
 
Prosimy zapoznać się z „Instrukcją wypełniania wniosku” 

 

                              |      |      |      |      | 
……………………………….………………...                                |___|___|___|___| 
                pieczęć uczelni  
    
    
 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe 

na rok akademicki 2009/2010 

 

1. Imię i nazwisko studenta: .................................................................................................................. 

2. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni: .................................................................... 

……………………………………………............................................................................................ 

3. Nazwa kierunku studiów: .................................................................................................................. 

4. Forma studiów:   stacjonarne,    niestacjonarne 1) 

5. Zaliczony rok studiów: ...................................................................................................................... 

6. Poziom studiów:   pierwszego stopnia,    drugiego stopnia,    jednolite magisterskie 1) 

7. Data rozpoczęcia studiów (miesiąc i rok) 2): |___|___|_-_|___|___|___|___| 

8. Planowany termin ukończenia studiów (miesiąc i rok) 3): |___|___|_-_|___|___|___|___| 

9. Nazwa dyscypliny sportowej: ...........………………………………………….……..…………….. 

 

10. Osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta w okresie zaliczonych lat studiów: 

1) osiągnięcia we współzawodnictwie międzynarodowym 
Uzyskane miejsce             Pełna nazwa zawodów                   Data zawodów (miesiąc, rok) 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 
__________ 

1) niepotrzebne skreślić 
2) na danym poziomie studiów 
3) zgodnie z regulaminem studiów 



2) osiągnięcia we współzawodnictwie krajowym 
Uzyskane miejsce             Pełna nazwa zawodów                   Data zawodów (miesiąc, rok) 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

 

11. Osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta w roku akademickim, w którym pobierał 

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe (dotyczy studenta ponownie 

zgłaszanego do stypendium ministra) 
Uzyskane miejsce             Pełna nazwa zawodów                   Data zawodów (miesiąc, rok) 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

………….….   …………...…………………..…………………..…       |___|___|_-_|___|___|___|___| 

 
12. Potwierdzenie związku sportowego  
 
Potwierdzam wyżej wymienione osiągnięcia sportowe uzyskane przez studenta. 
 
 
 
 
………………………………………………….        …………………………….          ………………………………………………………………… 
                  miejscowość             data                                             pieczęć i podpis przedstawiciela władz  

właściwego polskiego związku sportowego, 
związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym 

działającego w środowisku akademickim 
lub właściwej organizacji krajowej 

 zajmującej się sportem niepełnosprawnych 
 



13. Wniosek zaopiniowano w dniu: |___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|___|___| 
             dzień                miesiąc                          rok 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………….…………………… 
pieczęć i podpis przewodniczącego rady 

podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni 
lub przewodniczącego senatu 

 
 
 
 
 
14. Oświadczenia studenta: 
 
1) Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody 1) na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku 
otrzymania stypendium. 
 
2) Pobieram stypendium sportowe / Nie pobieram stypendium sportowego 1) za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników 
nieposiadających licencji zawodnika, które zostało przyznane i jest wypłacane na podstawie ustawy 
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 
1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i 
Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 
2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298). Stypendium zostało przyznane na okres od dnia 
 

...……………………………. do dnia ………………………….. przez …………………………………………………….……………..……… 
                   data                                                  data                                                      organ przyznający stypendium 

 
 
 

…………………………………………….…………………… 
 data i podpis studenta 

 
 
 
 
 
 
15. Adres studenta do korespondencji: 
 
………………………………………………………………………  
imię i nazwisko 
 
………………………………………………………….………...…  
ulica, nr domu 
 
|___|___|_-_|___|___|___| ………………………………………..…  
kod pocztowy     miejscowość 
 
__________ 

1) niepotrzebne skreślić 
  



Instrukcja wypełniania wniosku 
 

1. Wniosek może być wypełniony ręcznie lub komputerowo.  
2. Wypełnienie punktów od 1 do 10 i od 12 do 15 jest obowiązkowe. Brak danych może spowodować 

odesłanie wniosku do uczelni w celu uzupełnienia.  
3. W pkt. 2 należy wpisać pełną nazwę wydziału (instytutu). W przypadku uczelni nieposiadającej 

podstawowej jednostki organizacyjnej, pole należy zostawić puste. 
4. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od 

ukończenia studiów pierwszego stopnia, dane: 
• w pkt od 1 do 4 i od 6 do 8 – powinny dotyczyć studiów drugiego stopnia, 
• w pkt 5 oraz wyniki sportowe wymienione w pkt. 10 i 11 – powinny dotyczyć studiów pierwszego 

stopnia. 
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy student w roku akademickim 2008/2009 ukończył studia 
pierwszego stopnia i rozpoczyna naukę na studiach drugiego stopnia od roku akademickiego 2009/2010, 
wniosek składa uczelnia, w której student rozpoczął studia drugiego stopnia. 

