
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2020; poz. 364 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 225 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

z dnia 14 października 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania nagród rektora za wybitne osiągnięcia sportowe  

dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120  

z późn. zm.) 

 

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje: 

§ 1 

 

Regulamin określa zasady i tryb przyznawania studentom i doktorantom Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej „Uniwersytetem”, nagród rektora za wybitne 

osiągnięcia sportowe, zwanych dalej „nagrodami”.  

 

§ 2 

 

O nagrody mogą się ubiegać studenci i doktoranci Uniwersytetu spełniający warunki: 

1) legitymujący się I lub II klasą sportową przyznaną przez właściwy polski związek 

sportowy, wymieniony w aktualnym wykazie polskich związków sportowych, 

ogłaszanym na podstawie z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) przez ministra właściwego ds. sportu, a w przypadku 

polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych opinią tego związku, 

potwierdzającą wysoki poziom sportowy zawodnika, 

2) osiągający wybitne wyniki sportowe podczas imprez sportowych prowadzonych przez 

światowe, europejskie, polskie organizacje sportowe, w szczególności: 

a) Igrzysk Olimpijskich, 

b) Uniwersjad, 

c) Mistrzostw Świata, 

d) Akademickich Mistrzostwa Świata, 

e) Mistrzostw Europy, 

f) Akademickich Mistrzostwa Europy, 

g) Europejskich Igrzysk Studentów, 

h) Mistrzostw Polski, 

i) Akademickich Mistrzostwach Polski, 

j) rozgrywek i turniejów o Puchar Świata, 

k) rozgrywek i turniejów o Puchar Europy, 
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l) Grand Prix Świata i Europy, 

m) rozgrywek o Puchar Polski, 

n) Akademickich Mistrzostw województwa, 

o) udziału w rozgrywkach ekstraklasy. 

 

§ 3 

 

W szczególnych wypadkach o nagrody dla studentów i doktorantów Uniwersytetu 

reprezentujących Klub Uniwersytetu AZS UMK Toruń w rozgrywkach ogólnopolskich może 

wnioskować do Komisji ds. nagród sportowych dyrektor Uniwersyteckiego Centrum 

Sportowego. 

 

§ 4 

 

1. Rektor przyznaje nagrodę wypłacaną jednorazowo. 

2. Nagrody rektora przyznawane są za osiągnięcia sportowe, uzyskane w roku akademickim 

poprzedzającym rok akademicki, w którym nagrody mają być przyznane. 

3. Wręczenie nagród odbywa się podczas Gali Sportu Uniwersyteckiego. 

 

§ 5 

 

1. Wnioski o przyznanie nagród składa się do sekretariatu Uniwersyteckiego Centrum 

Sportowego do końca października każdego roku. 

2. Wzór wniosku i listę niezbędnych dokumentów określa załącznik do Regulaminu. 

 

§ 6 

 

1. Wnioski o przyznanie nagród opiniuje Komisja ds. nagród sportowych, powoływana przez 

prorektora właściwego ds. studenckich. 

2. W skład Komisji wchodzą: 

1) prorektor właściwy ds. studenckich; 

2) dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Sportowego; 

3) dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu CM; 

4) właściwy ds. sportu przedstawiciel Samorządu Studenckiego Uniwersytetu; 

3. Komisji przewodniczy z urzędu prorektor właściwy ds. studenckich. 

4. W posiedzeniach Komisji uczestniczy bez prawa głosu sekretarz Komisji. 

5. Komisja ocenia wnioski na podstawie regulaminu punktacji zatwierdzonego na pierwszym 

posiedzeniu komisji w danym roku akademickim 

 

§ 7 

 

1. Rektor, po otrzymaniu opinii Komisji ds. nagród sportowych w postaci listy rankingowej, 

przyznaje nagrody, o których mowa w § 4 Regulaminu. 

2. Decyzja rektora w sprawach przyznania nagrody jest ostateczna.  

 

§ 8 

 

Obsługę przyznania nagród zapewnia Uniwersyteckie Centrum Sportowe. 
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§ 9 

 

1. Traci moc zarządzenie Nr 157 Rektora UMK z dnia 1 października 2018 r. Regulamin 

przyznawania stypendiów rektora za wybitne osiągnięcia sportowe dla studentów  

i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK  

z 2018 r., poz. 353). 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 roku. 

 

 

    R E K T O R 

 

 

 

   prof. dr hab. Andrzej Sokala 


