
Załącznik nr 1 do zarządzenia  

Rektora AWF Warszawa  

Nr 33/2018/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

 

 

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SANTANDER UNIVERSIDADES  

W AWF WARSZAWA 

 

 

Stypendia Santander Universidades, zwane dalej „Stypendiami”, przyznawane są studentom 

i doktorantom części warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, zwaną 

też dalej „Uczelnią”.  

 

§ 1 

 

1. Stypendia dla studentów i doktorantów w części warszawskiej AWF Warszawa 

(tzn. z wyłączeniem jej Filii) będą przyznawane w oparciu o niniejszy regulamin za 

szczególne zaangażowanie w działalność w AWF Warszawa, za osiągnięcia w rozwoju 

naukowym, badawczym i wysokie osiągnięcia w sporcie oraz za zaangażowanie 

społeczne i kulturalne w działalności pozauczelnianej. 

2. W ramach przyznanych środków przez Santander Universidades zostanie przyznanych 

minimum 20 jednorazowych Stypendiów w roku akademickim 2018/2019. 

 

§ 2 

 

KOMISJA STYPENDIALNA 

 

1. W skład Komisji Stypendialnej, zwaną dalej Komisją, wchodzą: 

Przewodniczący: dr Przemysław Zybko 

Członkowie:  Milena Wilska – biuro placówek Santander  

dr Grzegorz Bednarczuk 

dr Joanna Kalecińska 

Anna Ferreria (doktorantka) 

Paulina Kaftanowicz (studentka)  

2. Komisja podejmuje decyzje po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami i wysłuchaniu 

opinii członków komisji zwykłą większością głosów. Protokół podpisuje przewodniczący 

oraz członkowie. 

3. Pracami Komisji kieruje przewodniczący.  

4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja ustala zasady punktowania osiągnięć w danym 

kryterium (w tym maksymalną i minimalną liczbę punktów) oraz zasady tworzenia listy 

rankingowej, na podstawie której będą przyznane Stypendia.  

5. Komisja przyznaje punkty za poszczególne osiągnięcia zgodnie z ustalonymi kryteriami 

oraz przygotowuje listy rankingowe ubiegających się o Stypendia, odrębnie dla 

studentów i doktorantów. 

6. Wnioski wraz z protokołem są przekazywane do Komitetu Monitorującego.  

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

 

KOMITET MONITORUJĄCY 

 

1. W skład Komitetu Monitorującego Programu Santander Universidades, zwanym dalej 

Komitetem Monitorującym, wchodzą przedstawiciele Uczelni oraz przedstawiciele 

Programu Santander Universidades w następującym składzie:  

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

i Kształcenia 

Członkowie: Rafał Denga - menedżer placówki Santander  

 

Ewa Bujalska - Biuro Promocji, 

Iwona Twarowska - kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich. 

2. Komitet ma za zadanie zapewnienie właściwej procedury przyznawania Stypendiów.  

3. Komitet Monitorujący określa wysokość i liczbę Stypendiów dla studentów 

i doktorantów. 

4. Komitet Monitorujący podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania Stypendium. 

5. Decyzja Komitetu Monitorującego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

§ 4 

 

1. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu. 

2. Stypendium może być przyznane na wniosek studenta lub doktoranta. 

3. Stypendium może być przyznane studentom i doktorantom, którzy zaliczyli pierwszy rok 

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

drugiego stopnia rozpoczętych w okresie roku od ukończenia studiów pierwszego 

stopnia. 

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

jednym kierunku.  

5. Do wniosku dołącza się dokumenty poświadczające wykazywane osiągnięcia. 

6. Przy rozpatrywaniu wniosków studentów i doktorantów Komisja bierze pod uwagę 

następujące kryteria: 

1) szczególne zaangażowanie w działalność w AWF w Warszawie, 

2) osiągnięcia w rozwoju naukowym i badawczym, 

3) wysokie osiągnięcia w sporcie, 

4) zaangażowanie społeczne i kulturalne w działalności pozauczelnianej. 

7. W przypadku otrzymania Stypendium, osoba składająca wniosek w kolejnych latach, nie 

może we wniosku wykazywać ponownie tych samych osiągnięć. 

8. Wnioski o przyznanie Stypendium należy złożyć w terminie do 22 marca 2019 r. 

9. W przypadku niewykorzystania puli zaplanowanych Stypendiów odbędzie się drugi 

nabór wniosków w terminie do 12 kwietnia 2019 r. 

10. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję najpóźniej do 20 maja 2019 r. 

11. Wnioski składane są za pośrednictwem Rektora. 

12. Wniosek niekompletny, nie spełniający warunków określonych w niniejszym regulaminie 

lub złożony po wskazanym terminie, nie podlega rozpoznaniu.  

13. Stypendia wypłacane są jednorazowo. 

14. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.  

15. Stypendium zostanie przekazane na rachunek bankowy w Santander Bank Polska SA., 

którego stypendysta jest właścicielem głównym. 

16. 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 Warszawa 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. 

 

§ 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 wiążącą i ostateczną decyzję we wszelkich sprawach dotyczących przyznania 

Stypendiów. 



 

WNIOSEK STUDENTA/DOKTORANTA* O PRZYZNANIE  

STYPENDIUM SANTANDER UNIVERSIDADES 

 

 

Imię i Nazwisko wnioskodawcy  

Wydział, kierunek,  

poziom studiów (I, II) 

/studia doktoranckie 

 

Rok studiów  

E-mail  

Telefon  

Data złożenia wniosku  

 

Opis osiągnięcia oraz wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których 

mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

………………………………………………. 

podpis wnioskującego 

 

DECYZJA 

Na podstawie Regulamin przyznawania stypendiów ufundowanych przez Santander 

Universidades w AWF W WARSZAWIE PRZYZNANO / NIE PRZYZNANO* stypendium 

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

 

Podpisy członków Komisji : 

 

 

 

Warszawa, dnia………………………… 

*) niepotrzebne skreślić 


