Załącznik nr 3
do Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kryteria przyznawania stypendium Rektora na WSPA w Lublinie
I. Zasady ogólne
§1
1. Stypendium Rektora zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał
za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe,
artystyczne lub wysokie wyniki sportowe co najmniej na poziomie krajowym.
2. O stypendium Rektora może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok
studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
1) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady
stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Profil
olimpiady musi być zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany
kierunek studiów studenta.
2) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytule Mistrza Polski
w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
3. Student, który studiuje równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać
stypendium tylko na jednym kierunku studiów.
4. Stypendium przyznawane jest przez Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie, który w podejmowaniu decyzji poza opinią Komisji
Stypendialnej może skorzystać z innych środków dowodowych.
§2
1. Podstawą przyznania stypendium Rektora jest miejsce na liście rankingowej.
2. Rektor wyznacza nie więcej niż 8 przedziałów punktowych, które uprawniają
do otrzymania stypendium w ramach nie więcej niż 10% studentów spośród wszystkich
wpisanych na dany kierunek studiów.
3. W przypadku gdy 10% najlepszych studentów stanowi liczba niecałkowita, stosuje
się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.
4. W przypadku gdy liczba studentów zakwalifikowana do najniższego przedziału
jest większa niż określa to dany próg punktowy, ze względu na uzyskanie jednakowej
liczby punktów, pomniejsza się dany przedział o tę liczbę osób.
5. W przypadku, gdy ulega zmianie liczba osób uprawnionych do otrzymywania
stypendium, przedziały nie podlegają modyfikacji w trakcie roku akademickiego.
II. Zasady punktowania
§3
1. O pozycji na liście rankingowej decyduje suma punktów przyznanych studentowi
w czterech kategoriach:
1) wysoka średnia ocen,
2) osiągnięcia naukowe,
3) osiągnięcia artystyczne,
4) wysokie wyniki sportowe co najmniej na poziomie krajowym.
2. Ocenie podlegają wyłącznie osiągnięcia wymienione w § 3 pkt. 1 uzyskane
(zrealizowane) w poprzednim roku akademickim, z zastrzeżeniem studiów II stopnia
po ukończeniu studiów inżynierskich, gdzie student ubiega się o świadczenie
na podstawie osiągnięć uzyskanych w ostatnim semestrze.
3. Punkty nie są przyznawane za:
1) osiągnięcia niezrealizowane, które w roku akademickim 2021/22 nadal trwają
2) osiągnięcia niepotwierdzone właściwym dokumentem
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3) osiągnięcia potwierdzane dokumentem, który nie zawiera istotnych dla oceny
wniosku informacji
4) nie są punktowane osiągniecia zrealizowane w ramach stosunku pracy, umów
cywilnoprawnych i innych form zatrudnienia oraz wynikające z planu i programu
studiów, w tym praktyki zawodowe.
4. Osiągnięcia podlegają ocenie tylko raz, pomimo iż możliwe jest ich zakwalifikowanie
do więcej niż jednego osiągnięcia. Wówczas punktowane jest osiągnięcie z większą
liczbą punktów.
5. Osiągnięciem naukowym nie jest członkostwo w samorządzie studenckim, organach
uczelnianych, kołach naukowych, organizacjach studenckich jeżeli student nie
wykazuje aktywnego zaangażowania w ww. działalność. Aktywna działalność w ramach
samorządu, kół i organizacji musi zawierać się w katalogu punktowanych osiągnięć
i być potwierdzona odpowiednim dokumentem.
6. W przypadku błędnego zakwalifikowania przez studenta osiągnięcia z § 3 pkt. 1, Rektor
lub osoba upoważniona przez Rektora przekwalifikowuje osiągnięcie jeżeli jest
to możliwe.
7. Dokumenty potwierdzające zdobyte przez studenta osiągnięcia powinny zawierać
w lewym górnym rogu symbol osiągnięcia zgodnie z wykazem zawartym w załączniku
nr. 3 do Regulaminu. Załączniki niezakwalifikowane do żadnej kategorii lub z brakiem
symbolu nie podlegają punktacji.
8. W przypadku następujących kategorii: za średnią ocen, za osiągnięcia artystyczne
lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie
krajowym, student może otrzymać nie więcej niż 100 pkt.
9. W ramach kategorii osiągnięć naukowych, student może wykazać więcej niż jedno
osiągnięcie z katalogu osiągnięć wymienionych w § 5 ust., przy czym dane osiągnięcie
można wykazać tylko jeden raz.
10. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów uzyskanej
