
Zarządzenie Nr 38/2000  
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  

z dnia  19 czerwca 2000 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów studentom 
Uniwersytetu Wrocławskiego, wykazującym się szczególnymi osiągnięciami sportowymi 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 65, 
póz. 385, z późniejszymi zmianami ), § 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1991 r. w 
sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni ( Dz. U. Nr 84, póz. 380, z późniejszymi zmianami ), § 64 
Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz uchwały Nr 44/2000 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z 
dnia 17 maja 2000 r. zarządza się, co następuje: 

§ l. Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów studentom Uniwersytetu 
Wrocławskiego, wykazującym się szczególnymi osiągnięciami sportowymi, stanowiący Załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§2.1. Dział Młodzieżowy zobowiązany jest przekazywać do Działu Płac Kwestury - w terminie 5 
dni od podjęcia przez Rektora decyzji przyznającej stypendium - listę osób, którym Rektor przyznał 
stypendium sportowe wraz z dokumentacją wymaganą przez przepisy ustawy o ubezpieczeniach 
społecznych i ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych. 

2. W tym samym terminie Dział Młodzieżowy przekazuje do Działu Plac Kwestury decyzję 
o cofnięciu stypendium. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw 
Studenckich. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dział Organizacyjny - 2000 ) 

 

 



 
Załącznik 
do zarządzenia Rektora Nr 38/2000 
z dnia 19 czerwca 2000 r. 

REGULAMIN  
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM UNIWERSYTETU 

WROCŁAWSKIEGO, WYKAZUJ ĄCYM SIĘ SZCZEGÓLNYMI 
OSIĄGNIĘCIAMI SPORTOWYMI  

§ l. Z części zysku netto Uczelni, wpłat ( darowizn ) osób fizycznych i prawnych tworzy się 
własny fundusz stypendialny przeznaczony na stypendia dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 
wykazujących się szczególnymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej „stypendiami sportowymi". 

§ 2. Liczbę stypendiów sportowych i ich wysokość na każdy rok akademicki ustala Rektor. 

§ 3. l. Rektor, na wniosek Zarządu Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego, 
przyznaje stypendium sportowe. 

2. Stypendium wypłacane jest w okresach miesięcznych z dołu. 

§ 4. Stypendium sportowe może otrzymać student Uniwersytetu Wrocławskiego, który: 
l/ wykazuje się szczególnymi osiągnięciami w zakresie sportu wyczynowego, 2/ jest 

członkiem Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 3/ osiąga dobre wyniki w nauce, 4/ nie był 

karany dyscyplinarnie w poprzednim roku akademickim. 

§ 5. Rektor cofa stypendium sportowe jeżeli: 
l/ student został skreślony z listy studentów, 11 student nie zaliczył semestru lub roku 
studiów i go powtarza, 3/ student przestał być członkiem Klubu Uczelnianego 
Akademickiego 

Związku Sportowego Uniwersytetu Wrocławskiego, 4/ student 
został ukarany dyscyplinarnie, 5/ zaistniały inne uzasadnione 
przypadki. 

§ 6. Stypendium sportowe nie wpływa na wysokość świadczeń pomocy materialnej, 
przyznawanych studentom studiów dziennych. 

( Dział Organizacyjny - 2000 ) 


