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Zarządzenie nr 100 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

z dnia 27.04.2022 r. 
 

w sprawie: zasad funkcjonowania programu kariery dwutorowej sportowców kształcących się 

w Uniwersytecie Łódzkim (Program „Studia i Sport w UŁ”) 

 

Na podstawie: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.), § 25 ust. 1 Statutu UŁ przyjętego uchwałą nr 440 Senatu UŁ 

z dnia 27.05.2019 r. (ze zm.) oraz § 2 pkt 19 Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim 

przyjętego uchwałą nr 449 Senatu UŁ z dnia 14.06.2019 r. (ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Cel i zakres regulacji 

 

1. Celem zarządzenia jest stworzenie możliwości elastycznego i harmonijnego łączenia rozwoju 

sportowego z kształceniem w Uniwersytecie Łódzkim, przy zachowaniu wysokich standardów 

w obydwu tych obszarach, ze szczególnym naciskiem na ciągłe kształcenie formalne młodych 

sportowców. Cel ten realizowany jest w ramach Programu „Studia i Sport w UŁ” (zwanego 

dalej „Programem”), zgodnie z Konkluzjami Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli państw 

członkowskich zebranych w Radzie w sprawie dwutorowych karier sportowców (Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej C 168/10 z dnia 14.06.2013 r.). 

2. Z Programu mogą korzystać studenci Uniwersytetu Łódzkiego niezależnie od poziomu 

studiów (studia I lub II stopnia, jednolite studia magisterskie) i ich formy (studia stacjonarne 

i niestacjonarne) oraz doktoranci – zwani dalej sportowcami – o ile ich wysoki poziom 

sportowy jest potwierdzony przez:  

1) polskie związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o posiadaniu klasy 

mistrzowskiej międzynarodowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich, albo 

2) polskie związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o posiadaniu klasy 

mistrzowskiej krajowej lub pierwszej klasy sportowej w dyscyplinach olimpijskich, albo 

3) zagraniczne związki sportowe – w formie aktualnych zaświadczeń o udziale 

w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie, lub Mistrzostwach 

Świata (również akademickich), lub Mistrzostwach Europy (również akademickich), lub 

uzyskania miejsc 1–3 w mistrzostwach krajowych.  

 

 



2 
 

§ 2 

Kwalifikowanie do Programu 

 

1. Zgłoszenia do Programu dokonuje się poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, wraz z następującymi dokumentami: 

1) potwierdzeniem przynależności do klubu sportowego (załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia); 

2) jednym z aktualnych zaświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1–3; 

3) oświadczeniem sportowca i jego klubu sportowego, że w razie zakwalifikowania do 

Programu, sportowiec ten będzie reprezentować Uniwersytet Łódzki w każdej formie 

sportowej rywalizacji akademickiej, a w szczególności w zawodach i ligach akademickich 

na szczeblu krajowym i zagranicznym, o ile zostanie powołany do reprezentacji 

uniwersyteckiej (załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia); 

4) oświadczeniem, że w razie zakwalifikowania do Programu, sportowiec wyraża zgodę na 

nieodpłatne wykorzystanie swego wizerunku w materiałach informacyjno-promocyjnych 

Uniwersytetu Łódzkiego (załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia); 

5) planem szkolenia sportowego, określającym rodzaje i terminarz aktywności sportowej, 

takich jak w szczególności treningi i zawody sportowe (załącznik nr 5 do niniejszego 

zarządzenia). 

2. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust. 1, należy złożyć w Studium Wychowania 

Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego: 

1) w przypadku studentów i doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów/ kształcenia 

oraz osób przenoszących się z innej uczelni w terminie 14 dni od dnia, w którym 

sportowiec uzyskał status studenta lub doktoranta Uniwersytetu Łódzkiego (dzień 

złożenia ślubowania), 

2) w przypadku studentów i doktorantów już kształcących się w Uniwersytecie Łódzkim 

w terminie do 15 października, 

– z tym, że do dokumentów sporządzonych w języku obcym innym niż język angielski należy 

dołączyć ich tłumaczenie na język polski.  

3. Wniosek i dokumenty złożone w ramach zgłoszenia do Programu rozpatruje Dyrektor 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego (zwany dalej 

„Dyrektorem”) – jeżeli są one prawidłowe i kompletne, sportowiec zostaje zakwalifikowany 

do Programu. Jeżeli wniosek lub dokumenty wymagają uzupełnienia, Dyrektor może 

wyznaczyć sportowcowi termin, w którym należy to uczynić. 

4. O zakwalifikowaniu do Programu Dyrektor powiadamia niezwłocznie, w formie 

elektronicznej, właściwego dziekana/dyrektora szkoły doktorskiej oraz sportowca 

dokonującego zgłoszenia, na przyznany mu uniwersytecki adres e-mail, a także informuje 

o tym klub sportowy, do którego należy sportowiec. Ponadto fakt zakwalifikowania do 

programu Dyrektor odnotowuje niezwłocznie w systemie USOS.  