w ramach tylko jednej kategorii, to osoba, która zdobyła punkty z tytułu wysokiej
średniej ocen, jest na liście rankingowej przed osobą, która zdobyła te punkty
w ramach innego osiągnięcia.
11. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej liczbie punktów, uzyskanej
w ramach kategorii za wysoką średnią ocen, to dodatkowym kryterium decydującym
o kolejności w rankingu jest średnia ocen z poprzedniego semestru studiów.
12. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej punktacji, uzyskanej w ramach
tylko jednej i tej samej kategorii osiągnięć naukowych, osiągnięć artystycznych
lub wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym, to dodatkowym kryterium decydującym o kolejności w rankingu jest
średnia ocen za poprzedni rok studiów. W przypadku braku rozstrzygnięcia stosuje
się dodatkowe kryterium zgodnie z § 3 ust. 11.
13. Jeśli na liście rankingowej znajdą się osoby o tej samej punktacji, uzyskanej w ramach
więcej niż jednej kategorii wówczas o miejscu na liście rankingowej decyduje suma
punktów z wszystkich kategorii. W przypadku braku rozstrzygnięcia stosuje
się dodatkowe kryterium zgodnie z § 3 ust. 11.
§4
1. Przez wysoką średnią ocen rozumie się: średnią nie mniejszą niż 4,01 uzyskaną
w poprzednim roku akademickim, z zastrzeżeniem studiów II stopnia po ukończeniu
studiów inżynierskich, gdzie student ubiega się o świadczenie na podstawie średniej
uzyskanej w ostatnim semestrze.
2. Średnią ocen podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń
w skali ocen od 2 do 5. Średnia ocen poniżej 4,01 nie podlega punktacji.
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3. W przypadku studenta, który nie wykazał się wyróżniającymi wynikami w nauce,
tj. nie osiągnął średniej ocen wyższej lub równiej 4,01; Student otrzymuje 0 punktów,
pomimo uzyskania przez niego osiągnieć naukowych, artystycznych lub sportowych.
4. Punkty za wysoką średnią ocen wyznaczane są od średniej ocen od 4,01 do 5,00.
Za średnią ocen 5,00 przysługuje 100 punktów i odpowiednio za średnią ocen
4,01 – 1 punkt.
5. Średnią ocen studentów WSPA wylicza pracownik Dziekanatu WSPA.
6. W przypadku gdy student odbył studia na innej uczelni, przeliczenia skali ocen
do dwóch miejsc po przecinku, dokonuje dziekanat uczelni, na której student odbył
studia.
7. Student, który ukończył studia I stopnia poza WSPA w Lublinie, zobowiązany jest złożyć
wraz z wnioskiem o stypendium zaświadczenie wystawione przez dziekanat uczelni,
na której odbył studia, z następującymi informacjami o:
1) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów
z ostatniego semestru studiów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
bez zaokrągleń,
2) średniej ocen z przedmiotów przewidzianych programem studiów z ostatniego roku
studiów I stopnia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń,
3) daty ukończenia studiów.
8. Studentowi, który przeniósł się z innej uczelni na WSPA lub zmienił kierunek studiów
w ramach WSPA w Lublinie, potwierdzenia średniej ocen na poprzednim roku i kierunku
studiów, w tym również średniej ocen z poprzedniego semestru studiów z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń, dokonuje Dziekanat WSPA.
§5
1. Przez osiągnięcia naukowe w szczególności rozumie się:
1) Publikacje i artykuły naukowe z poprzedniego roku akademickiego
 Do wniosku należy dołączyć kserokopię strony zawierającej informację o autorze
lub autorach, tytule i rodzaju publikacji (artykułu), dacie i miejscu wydania, nazwie
czasopisma lub książki.
 W przypadku ukazania się publikacji elektronicznej na stronie WWW, potwierdzenie
osiągnięcia następuje poprzez dołączenie do wniosku zaświadczenia wydawnictwa
internetowego potwierdzające publikację zawierające: nazwę czasopisma,
nazwisko autora, tytuł oraz datę publikacji oraz wydruków zrzutów ekranu (screen)
 Publikacje o charakterze nienaukowym nie są punktowane
 W przypadku pracy pisanej przez co najmniej dwie osoby, należy dołączyć pisemną
deklarację współautorów o wkładzie pracy w przygotowanie pracy (liczba punktów
dzieli się proporcjonalnie do wkładu pracy autorów i zaokrągla do jednego miejsca
po przecinku).
Dane osiągnięcie punktowane jest według poniższej tabeli:
Symbol
Rodzaj publikacji
1.A
Publikacje o charakterze naukowym zawierające się
w dyscyplinie naukowej zgodnej z kierunkiem studiów
(wykaz: komunikat MNiSW)
1.B
Publikacje naukowe zawierające się w dyscyplinie
naukowej zgodnej z kierunkiem studiów
1.C
Artykuł (autorstwo lub współautorstwo) w czasopiśmie
naukowym, osiągnięcie zawierające się w dyscyplinie
naukowej zgodnej z kierunkiem studiów

