60 pkt, 

6) udział zawodników z min. I klasą sportową w Mistrzostwach Polski oraz w zawodach 
I ligi (druga klasa rozgrywkowa) w grach zespołowych, medal w klasyfikacji 
drużynowej Akademickich Mistrzostw Polski – 50 pkt, 

7) medal indywidualny w klasyfikacji typów Uczelni w Akademickich Mistrzostwach 
Polski - 40 pkt, 

8) medal drużynowy w klasyfikacji typów Uczelni w Akademickich Mistrzostwach 
Polski, I miejsce w klasyfikacji końcowej Akademickich Mistrzostw Polski/* - 30 pkt, 

9) udział w finale Akademickich Mistrzostw Polski – 25 pkt, 
10) miejsce II i III w końcowej klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski/* - 20 pkt;” 
* - warunkiem naliczenia punktów jest udział w minimum 51% zawodów AMM 

w danej dyscyplinie. 

4. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla 
najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe jest reprezentowanie Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie w akademickich zawodach sportowych. Obowiązek 
reprezentowania AWF w Krakowie nie dotyczy studentów- reprezentujących dyscypliny 
sportowe w których AWF w Krakowie nie uczestniczyła we współzawodnictwie 
sportowym. Reprezentowanie barw KS AZS AWF Kraków nie zwalnia z obowiązku 
reprezentowania Uczelni w zawodach akademickich takich jak: Akademickie Mistrzostwa 
Polski lub Akademickie Mistrzostwa Małopolski”. 

5. Wprowadza się zmiany w treści Załącznika nr 2 do Regulaminu, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeniem z mocą obowiązującą od dnia 

1 października 2014 roku. 

2. Pozostałe zapisy Zarządzenie 19/2013 z 12 czerwca 2013 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 
pozostają bez zmian. 

 

                REKTOR 

 

 

       Prof. dr hab. Andrzej KLIMEK 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia 26/2014  

z 16 czerwca 2014 roku  

Załącznik nr 2 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy  

materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów AWF w Krakowie 

 

Rok akademicki: 20.../20... 

Data wpłynięcia: ......./ ......./20... r. 

Podpis osoby przyjmującej: 
.................................... 

Adnotacje: 
.................................................................  

 
Rektor  
Akademii Wychowania Fizycznego  
w Krakowie 

Wypełnia Dział Nauczania i Spraw Socjalno-Bytowych Studentów 

 
Wniosek 

o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów 
w roku akademickim 20    / 20   

   
Nazwisko  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Imię _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Nr albumu __ __ __ __ _ _ Nr PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ Adres zamieszkania :  kod 

pocztowy _ _ -_ _ _ miejscowość__ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ulica__ __ __ __ __ __ __ _nr domu __  

lokal __  telefon kontaktowy __ __ __  __ adres e-mail __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Rok  studiów __  __ _ 

kierunek studiów ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Studia: stacjonarne/niestajonarne:  studia I stopnia, II stopnia/* 

 
1. 

Kryterium 
Uzyskana 

wartość średniej 
ocen za ostatni rok 

studiów   

Potwierdzenie 
dziekanatu 

Liczba uzyskanych 
punktów/** 

Średnia ocen za ostatni rok studiów    

 
2. 

 

Kryterium 

 
 

NajwyŜej punktowane 
osiągnięcie sportowe** 

 

Potwierdzenie 
reprezentowania 

uczelni w zawodach 
akademickich  
Koordynator  

ds. Sportu 
Akademickiego  

lub KS AZS AWF 

 
 

Liczba uzyskanych 
punktów/** 

Osiągnięcia sportowe     

 

Suma uzyskanych punktów (1 +2)  

 
Dokumenty  
Do wniosku naleŜy załączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających w/w osiągnięcia:  

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

*/    niepotrzebne skreślić 
**/   wypełnia student 

 



Proszę o przekazywanie stypendium na rachunek bankowy  

                          

 

Oświadczenie studenta: 

1. Zapoznałem(-am) się z “Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń 
pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie”.  

2. Świadomy(-a) odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawdą 
oświadczeń stwierdzam, Ŝe wszystkie podane we wniosku i w załącznikach dane są zgodne ze 
stanem faktycznym.  

3. WyraŜam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie 
pomocy materialnej. Wiem, Ŝe przysługuje mi prawo wglądu i poprawiania moich danych 
osobowych.  

 
 
.....................................................    ............................................................................................... 
   Data       Własnoręczny podpis studenta 

 
*    niepotrzebne skreślić 
**   wypełnia student 

 


