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§ 1.  
[Definicje] 

 

1. Wszelkie pojęcia na znak ich zdefiniowania w niniejszym regulaminie pisane 
z wielkich liter winny być interpretowane wyłącznie tak, jak zostały one w nim 
zdefiniowane. 

2. Przez następujące pojęcia należy rozumieć: 
a) Budżet – kwota przeznaczona zgodnie z uchwałą Zarządu Fundacji UAM na 

sfinansowanie przez Fundację UAM wszystkich Stypendiów w ramach danego 
Konkursu Wniosków; 

b) Formularz – elektroniczny formularz wniosku o przyznanie Stypendium; 
c) Fundacja  UAM  –  fundacja  pod  firmą  Fundacja  Uniwersytetu  im.  Adama 

Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, wpisana pod numerem KRS 
0000052045 do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowana Numerem Identyfikacji 
Podatkowej 7810002075; 

d) Klub – Klub Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UAM, którego 
Wnioskodawca jest zawodnikiem w chwili składania Wniosku; 

e) Konkurs Wniosków – ogłaszany przez Fundację UAM w danym roku 
akademickim nabór Wniosków; 

f) Rada Funduszu Sportowego – organ kolegialny dokonujący oceny formalnej i 
merytorycznej Wniosków, w oparciu o którą podejmuje decyzje o przyznaniu 
Stypendiów i ich wysokości; 

g) Strona Internetowa Fundacji UAM – strona internetowa dostępna w sieci 
Internet pod adresem www.fuam.pl; 

h) Stypendium – jednorazowe stypendium sportowe przyznawane przez 
Fundację UAM na zasadach określonych w Regulaminie ze środków 
pochodzących z funduszu celowego Fundacji UAM pod nazwą „Stypendia 
Sportowe Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”; 

i) Stypendysta – Wnioskodawca, któremu zostało przyznane Stypendium; 
j) Regulamin – niniejszy regulamin; 
k) UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
l) Wnioskodawca – osoba ubiegająca się o Stypendium, która spełnia warunki 

podmiotowe wskazane w Regulaminie; 
m) Wniosek – wniosek, wraz z załącznikami, o przyznanie Stypendium w ramach 

danego Konkursu Wniosków. 

3. Tytuły poszczególnych jednostek redakcyjnych Regulaminu służą wyłącznie 
wygodzie korzystania z egzemplarza Regulaminu. 

§ 2. 
[Przedmiot Regulaminu] 

Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad przyznawania przez Fundację UAM 
Stypendiów w ramach działalności statutowej Fundacji UAM. 

§ 3. 
[Ogólne zasady przyznawania Stypendiów] 

1. Stypendia przyznawane są w drodze Konkursu Wniosków. 

2. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba, która w dniu złożenia Wniosku spełnia 
łącznie następujące warunki:  

http://www.fuam.pl/
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a) studiuje na UAM na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego 
lub drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich, z tym jednak 
zastrzeżeniem, że nie przekroczyła 27 (słownie: dwudziestego siódmego) roku 
życia, oraz 

b) jest członkiem Klubu, biorącym czynny udział we współzawodnictwie 
sportowym na arenie międzynarodowej, krajowej lub akademickiej lub brała 
udział w Akademickich Mistrzostwach Polski reprezentując UAM. 

3. Wnioskodawcami nie mogą być:   
a) Pracownicy Fundacji UAM, 
b) Pracownicy UAM. 

§ 4. 
[Konkurs Wniosków] 

1. Konkurs Wniosków odbywa się 1 (słownie: jeden) raz w danym roku kalendarzowym. 

2. Punktowane są osiągniecia sportowe uzyskane przez Wnioskodawcę w roku 
kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym ogłoszenie danego Konkursu Wniosków 
oraz w roku kalendarzowym, w którym ogłoszony jest ten Konkurs Wniosków, 
jednakże wyłącznie do dnia bezpośrednio poprzedzającego ogłoszenia go.   

3. Punktowane są osiągniecia uzyskane przez Wnioskodawcę w dyscyplinach sportowych 
znajdujących się na wykazie dyscyplin sportów kwalifikowanych Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz w dyscyplinach objętych rywalizacją sportową na Akademickich 
Mistrzostwach Polski. 