Liczba punktów
Zgodnie z
komunikatem
20
15
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2) Czynny udział w konferencji naukowej lub jej organizacji w poprzednim roku
akademickim, osiągnięcie zawierające się w dyscyplinie naukowej zgodnej
z kierunkiem studiów
 Np. wygłoszenie referatu, komunikatu, prezentacja multimedialna, głos w dyskusji
panelowej, o ile zostanie udokumentowany w publikowanym sprawozdaniu
z konferencji lub udział w organizacji.
 Należy przedstawić oficjalny program konferencji lub opublikowane sprawozdanie
z sesji naukowej, w którym znajdować się będą następujące dane: imię i nazwisko
wnioskodawcy, data i oficjalna nazwa wydarzenia, miejsce sesji, podmiot
organizujący, temat sesji oraz charakter uczestnictwa.
 W innym przypadku należy złożyć zaświadczenie organizatora sesji wraz z wyżej
wymienionymi danymi oraz informacją o liczbie osób biorących udział przy
organizacji konferencji
 W przypadku wygłoszenia tego samego referatu/prezentacji itp. na wielu
sesjach/konferencjach itp., należy wykazać tą z najwyższą punktacją, która jako
jedyna będzie podlegać punktacji
 Nie uwzględnia się tutaj udziału w wykładach otwartych dla studentów, udziału
w spotkaniach z przedstawicielami firm lub instytucji.
 W przypadku wygłoszenia referatu w języku obcym liczba punktów liczona
jest podwójnie.
 Liczba punktów zdobyta przy udziale w organizacji konferencji jest dzielona
proporcjonalnie między liczbę osób organizujących konferencję.
Dane osiągnięcie punktowane jest według poniższej tabeli:
Symbol

