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Załącznik nr 4 do uchwały nr 227 Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

 

I. Punktacja za szczególne osiągnięcia naukowe 

1. Maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym 

(433 punkty kwalifikacyjne) otrzymują: 

1) laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, określonych uchwałą 

Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów 

olimpiad; 

2) laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości; 

3) laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc. 

2. Maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania z przedmiotów maturalnych 

(333 punkty kwalifikacyjne) otrzymują: 

1) finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, określonych uchwałą 

Senatu SGH w sprawie zasad uznawania osiągnięć laureatów oraz finalistów 

olimpiad; 

2) pozostali laureaci (miejsce 7. i dalsze) oraz finaliści Olimpiady Wiedzy 

Ekonomicznej. 

3. Kandydaci, o których mowa w ust. 2, który nie przystąpią do testu z wiedzy 

o przedsiębiorczości otrzymają za tę część 0 punktów. 

II. Punktacja za szczególne osiągnięcia sportowe 

1. Za wymienione niżej osiągnięcia sportowe w dyscyplinie podlegającej polskiemu 

związkowi sportowemu kandydat otrzymuje dodatkową liczbę punktów 

w postępowaniu kwalifikacyjnym, przy czym suma punktów nie może przekraczać 

433. Uwzględniane jest tylko najwyżej punktowane z poniższych osiągnięć, 

w przypadku gdy kandydat spełnia kryteria więcej niż jednego z nich: 

1)  100 pkt – uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich; 

2)  50 pkt – uczestnictwo w mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy lub 

igrzyskach europejskich w kategorii juniora lub starszej; 

3) 40 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach najwyższej klasy w hierarchii krajowych 

ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach 

sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat; 
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4)  40 pkt – zdobycie medalu mistrzostw Polski w kategorii juniora lub starszej w 

ostatnich dwóch latach; 

5) 30 pkt - członkostwo w kadrze narodowej w kategorii juniora lub starszej w 

bieżącym roku kalendarzowym; 

6) 30 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach drugiego stopnia w hierarchii krajowych 

ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach 

sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli 

hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej trzy stopnie rozgrywek; 

7) 30 pkt za miejsca 4-8 w mistrzostwach Polski w kategorii juniora lub starszej w 

ostatnich dwóch latach. 

8) 20 pkt – uczestnictwo w najlepszych sześciu drużynach zespołowych gier 

sportowych w krajowych finałach mistrzostw Polski w kategorii juniora lub 

starszej w ostatnich dwóch latach; 

9)  20 pkt – uczestnictwo w rozgrywkach trzeciego stopnia w hierarchii krajowych 

ligowych rozgrywek w danej kategorii wiekowej, w zespołowych grach 

sportowych w co najmniej jednym z sezonów ostatnich dwóch lat, jeżeli 

hierarchia ligi danej dyscypliny obejmuje co najmniej pięć stopni rozgrywek; 

 

2. Uznaje się tylko osiągnięcia w dyscyplinie podlegającej związkowi sportowemu, 

ujętemu w wykazie ministra właściwego do spraw sportu w okresie ich uzyskania. 

3. Osiągnięcia powinny być udokumentowane zaświadczeniem (w oryginale) 

wydanym przez odpowiedni polski związek sportowy. 