4. Punktowane są 3 (słownie: trzy) najlepsze wyniki sportowe osiągnięte przez 
Wnioskodawcę w okresie, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 

5. Ogłoszenie o Konkursie Wniosków publikowane jest każdorazowo na stronie 
internetowej Fundacji UAM. 

6. Wnioski należy składać każdorazowo w terminie określonym w danym ogłoszeniu 
o Konkursie Wniosków. 

§ 5. 
[Wniosek] 

1. Wnioskodawcy mogą składać Wnioski wyłącznie za pośrednictwem Formularza 
umieszczonego na stronie internetowej Fundacji UAM. 

2. Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić zgodnie z instrukcjami wszystkie 
dające się uzupełnić pola Formularza. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza zgodnie z prawdą 
oraz ze swoją najlepszą wiedzą. 

4. Do Formularza należy załączyć skany (obrazy dokumentów utrwalone w formie plików 
komputerowych zapisanych w formacie PDF) następujących dokumentów: 

a) zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez Wnioskodawcę statusu, 
o którym mowa w postanowieniu § 3 ust. 2 pkt a) Regulaminu, 

b) zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Klubie, o którym mowa 
w postanowieniu § 3 ust. 2 pkt b) Regulaminu,  

c) zaświadczenie potwierdzające uzyskane przez Wnioskodawcę w okresie, 
o którym mowa w postanowieniu § 4 ust. 2 Regulaminu, osiągniecia sportowe 
podlegające zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu punktacji, wystawione 
przez:  
(i) Polski Związek Sportowy, lub  
(ii) Klub – w zakresie sukcesów sportowych osiągniętych przez Wnioskodawcę 

na Akademickich Mistrzostwach Polski,  
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d) opinię o Wnioskodawcy jego trenera bądź opiekuna danej sekcji sportowej 
Klubu. 

5. Wniosek może być cofnięty przez Wnioskodawcę do chwili rozstrzygnięcia 
Konkursu Wniosków. 

6. Cofnięcie Wniosku następuje przez złożenie Fundacji UAM odpowiedniego 
oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 6. 
[Wyłączenie z rozpoznania] 

Bez rozpatrzenia przez Fundację UAM pozostaną wszystkie Wnioski złożone: 
a) w innym terminie niż wskazany w postanowieniu § 4 ust. 3 Regulaminu, lub 
b) z naruszeniem któregokolwiek z postanowień § 5 Regulaminu. 

§ 7. 
[Rozstrzygnięcie Konkursu Wniosków] 

1. Analizy formalnej oraz oceny merytorycznej wniosków o przyznanie Stypendiów 
dokonuje Rada Funduszu Sportowego. 

2. W skład Rady Funduszu Sportowego wchodzą: 
a) Rektor Uniwersytetu albo upoważniony przez Rektora Uniwersytetu Prorektor, 

b) Prezes Zarządu Fundacji UAM albo osoba przez niego upoważniona, 
c) Dyrektor Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM albo osoba przez niego 

upoważniona, 
d) osoba desygnowana przez Zarząd Fundacji UAM. 

3. Rada Funduszu Sportowego wyłania Stypendystów na podstawie listy rankingowej 
sporządzonej w oparciu o kryteria dotyczące osiągnięć sportowych 
Wnioskodawców i przypisane im wartości punktowe, szczegółowo opisane w 
Załączniku nr 1 do Regulaminu oraz, subsydiarnie, w oparciu o opinie, o których 
mowa w postanowieniu § 5 ust. 4 pkt d) Regulaminu. 

4. Liczba Stypendiów przyznanych w ramach danego Konkursu Wniosków 
uzależniona jest od Budżetu oraz wysokości poszczególnych Stypendiów. 

5. Rada Funduszu Sportowego dokona wyboru Stypendystów w terminie 45 (słownie: 
czterdziestu pięciu) dni od dnia zamknięcia naboru Wniosków w ramach danego 
Konkursu Wniosków. 

6. Decyzja Rady Funduszu Sportowego, o której mowa w ust. 5 powyżej, jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 8. 
[Wysokość Stypendium] 

1. Wysokość poszczególnych Stypendiów przyznawanych w ramach danego Konkursu 
Wniosków określa Rada Funduszu Sportowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że: 
a) wysokość Stypendium przyznanego jednemu Stypendyście w ramach danego 

Konkursu Wniosków nie może być wyższa od kwoty 5.000,00 (słownie: pięć 
tysięcy 00/100) złotych, oraz 

b) suma wszystkich Stypendiów przyznanych w ramach danego Konkursu 
Wniosków nie może być wyższa od Budżetu. 