Rodzaj konferencji naukowej

2.A
2.B
2.C

Aktywny udział w Konferencji międzynarodowej i jej organizacja
Aktywny udział w Konferencji ogólnopolskiej i jej organizacja
Aktywny udział w Konferencji uczelnianej i jej organizacja

Liczba
punktów
30
20
10

3) Udział w konkursach naukowych/ festiwalach/ olimpiadach w poprzednim roku
akademickim, osiągnięcie zawierające się w dyscyplinie naukowej zgodnej
z kierunkiem studiów
 zdobycie nagrody, dyplomu, udział w konkursie – należy przedstawić dokument
potwierdzający zdobycie wysokiego miejsca, udział w konkursie, olimpiadzie
 informacje dot. konkursu/ festiwalu/ olimpiady: data i miejsce, nazwa, charakter
uczestnictwa, otrzymane nagrody, zdobyte miejsce, otrzymane wyróżnienia,
dyplom uczestnictwa
 W przypadku udziału studenta w wielu konkursach, należy wskazać konkurs
na którym student zdobył lub osiągnął największy sukces.
Dane osiągnięcie punktowane jest według poniższej tabeli:
Symbol

Udział w konkursach/ festiwalach/ olimpiadach

3.A

Laureaci olimpiad, festiwali i konkursów naukowych o charakterze
międzynarodowym
Laureaci olimpiad, festiwali i konkursów naukowych o charakterze
ogólnopolskim

3.B

Liczba
punktów
30
20
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4) Posiadane certyfikatu potwierdzającego znajomość języków w skali globalnej
biegłości językowej według „Common European Framework of Reference
for Languages:learning, teaching, assessment – europejski system opisu kształcenia
językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”
 należy przedstawić dokument potwierdzający posiadanie certyfikatu w tym zakresie
 informacje dotyczące posiadanego certyfikatu: data uzyskania certyfikatu, pełna
nazwa certyfikatu, podmiot wystawiający certyfikat, poziom certyfikatu.
Dane osiągnięcie punktowane jest według poniższej tabeli:
Symbol

Rodzaj posiadanych certyfikatów

Liczba
punktów

Certyfikaty językowe zewnętrznej instytucji certyfikującej
4.A
4.B
4.C

C2 (np. CPE, TCF 6, DALF C2, ZOP, CELI 5)
C1 (np. CAE, TCF 5, DALF C1, ZMP, CELI 4)
B2 (np. WiDaF B2, FCE, TCF 4, DELF 2, CELI 3, ZDfB)

30
20
10

5) Uzyskane nagrody, stypendia otrzymane w poprzednim roku akademickim
 dokument potwierdzający powinien zawierać: imię i nazwisko, datę otrzymania,
nazwa osiągnięcia, podmiot przyznający nagrodę.
Dane osiągnięcie punktowane jest według poniższej tabeli:
Symbol

Otrzymane nagrody, wyróżnienia

5.A

Stypendium, nagroda ministra
MNiSW, Prezydenta (w tym
miasta), Premiera, Marszałka, Burmistrza, Wójta
Rektora, Dziekana
Inne nagrody, stypendia i wyróżnienia zdobyte za działalność
naukową w dyscyplinie naukowej zgodnej z kierunkiem studiów

5.B
5.C

Liczba
punktów
25
20
15

6) Inne osiągnięcia, które nie zostały ujęte w pkt. 1, 2, 3, 4, 5
Punktacji podlegają osiągnięcia zdobyte w poprzednim roku akademickim:
Symbol

Rodzaj działalności, aktywności

6.A

Uzyskanie grantu badawczego
(zaświadczenie potwierdzone przez instytucję przyznającą
grant, na którym należy podać tytuł, numer grantu, datę
uzyskania, imię i nazwisko wnioskodawcy)

6.B

Aktywny udział w programie badawczym prowadzonym
w ramach WSPA
(udział należy potwierdzić zaświadczeniem kierownika
programu badawczego, które musi zawierać następujące
informacje: imię i nazwisko wnioskodawcy, nazwę programu
badawczego, datę jego rozpoczęcia i zakres udziału
wnioskodawcy i rodzaju prac wykonywanych przez studenta
w ramach projektu, nie uwzględnia się pracy badawczej
prowadzonej w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej)

