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ZARZĄDZENIE  Nr  2/2005 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

              z dnia 24 stycznia 2005 r. 
 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w sporcie  
dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2004/2005 

 
 
 Na podstawie art. 152 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje : 
 
 § 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w sporcie dla 
studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2004/2005, stanowiący Za-
łącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
 § 2. Zobowiązuje się dziekanów wydziałów do wprowadzenia i przestrzegania po-
stanowień zawartych w Regulaminie, o którym mowa w § 1. 
 
 § 3. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do 
spraw Studenckich. 
 
 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 
2005 r. 
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              Załącznik 
              do zarządzenia Nr  2/2005 
              z dnia 24 stycznia 2005 r. 
 
 
      
 

REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W SPORCIE DLA STU DENTÓW 

UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2004/ 2005 
 
 

 

 § 1. 1. Stypendium za wyniki w sporcie może otrzymać student, po zaliczeniu 
pierwszego roku, który: 

    1/ złożył w dziekanacie indeks, w terminie do dnia 28 lutego 2005 r., 
    2/ osiągnął wysokie wyniki  sportowe we współzawodnictwie międzynaro-

dowym lub krajowym w roku akademickim 2003/2004, 
    3/ reprezentuje  barwy  Uniwersytetu  Wrocławskiego  i Klubu Uczelnianego 
     Akademickiego Związku Sportowego, 
    4/ wykazuje się nienaganną postawą sportowca i studenta. 

 
   2. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach dziekan może przyznać stypen-
dium  za  wyniki  w  sporcie  studentowi,  który  nie złożył indeksu w dziekanacie w terminie, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. 
 
 § 2. Student, ubiegający się o stypendium za wyniki w sporcie, zobowiązany jest 
złożyć w dziekanacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2005 r. : 

   1/ podanie o stypendium wraz z uzasadnieniem, 
   2/ opinię Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku  Sportowego Uniwersy- 
    tetu Wrocławskiego, 
   3/ zaświadczenia klubu, związku lub organizacji sportowej, w ramach której 

brał udział we współzawodnictwie sportowym. 
 
 § 3. 1. Stypendium za wyniki w sporcie przyznaje dziekan. W roku akademickim 
2004/2005 stypendium przyznawane jest na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 
czerwca 2005 r.  
 
   2. Minimalna i maksymalna wysokość stypendium za wyniki w sporcie na rok 
akademicki 2004/2005 zostanie ustalona przez Prorektora do spraw Studenckich po złożeniu 
przez studentów wniosków o jego przyznanie.  

 
 § 4. 1. Student, według własnego wyboru, może otrzymywać stypendium za wyniki 

w sporcie, albo stypendium za wyniki w nauce, albo stypendium ministra za wybitne osią-
gnięcia sportowe, albo stypendium przyznawane na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 18 
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 81, poz. 889, z póź-
niejszymi zmianami). 
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2. Student studiujący równocześnie  na kilku kierunkach może otrzymać stypen- 

dium za wyniki w sporcie na jednym z kierunków według własnego wyboru. 
 

3. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium za wy- 
niki w  sporcie, z wyłączeniem zwiększenia kwoty stypendium socjalnego w związku z pono-
szeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności, nie może przekroczyć kwoty 680 
zł. 

 
 § 5. Student traci prawo do stypendium za wyniki w sporcie jeżeli: 

   1/ został skreślony z listy studentów, 
   2/ został zawieszony  w  prawach studenta prawomocnym orzeczeniem  Komisji  
        Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego 
   3/ przestał spełniać warunki wymienione w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4. 

 