2. Rada Funduszu Sportowego podejmuje decyzję o wysokości poszczególnych 
Stypendiów przyznanych w ramach danego Konkursu Wniosków według swego 
swobodnego uznania co oznacza, iż wysokość poszczególnych Stypendiów może 
być różna. Postanowienie § 7 ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 
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§ 9. 
[Ogłoszenie listy Stypendystów] 

1. Fundacja UAM niezwłocznie po dokonaniu wyboru Stypendystów przez Radę 
Funduszu Sportowego: 
a) przesyła każdemu z Wnioskodawców, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres wskazany przez danego Wnioskodawcę w Formularzu, stosowną 
informację o przyznaniu bądź nie przyznaniu Stypendium danemu 
Wnioskodawcy będącemu adresatem danej wiadomości; 

b) opublikuje listę Stypendystów na Stronie Internetowej Fundacji UAM. 

2. Fundacja UAM przekazuje UAM listę Stypendystów z wyszczególnieniem wysokości 
Stypendiów przyznanych poszczególnym Stypendystom. 

§ 10. 
[Uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium] 

1. Fundacja UAM poinformuje Stypendystów o terminie i miejscu oficjalnej 
uroczystości wręczenia dyplomów Stypendiów nie później niż na 7 (słownie: 
siedem) dni przed tym terminem. 

2. Stypendysta zobowiązany jest wziąć osobiście udział w uroczystości, o której 
mowa w ust. 1 powyżej, chyba że okoliczności związane ze zdrowiem lub 
zawodami, które Stypendysta udokumentuje, obiektywnie uniemożliwią mu to. 

3. W przypadku, gdy Stypendysta nie może osobiście wziąć udziału w uroczystości, 
o której mowa w ust. 1 powyżej, zobowiązany jest zapewnić, aby dyplom 
Stypendium odebrał w imieniu Stypendysty jego trener lub opiekun danej sekcji 
sportowej Klubu lub inna osoba upoważniona do tego przez Stypendystę co 
najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej Fundacji UAM 
z adresu wskazanego przez Stypendystę w Formularzu. 

§ 11. 
[Wypłata Stypendium] 

1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca włącznie 
roku, w którym odbywa się dany Konkurs Wniosków, w ramach którego przyznane 
zostało dane Stypendium. 

2. Stypendium wypłacane będzie na dobro rachunku bankowego Stypendysty 
wskazanego w Formularzu. 

§ 12. 
[Obowiązki Stypendystów] 

1. Stypendysta zobowiązuje się do: 
a) godnego reprezentowania UAM, przede wszystkim w rozgrywkach 

akademickich, zaś w miarę możliwości klubowych oraz danego związku 
sportowego; 

b) informowania, w miarę możliwości i z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mediów 
w momencie udzielania ich przedstawicielom wywiadów dotyczących 
działalności sportowej Stypendysty, o otrzymaniu Stypendium. 

2. Stypendysta zobowiązuje się, iż na wyraźne żądanie Fundacji UAM nie będzie 
informował w okresie wskazanym przez Fundację UAM jakichkolwiek lub 
wskazanych przez Fundację UAM osób trzecich o otrzymaniu Stypendium. 
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§ 13. 
[Zwrot Stypendium] 

1. Fundacja UAM zastrzega, iż może żądać zwrotu wypłaconego Stypendium 
w przypadku, gdy Stypendysta: 
a) nie wykonuje lub wykonuje nienależycie którykolwiek z obowiązków, o których 

mowa odpowiednio w postanowieniu § 10 lub § 12 Regulaminu, lub 
b) w roku akademickim, w którym Stypendium zostało przyznane, przestanie być 

zawodnikiem Klubu z przyczyn leżących po stronie Stypendysty, lub 
c) w roku kalendarzowym, w którym Stypendium zostało przyznane, lub w roku 

kalendarzowym następującym bezpośrednio po nim, naruszy we 
współzawodnictwie sportowym zasadę „fair play”, lub 

d) zostanie ukarany przez uprawniony do tego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami podmiot za stosowanie niedozwolonego dopingu w sporcie.  

2. Fundacja UAM może żądać zwrotu wypłaconego Stypendium z powodów, o których 
mowa w:  
a) ust. 1 pkt. a) – c) powyżej – w okresie 3 (słownie: trzech) lat ze skutkiem na 

koniec roku kalendarzowego licząc od dnia przyznania Stypendium,  
b) ust. 1 pkt d) powyżej – w okresie 3 (słownie: trzech) lat ze skutkiem na koniec 

roku kalendarzowego licząc od dnia ukarania, nie później jednak niż w okresie 
10 (słownie: dziesięciu) lat od dnia przyznania Stypendium.  