Liczba
punktów
80

60
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6.C

6.D

6.E

6.F

6.G

6.H



Posiadane patenty lub wzory użytkowe
(potwierdzić dokumentem określającym w szczególności: rodzaj
pracy, nazwę instytucji, posiadane osiągnięcia, numer patentu,
datę)
Uczestnictwo w wymianie naukowej międzynarodowej lub
międzyuczelnianej np.: ERASMUS, EFSS
(kserokopia stosownego zaświadczenia, potwierdzającego
zaliczenie wymiany, wystawione przez jednostkę delegującą,
musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, datę rozpoczęcia
i zakończenia wymiany)
Studia wyższe lub podyplomowe odbywane równoległe
(zaświadczenie Uczelni potwierdzające fakt odbywania studiów
na danym kierunku, nazwę uczelni, kierunku, datę rozpoczęcia
studiów, zaliczony rok studiów, okresy przerw w tych studiach
(np. urlop) oraz średnia ocen)
Obyte staże i praktyki nie objęte planem nauczania, które
zawierają się w dyscyplinie naukowej zgodnej z kierunkiem
studiów oraz wolontariat
(Praktyki – umowa na nieobowiązkowe praktyki studenckie
wystawiona przez odpowiedni organ/ zaświadczenie o odbytych
stażach i praktykach, dokumenty zawierają imię i nazwisko
wnioskodawcy, okres odbywania, zakres wykonywanych zadań)
Odbyte warsztaty i kursy nie objęte planem nauczania, które
zawierają się w dyscyplinie naukowej zgodnej z kierunkiem
studiów
(zaświadczenie, dokument potwierdzający odbycie stosownego
kursu, warsztatu określający jego rodzaj, czas, imię i nazwisko
uczestnika, zdobytą wiedzę i umiejętności)
Inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej
(posiadane osiągnięcia lub aktywność należy potwierdzić
dokumentem określającym w szczególności: rodzaj pracy, nazwę
instytucji, posiadane osiągnięcia. Nie uwzględnia się tutaj
działalności w samorządzie studenckim, organach uczelnianych,
działalności społecznej,
kulturalnej,
artystycznej
oraz
sportowej)

40

20

20

20

15

10

W przypadku uzyskania więcej niż jednego osiągnięcia w ramach jednego z ww.
symboli, np. odbycia kilku kursów (osiągnięcie o symbolu 6.G), które zawierają
się w dyscyplinie naukowej zgodnej z kierunkiem studiów, student otrzymuje
liczbę punktów jak w przypadku odbycia jednego kursu.
§6

1. Przez osiągnięcie artystyczne rozumie się w szczególności: osiągnięcie
w
dziedzinie
sztuk
fotograficzno-plastycznych,
literackich,
teatralnorecytatorskich, muzyczno-tanecznych uzyskanych w poprzednim roku akademickim.
2. W przypadku wielu osiągnięć artystycznych, uzyskanych w danym roku akademickim
na podstawie tego samego dzieła, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które
jako jedyne będzie podlegało punktacji.
3. Każdy rodzaj osiągnięcia należy udokumentować stosownym zaświadczeniem bądź
innym dokumentem, zawierającym informację o wnioskodawcy, podmiocie
organizującym, dacie, miejscu i charakterze osiągnięcia, pełną nazwę festiwalu,
konkursu, przeglądu, nazwa publikacji bądź albumu, otrzymanie nagrody, dyplomu,
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wyróżnienia, wskazanie zdobytego miejsca, i inne cenne informacje mające wpływ
na liczbę przyznanych punktów.
4. Punktowane są jedynie te osiągniecia artystyczne, które zawierają się w dyscyplinie
naukowej zgodnej z kierunkiem studiów
Dane osiągnięcia artystyczne punktowane są według poniższej tabeli:
Symbol

Rodzaj działalności artystycznej

7.A

Laureaci konkursów, festiwali, koncertów, przeglądów, turniejów
o charakterze międzynarodowym
Laureaci konkursów, festiwali, koncertów, przeglądów, turniejów
o charakterze ogólnopolskim
Koncerty, przedstawienia teatralne, występy artystyczne
w instytucjach artystycznych lub placówkach o prestiżu
artystycznym
Wystawy
autorskie
indywidualne
(upublicznienie
dzieła
plastycznego) w instytucjach artystycznych lub placówkach
o prestiżu artystycznym / w instytucjach kultury
Publikacja dzieła plastycznego, literackiego, muzycznego oraz
dzieła projektowego (np. projekt bilbordu, książki, katalogu)
Organizacja przedsięwzięcia o charakterze artystycznym
(koncerty, wystawy, festiwalu, konkursu itp.)
Wystawa zbiorowa w muzeach, galeriach, pozostałych instytucja
kultury i sztuki

