
 
 

 
 

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 

 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha  

w Krakowie z dnia 25 września 2019 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. 95, ust. 1 i ust. 2, art. 211, art. 365 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku  

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.)  

w związku z art. 281 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1669 z późn. zm.)  

w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego i Uczelnianą Radą Samorządu 

Doktorantów, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadzam „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” 

stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia tracą moc: 

1) Zarządzenie nr 34/2014 Rektora z dnia 29 września 2014 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; 

2) Zarządzenie nr 19/2017 Rektora z dnia 14 czerwca 2017 roku zmieniające Zarządzenie 

nr 34/2014 z dnia 29 września 2014 r. 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; 

3) Zarządzenie nr 31/2017 z dnia 28 września 2017 roku zmieniające Zarządzenie  

nr 34/2014 z dnia 29 września 2014 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.  
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