
Załącznik nr 6 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń  

pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2017/2018 

– zarządzenie nr      /2017 Rektora PW 

 

Zasady przyznawania punktów za wysokie wyniki sportowe 

 
1. Zasady ogólne: 

1) przy ocenie wysokich wyników sportowych bierze się pod uwagę wyniki w sportach, 

w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2017 poz. 1463 z późn. zm.), zgodnie 

z aktualnym wykazem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu 

i Turystyki (komunikat Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 lipca 2015); 

2) w przypadku, gdy student uzyskał więcej niż jeden wynik sportowy, punkty 

przyznawane są za jeden wynik o największej liczbie punktów; 

3) w przypadku, gdy istnieje klasyfikacja indywidualna i drużynowa, która jest sumą 

wyników w klasyfikacji indywidualnej, bierze się pod uwagę wynik uzyskany 

w klasyfikacji indywidualnej; 

4) w przypadku, kiedy zawody podzielone są na etapy (np. eliminacje, półfinał, finał etc.) 

lub składają się z kilku oddzielnych zawodów, student musi uczestniczyć we 

wszystkich etapach, a przy przyznawaniu stypendium bierze się pod uwagę wynik 

uzyskany w klasyfikacji końcowej; 

5) w przypadku istnienia systemu podziału lig innego niż I, II i III, liczy się według 

hierarchii trzech najwyższych; 

6) w przypadku Akademickich Mistrzostw Polski i Akademickich Pucharów Polski 

studenci reprezentujący AZS Politechnika Warszawska do punktów przyznanych 

zgodnie z poniższą tabelą doliczają 5 punktów. 

 

2. Liczbę punktów przyznawanych za uzyskanie miejsca w zawodach o randze krajowej 

określają poniższe tabele: 

 

Liczba punktów  

Uzyskane 

miejsce 

Mistrzostwa 

Polski, 

Puchar 

Polski 

Akademickie  

Mistrzostwa Polski  
Akademicki Puchar Polski 

1 28 16 10 

2 24 14 8 

3 22 12 7 

4 19 10 6 

5 17 8 5 

6 15 6 - 

7 14 5 - 

8 12 - - 

9 11 - - 

10 9 - - 



 

Liczba punktów  

Uzyskane 

miejsce 
I liga II liga III liga 

1 27 18 12 

2 24 17 11 

3 23 16 10 

4 22 15 9 

5 21 14 8 

6 20 13 7 

7 19 12 6 

>7 18 12 5 

 

 

3. Za wyniki w imprezach o randze międzynarodowej (Olimpiada, Mistrzostwa Świata, 

Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Uniwersyteckie Mistrzostwa 

Europy, Uniwersjada i inne) punkty przyznawane są indywidualną decyzją Rektora, przy 

czym maksymalna liczba punktów nie może przekroczyć 35 punków. 

 

4. Sposób dokumentowania wyników sportowych: 

imienne zaświadczenie zawierające: nazwę dyscypliny, nazwę, datę i miejsce zawodów 

oraz zajęte w nich miejsce wydane przez:  

1) odpowiedni związek sportowy (znajdujący się w aktualnym wykazie 

zamieszczonym w komunikacie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 lipca 2015 

r.) w przypadku Mistrzostw Polski, Pucharu Polski lub zawodów o randze 

międzynarodowej;  

2) odpowiednią Organizację Środowiskową AZS w przypadku Akademickich 

Mistrzostw Polski, Akademickiego Pucharu Polski lub akademickich rozgrywek 

o randze międzynarodowej. 

 