5. W pkt. 7 wniosku należy podać datę rozpoczęcia studiów na danym poziomie (studia jednolite 
magisterskie, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia).  

6. W pkt. 8 należy wpisać planowany termin ukończenia studiów wynikający z planu studiów, a nie 
planowaną przez studenta datę ukończenia studiów. Jeżeli zatem ostatni rok studiów trwa – zgodnie z 
planem - jeden semestr, prosimy o wpisanie terminu „03-2010”. 

7. Osiągnięcia sportowe w pkt 10 i 11 wniosku powinny być opisane w sposób zwięzły. Należy podać 
uzyskane miejsce (ew. w jakiej kategorii), pełną nazwę (w tym miejscowość i kraj) i datę zawodów. np. 
3 miejsce (400m stylem zmiennym) – Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2008 w Manchester (Anglia) –  
04-2008. 

8. Zgodnie z przepisami, ocena wniosku dotyczy wyników sportowych uzyskanych w okresie zaliczonych 
lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2009 r. Należy 
pamiętać, iż osiągnięcia sportowe sprzed daty rozpoczęcia studiów nie są brane pod uwagę przy ocenie 
wniosku. W przypadku osób, które uzyskały stypendium ministra w roku akademickim 2008/2009, nie 
są brane pod uwagę osiągnięcia sportowe, które były podstawą przyznania stypendium w roku 
ubiegłym. Studenci, którzy pobierali stypendium ministra w roku akademickim 2008/2009, w pkt. 11 
wniosku wyszczególniają te osiągnięcia, które uzyskali w roku akademickim 2008/2009. 

9. Pkt. 14 ppkt. 2 wniosku dotyczy stypendium sportowego przyznanego przez jednostki samorządu 
terytorialnego (np. starostwa), a nie stypendium za wyniki w sporcie przyznawanego przez uczelnię. 

10. Zgodnie z przepisami, osiągnięcia sportowe powinny być potwierdzone odpowiednimi dokumentami, 
które pozostaną w teczce akt osobowych studenta prowadzonej przez uczelnię. Do wniosku 
przekazywanego ministrowi do rozpatrzenia nie dołącza się żadnych załączników. 

11. Zgodnie z przepisami, wniosek musi być opatrzony pieczątką i podpisem przedstawiciela władz: 
• właściwego polskiego związku sportowego (np. Prezes Polskiego Związku Pływackiego) lub 
• związku sportowego o zasięgu ogólnokrajowym działającego w środowisku akademickim (np. 

Zarząd Główny AZS) lub 
• właściwej organizacji krajowej zajmującej się sportem niepełnosprawnych.  

Wnioski podpisane np. przez prezesa klubu sportowego lub jednostkę uczelnianą AZS będą odsyłane w 
celu uzupełnienia. 

12. Wypełniony wniosek przedstawiany jest ministrowi wyłącznie przez rektora uczelni. Wniosek nie może 
być przekazany przez inny organ uczelni lub przez studenta indywidualnie.  

13. Zgodnie z przepisami, przy ocenie wniosku brane pod uwagę wysokie wyniki sportowe uzyskane we 
wszystkich kategoriach wiekowych (senior, junior, młodzieżowiec) w następujących rodzajach 
współzawodnictwa: 

Igrzyska olimpijskie 
lub paraolimpijskie 

(udział) 

Mistrzostwa świata 
(1-5 miejsce) 

Mistrzostwa Europy 
(1-5 miejsce) 

Mistrzostwa Polski  
(1-3 miejsce) 

Uniwersjada  
(1-5 miejsce) 

Akademickie 
mistrzostwa świata  

(1-5 miejsce) 

Akademickie 
mistrzostwa Europy 

(1-5 miejsce) 
 

Przy ocenie wniosku nie są brane pod uwagę zawody pucharowe, mistrzostwa innych krajów (np. 
Mistrzostwa Austrii), mistrzostwa regionalne (np. Mistrzostwa Mazowsza), akademickie mistrzostwa 
Polski czy mistrzostwa Polski szkół wyższych. 


	WNIOSEK
	1) Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody 1) na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska w przypadku otrzymania stypendium.