3. Fundacja UAM stwierdza spełnienie się przesłanek, o których mowa w ust. 1 
powyżej, w oparciu o zweryfikowane informacje podawane do publicznej 
wiadomości, a także w oparciu o informacje przekazane przez:  
a) dany Polski Związek Sportowy,  
b) Klub,  
c) trenera Stypendysty lub opiekuna danej sekcji sportowej Klubu.  

4. W  celu  uniknięcia  wątpliwości  Fundacja  UAM  zastrzega,  iż  w  przypadkach, 
o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli nie wypłaciła jeszcze Stypendium może: 
a) zawiesić wypłatę Stypendium, lub 
b) podjąć decyzję o cofnięciu Stypendium. 

5. Decyzja, o której mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2 powyżej, podejmowana jest 
przez Fundację UAM: 
a) z własnej inicjatywy Fundacji UAM, lub 
b) na wniosek: 

(i) Klubu, lub 
(ii) właściwego związku sportowego. 

§ 14.  
[Dane osobowe] 

1. Fundacja UAM przetwarza dane osobowe Wnioskodawców wyłącznie na podstawie 
zgody danego Wnioskodawcy lub na podstawie upoważnienia ustawowego, przy 
czym wyrażenie przez Wnioskodawcę takiej zgody następuje poprzez zaznaczenie 
odpowiedniego pola na Formularzu. 

2. Fundacja UAM oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony 
danych osobowych Wnioskodawców stosując do tego celu odpowiednie środki 
organizacyjne i techniczne oraz przetwarza dane osobowe zgodnie 
z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, choć 
nie wyłącznie, z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku nazywanego ogólnym Rozporządzeniem o ochronie 
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danych osobowych (RODO) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.). 

§ 15. 
[Postanowienia porządkowe] 

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji UAM. 

2. Fundacja UAM uprawniona jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie i bez 
podania przyczyny, przy czym wszelkie zmiany Regulaminu wiążą 
Wnioskodawców, w tym także Stypendystów, od chwili opublikowania na stronie 
internetowej, o której mowa w ust. 1 powyżej, tekstu jednolitego Regulaminu 
uwzględniającego wprowadzone zmiany. 

3. Wszelkie spory związane z Regulaminem lub wynikające z przyznawania lub 
wykorzystywania Stypendium rozstrzygane będą w razie takiej konieczności przez 
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Fundacji UAM, według prawa polskiego 
i w języku polskim. 
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Załącznik nr 1  
do Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych Fundacji UAM  
 
 

 

  LICZBA 
 

KRYTERIUM 
PUNKTÓW 

 ZA KAŻDE   

  OSIĄGNIĘCIE 
     

 Medal Igrzysk Olimpijskich 1000  
     

 Udział w Igrzyskach Olimpijskich 500  
     

 Medal Mistrzostw Świata lub Europy seniorek/ów 500  

 Udział w Mistrzostwach Świata lub Europy seniorek/ów 250  
     

 Medal Mistrzostw Świata lub Europy 
200 

 
 w kategoriach młodzieżowych  

Sukcesy 
   

    

Udział w Mistrzostwach Świata lub 
100 

 

międzynarodowe 
 

Europy w kategoriach młodzieżowych  
    
     

 Medal na Uniwersjadzie 150  
     

 Udział w Uniwersjadzie 75  
     

 Medal Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy 60  
     

 Udział w Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy 40  
     

 Medal Mistrzostw Polski seniorek/ów 100  
     

 Miejsce 4-8 w Mistrzostw Polski seniorek/ów 50  
     

 Udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu najwyższej    

 klasy rozgrywkowej organizowanych przez Polskie Związki 20  

 

Sportowe lub podległe im spółki - dotyczy dyscyplin 
zespołowych    

     

 Udział w rozgrywkach I i II ligi organizowanych przez 
10 

 
 Polskie Związki Sportowe - dotyczy dyscyplin zespołowych  
    

     

Sukcesy krajowe 
Miejsca 1 -3  w rozgrywkach III ligi organizowanych przez    

Wojewódzkie Związki Sportowe - dotyczy dyscyplin         5  

 zespołowych    
     

 Medal Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych 50  
     

 Miejsce 4-8 w Mistrzostw Polski w kategoriach 
30 

 
 młodzieżowych  
    
     

 Medal Akademickich Mistrzostw Polski  złoto  30 
 srebro  20  

 
 

 brąz  15    

 

Miejsce 4-8 w finale Akademickich Mistrzostw Polski 10 

 

  
     
 
 
 