7.B
7.C
7.D
7.E
7.F
7.G


Liczba
punktów
100
80
60
40
20
15
10

W przypadku uzyskania więcej niż jednego osiągnięcia w ramach jednego
z ww. symboli, np. organizacja kilku wystaw (osiągnięcie o symbolu 7.F), które
zawierają się w dyscyplinie naukowej zgodnej z kierunkiem studiów, student
otrzymuje liczbę punktów jak w przypadku organizacji jednej wystawy
§7

1. Przez wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym rozumie się osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.
2. Każde osiągnięcie sportowe należy potwierdzić dyplomem lub zaświadczeniem, które
musi zawierać informacje o wnioskodawcy, dacie, miejscu, charakterze osiągnięcia
potwierdzonym przez odpowiedni organ oraz uzyskać potwierdzenie na wniosku
wyników sportowych.
3. W przypadku wielu osiągnięć sportowych uzyskanych w danym roku akademickim
na podstawie tej samej dyscypliny, należy wykazać najwyższe osiągnięcie, które jako
jedyne będzie podlegało punktacji.
Dane osiągnięcia sportowe punktowane są według poniższej tabeli:
Symbol
9.A

Rodzaj działalności sportowej
I grupa – za posiadanie statusu członka kadry narodowej pod
warunkiem udziału w Igrzyskach Olimpijskich lub
Paraolimpijskich, Uniwersjadzie, zdobycie od 1 do 10 miejsca
indywidualne lub drużynowo na Igrzyskach Olimpijskich lub
Paraolimpijskich lub Uniwersjadzie

Liczba
punktów

100
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9.B

9.C
9.D
9.E

II grupa – za posiadanie statusu członka kadry narodowej pod
warunkiem udziału w Mistrzostwach Świata, zdobycie od 1 do 10
miejsca drużynowo lub indywidualnie na Mistrzostwach Świata,
Akademickich Mistrzostwach Świata
III grupa – za posiadanie statusu członka kadry narodowej,
zdobycie od 1 do 10 miejsca drużynowo lub indywidualne na
Mistrzostwach Europy, Akademickich Mistrzostwach Europy.
IV grupa – posiadanie statusu członka ekstraligi lub I ligi, udział
drużynowo lub indywidualnie Mistrzostwach Polski lub
Akademickich Mistrzostwach Polski, zajęcie od 1 do 10 miejsca
V grupa – posiadanie statusu członka I lub II ligi, zdobycie
drużynowo lub indywidualnie od 1 do 3 miejsca w akademickich
mistrzostwach województwa

80

70
60
30

§8
1. O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na I rok studiów w roku
złożenia egzaminu maturalnego.
2. Student przyjęty na pierwszy rok studiów jest:

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą
olimpiady stopnia centralnego w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej,
o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski
w danym sporcie
w
trakcie
nauki
w
szkole
ponadpodstawowej,
o którym mowa w przepisach o sporcie.
3. Profil olimpiady musi być zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest
przyporządkowany kierunek studiów studenta.
4. Laureat olimpiady międzynarodowej albo laureat lub finalista olimpiady stopnia
centralnego, o których
mowa
w
przepisach
o
systemie
oświaty,
przedstawia
zaświadczenie
zgodne ze wzorem
dołączonym
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29
stycznia 2002 roku w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania turniejów
i olimpiad
5. Medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski
w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie, przedstawia
zaświadczenie Polskiego Związku Sportowego, o którym mowa w ustawie
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zgodnie z aktualnym wykazem
zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
O pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznana w ramach:
Symbol
Rodzaj osiągnięcia
Liczba
punktów
10.A
Laureat olimpiady międzynarodowej
100
10.B
Laureat olimpiady stopnia centralnego
80
10.C
Finalista olimpiady stopnia centralnego
65
10.D
Medalista co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł
Mistrza Polski w danym sporcie
a. Złoty medal
50
b. Srebrny medal
45
c. Brązowy medal
30
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