5. O niezakwalifikowaniu do programu Dyrektor powiadamia niezwłocznie sportowca 

dokonującego zgłoszenia, w sposób określony w ust. 4, wraz z podaniem przyczyny, która to 

spowodowała. 

6. Dyrektor prowadzi elektroniczny rejestr sportowców zakwalifikowanych do Programu. 
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§ 3 

Czas trwania Programu 

 

1. Zakwalifikowanie do Programu jest skuteczne przez cały okres kształcenia sportowca 

w Uniwersytecie Łódzkim, pod warunkiem, że: 

1) sportowiec posiada przez cały ten okres aktualne jedno z zaświadczeń, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1–3; jeżeli zaświadczenie traci ważność, należy przedstawić Dyrektorowi 

nowe zaświadczenie, nie później niż przed datą upływu ważności zaświadczenia 

dotychczasowego oraz 

2) sportowiec wypełnia obowiązki związane z reprezentowaniem i promowaniem 

Uniwersytetu Łódzkiego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4. 

2. Jeżeli któryś z warunków wymienionych w ust. 1 nie został spełniony, Dyrektor informuje 

sportowca o wykreśleniu go z rejestru, o którym mowa w § 2 ust. 6. Dyrektor niezwłocznie 

odnotowuje skreślenie w systemie USOS i powiadamia o tym w formie elektronicznej 

właściwego dziekana/dyrektora szkoły doktorskiej oraz klub sportowy, do którego należy 

sportowiec. 

3. Sportowiec zakwalifikowany do Programu może w każdym czasie zrezygnować 

z uczestnictwa w nim, składając w tym zakresie Dyrektorowi pisemne oświadczenie. 

Oświadczenie to jest podstawą skreślenia sportowca z rejestru, o którym mowa w § 2 ust. 6. 

Dyrektor niezwłocznie odnotowuje skreślenie w systemie USOS i powiadamia o tym w formie 

elektronicznej właściwego dziekana/dyrektora szkoły doktorskiej oraz klub sportowy, do 

którego należy sportowiec. 

 

§ 4 

Uprawnienia i korzyści wynikające z zakwalifikowania do Programu 

 

1. Począwszy od I semestru studiów, sportowcowi zakwalifikowanemu do Programu 

przysługuje prawo do indywidulanej organizacji studiów oraz prawo do urlopu, na zasadach 

określonych w Regulaminie studiów.  

2. Sportowcowi zakwalifikowanemu do Programu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych 

przyznawanych przez Uniwersytet Łódzki (stypendia, zapomogi), o ile spełnia warunki do ich 

otrzymania, określone w Regulaminie Świadczeń Stypendialnych dla Studentów 

i Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego. Niezależnie od tego, sportowiec zakwalifikowany do 

Programu, który należy również do Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Łódzkiego, ma 

prawo do świadczeń pieniężnych wynikających z kontraktu sportowego zawartego z AZS 

Łódź, w związku ze współpracą pomiędzy tą organizacją a Uniwersytetem Łódzkim. Zasady 

kontraktu i jego wysokość ustala AZS Łódź w porozumieniu z Uniwersytetem Łódzkim. 

3. Począwszy od I semestru studiów, sportowcowi zakwalifikowanemu do Programu 

przysługuje prawo do: 

1) nieodpłatnego zakwaterowania w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego  

– jeżeli spełnia warunki określone w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszego zarządzenia;  
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2) 60% zniżki w opłatach za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Łódzkiego 

– jeżeli spełnia warunki określone w § 1 ust. 2 pkt 2-3 niniejszego zarządzenia. 

4. Dyrektor lub wyznaczeni przez niego pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 

Uniwersytetu Łódzkiego udzielają sportowcowi wsparcia administracyjnego w zakresie 

niezbędnym do właściwej realizacji Programu oraz procesu kształcenia. 

 

§ 5 

Obowiązki osoby zakwalifikowanej do Programu 

 

Oprócz reprezentowania i promowania Uniwersytetu Łódzkiego (§ 2 ust. 1 pkt 3 i 4), do 

obowiązków sportowca zakwalifikowanego do Programu, należą: 

1) niezwłoczne informowanie Dyrektora o wszystkich wynikach sportowych; 

2) niezwłoczne informowanie Dyrektora o wszelkich sytuacjach mogących mieć wpływ na 

przebieg Programu i przebieg kształcenia, spowodowany szkoleniem sportowym; 

3) niezwłoczne aktualizowanie planu szkolenia sportowego (§ 2 ust. 1 pkt 5) i przedkładanie 

go do wiadomości Dyrektora. 

 

§ 6 

Przepis końcowy 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2022 r. 

 

 

        Rektor 

 Uniwersytetu Łódzkiego 

 

 

 

      Prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


