
Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Rektora AWF Warszawa  

Nr 8/2019/2020 z dnia 4 listopada 2019 r. 

 

 

 
REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU SANTANDER UNIVERSIDADES  

W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE 

 

 

Realizacja Projektu Santander Universidades, dotyczy przyznania stypendiów i nagród studentom, 

doktorantom i pracownikom Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, z okazji Jubileuszu 

90-lecia Uczelni, w łącznej kwocie 50 000 PLN.  

 

§ 1 

 

1. Stypendia i nagrody dla studentów, doktorantów i pracowników będą przyznane jednorazowo za 

szczególne zaangażowanie w działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 

zwaną dalej też „AWF w Warszawie”, za wyniki w nauce oraz dla laureatów jubileuszowego 

konkursu wiedzy o historii Uczelni. 

2. W ramach przyznanych środków przez Santander Universidades zostanie przyznanych  minimum 

85 jednorazowych stypendiów i nagród w semestrze zimowym w 2019 roku. 

3. Realizacja działań, o których mowa w ust. 2, zakończy się do 31 grudnia 2019 r. 

 

§ 2 

 

1. Komitet Monitorujący Programu Santander Universidades, zwanym dalej Komitetem 

Monitorującym rozpatruje i przydziela:  

1) Stypendium Santander Universidades 

a) dla studentów, którzy w roku akademickim 2018/2019 uzyskali najwyższe roczne średnie 

ocen na kierunku studiów, 

b) dla studentów za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności 

akademickiej. 

2) Nagrodę Santander Universidades dla laureatów jubileuszowego konkursu wiedzy o historii 

AWF w Warszawie z okazji Jubileuszu 90-lecia Uczelni skierowanego dla studentów, 

doktorantów i pracowników Uczelni.  

2. W skład Komitetu Monitorującego, wchodzą przedstawiciele AWF w Warszawie oraz 

przedstawiciele Programu Santander Universidades w następującym składzie:  

Przewodniczący: dr hab. prof. AWF Michał Lenartowicz - Prorektor ds. Studenckich  

i Kształcenia 

Członkowie:          menedżer placówki Santander, 

Ewa Bujalska - Biuro Promocji, 

Iwona Twarowska - kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich. 

3. Komitet ma za zadanie zapewnienie właściwej procedury przyznawania stypendiów i nagród.  

4. Komitet Monitorujący określa wysokość i liczbę stypendiów i nagród dla studentów, doktorantów 

i pracowników. 

5. Komitet Monitorujący podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendiów i nagród i 

nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 3 

 

1. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1a niniejszego regulaminu może być przyznane 

studentom posiadającym status studenta AWF w Warszawie, którzy zaliczyli pierwszy rok 

studiów. O Stypendium mogą ubiegać się również studenci pierwszego roku studiów drugiego 

stopnia rozpoczętych w bezpośrednio kolejnym roku akademickim licząc od ukończenia studiów 

pierwszego stopnia.  



2. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1a niniejszego regulaminu może być przyznane 

studentom posiadającym status studenta AWF w Warszawie, studiów w części warszawskiej 

Uczelni i w Filii AWF w Warszawie w Białej Podlaskiej, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich 

warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, w tym w ust. 1 powyżej. Liczba i wartość 

stypendiów przyznanych dla studentów części warszawskiej Uczelni i Filii w Białej Podlaskiej 

należy do decyzji Komitetu Monitorującego.  

3. Jeżeli student studiuje na dwóch kierunkach, może ubiegać się o Stypendium tylko na jednym 

kierunku studiów w Uczelni. 

4. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1b niniejszego regulaminu, jest przyznawana 

studentom posiadającym status studenta w części warszawskiej AWF w Warszawie, 

wyróżniającym się szczególnym zaangażowaniem oraz inicjatywami na rzecz społeczności 

akademickiej. Wnioski w sprawie stypendium, zawierające opis dokonań kandydata, wraz z ich 

potwierdzeniem należy złożyć do 25 listopada 2019 r. Komitet Monitorujący po zasięgnięciu 

opinii przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów przyzna minimum 

10 stypendiów wyróżniającym się studentom. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego 

regulaminu. 

5. Wniosek niekompletny, nie spełniający warunków określonych w niniejszym regulaminie lub 

złożony po wskazanym terminie nie podlega rozpoznaniu. 

6. W konkursie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego regulaminu mogą brać udział 

studenci, doktoranci i pracownicy studiujący i zatrudnieni w części warszawskiej Uczelni. 

7. Nagroda, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego regulaminu może być przyznana 

pracownikowi AWF w Warszawie, który spełnia następujące warunki:  

a) jest nauczycielem akademickim, dla którego AWF w Warszawie jest podstawowym miejscem 

pracy, 

b) pozostaje z AWF w Warszawie w stosunku pracy. 

 

§ 4 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1a niniejszego regulaminu 

należy złożyć poprzez platformę internetową www.santander-grants.com/pl w terminie do 25 

listopada 2019 r. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1b należy złożyć w pokoju 

Sekretariat Prorektorów, pok. 86 (wzór wniosku - załącznik do regulaminu) w terminie do 25 

listopada 2019 r. 

3. Termin i miejsce oraz zasady przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 

niniejszego regulaminu, zostaną ogłoszone na uczelnianej stronie internetowej. 

4. Wypłata stypendium lub nagrody będzie realizowana w formie jednorazowego świadczenia 

pieniężnego i zostanie przekazana na wskazany przez wnioskującego rachunek bankowy w 

Santander Bank Polska, którego jest właścicielem głównym.  

5. Stypendysta jest zobowiązany do przekazania informacji w sprawie posiadanego rachunku 

bankowego w Santander Bank Polska SA lub otwarcia nowego rachunku w placówce Santander z 

lokalizacją na terenie AWF w Warszawie oraz dostarczyć do placówki następujące dane 

identyfikacyjne: 

1) imię i nazwisko, 

2) numer PESEL, 

3) nazwę i adres właściwego Urzędu Skarbowego, 

4) adres zamieszkania w kolejności: województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, 

miejscowość, kod pocztowy. 

6. Stypendia będą wypłacane jednorazowo. 

 

§ 5 

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje 

Komitet Monitorujący.  

2. Komitet Monitorujący ma prawo wiążącej wykładni zapisów niniejszego regulaminu oraz 

podejmuje ostateczną decyzję we wszelkich sprawach dotyczących przyznania stypendiów i 

nagrody. 

http://www.santander-grants.com/pl


 

WNIOSEK STUDENTA O PRZYZNANIE  

STYPENDIUM SANTANDER UNIVERSIDADES ZA SZCZEGÓLNE 

ZAANGAŻOWANIE W DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy  

Wydział, kierunek,  

poziom studiów  
 

Rok studiów  

E-mail  

Telefon  

Data złożenia wniosku  

 

Opis zaangażowania oraz inicjatyw na rzecz społeczności akademickiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………………………………………. 

podpis wnioskującego 

 

Opinia przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów 

 
 

 

 

 

………………………………………………. 

podpis przewodniczącego 

 

DECYZJA 
Na podstawie Regulamin realizacji projektu Santander Universidades w Akademii 

Wychowania Fizycznego W Warszawie PRZYZNANO/NIE PRZYZNANO* stypendium 

w wysokości………..................................……….złotych. 

 

Podpisy członków Komisji : 

 

 

Warszawa, dnia………………………… 

*) niepotrzebne skreślić 


