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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XL/566/22  

Rady Miejskiej w Skawinie  

z dnia 26 stycznia 2022 r 

 

 

 

 

 

 

 

„Regulamin przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród  

sportowych przyznawanych w Gminie Skawina za wybitne osiągnięcia  

w dziedzinie kultury fizycznej” 
 

§ 1 

Słowniczek pojęć 
 

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 

 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2010 r. o sporcie (tekst jedn.: 

Dz. U. 2020 poz. 1133, z późn. zm.); 

2) gminie – rozumie się przez to Gminę Skawina; 

3) radzie – rozumie się przez to Radę Miejską w Skawinie; 

4) burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Skawina; 

5) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy w Skawinie; 

6) wydziale merytorycznym – rozumie się przez to wydział Promocji, Sportu i Współpracy  

7) zawodniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną pełnosprawną  

lub niepełnosprawną, stale zamieszkującą na terenie gminy Skawina, i/lub 

odprowadzającą podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym 

właściwym dla gminy, biorącą udział we współzawodnictwie sportowym posiadającą 

status amatora czyli takiego który z tytułu uprawiania sportu nie otrzymuje 

wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, za 

uprawianie sportu w danej dyscyplinie; 

8) trenerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną stale zamieszkującą na terenie 

gminy Skawina i/lub odprowadzającą podatek dochodowy od osób fizycznych 

właściwym dla gminy i/lub trenującą zawodników w jednym z lokalnych klubów lub 

instytucji sportowych, zajmującą się przygotowaniem i wyszkoleniem zawodników; 

9) stypendium – rozumie się przez to świadczenie pieniężne wypłacane zawodnikowi  

w miesięcznych transzach; 

10) nagrodzie – rozumie się przez to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone 

zawodnikowi nieobjętemu systemem stypendialnym lub trenerowi; 

11) BIP – rozumie się przez to Biuletyn Informacji Publicznej urzędu; 

12) stronie internetowej – rozumie się przez to stronę internetową urzędu; 
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Rozdział 1 

Stypendia sportowe 

 

 

§ 2 

Założenia programu stypendialnego 
 

 

1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane zawodnikom, którzy: 

 

1) posiadają status amatora; 

2) osiągają wybitne wyniki we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, krajowym 

lub międzynarodowym; 

3) są mieszkańcami gminy i/lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych  

w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy; 

4) nie ukończyli 25 roku życia (stypendium sportowe może być wypłacane zawodnikom 

do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 25 lat). 

 

2. Stypendia przyznaje i cofa burmistrz. 

3. Stypendia przyznawane są na podstawie wyników sportowych osiąganych w roku 

poprzedzającym przyznanie stypendium oraz znaczenia dla gminy danej dyscypliny  

(za dyscypliny ważne dla gminy uznaje się wszystkie dyscypliny olimpijskie oraz dyscypliny 

takie jak: brydż sportowy, crossminton, inline alpine, dla rozwoju których gmina ma szczególne 

znaczenie). 

4. Stypendium sportowe ma charakter pomocy indywidualnej i będzie przyznawane  

na czas określony do końca danego roku budżetowego i wypłacane do 26 dnia każdego 

miesiąca. 

5. Podstawą obliczenia wysokości stypendium sportowego jest aktualnie obowiązujące 

minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2020 poz. 2207, z późn. zm.). 

 

 

§ 3 

Składanie wniosków o stypendium 
 

 

1. Wzór wniosku oraz załączników określa burmistrz w drodze zarządzenia.  

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: 

 

a) zainteresowani, pełnoletni zawodnicy; 

b) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika; 

c) Centrum Kultury i Sportu w Skawinie; 

d) stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe i związki sportowe. 

 

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać co najmniej: 

 

a) imię (imiona) i nazwisko zawodnika; 

b) adres zamieszkania zawodnika; 

c) nazwę klubu sportowego, który reprezentuje, adres siedziby klubu sportowego  

lub informację o braku przynależności klubowej; 
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d) oświadczenie zawodnika potwierdzające, że stale zamieszkuje na terenie gminy, 

zawierające jego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku  

o stypendium sportowe; 

e) wskazanie  wyłącznie   trzech  osiągnięć  sportowych  uprawniających  do  otrzymania 

stypendium zawierających:                                 

- pełną nazwę zawodów; 

- termin i miejsce ich rozegrania; 

- uzyskany wynik sportowy;  

- kategorię wiekową, w której został osiągnięty;  

- nazwę dyscypliny; 

- nazwę konkurencji; 

- rodzaj rywalizacji (indywidualna, drużynowa itp.) 

- liczbę startujących (czyli liczbę zawodników którzy przystąpili do rywalizacji)  

w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, 

debli, mikstów lub załóg (we współzawodnictwie w danej konkurencji, kategorii 

wiekowej itp. musi wziąć udział minimum 6 zawodników we współzawodnictwie 

indywidualnym albo 6 drużyn, zespołów, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg 

albo 6 drużyn w  grach zespołowych). 

 

4. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego za dany rok kalendarzowy składa się 

w siedzibie urzędu. Termin naboru wniosków będzie ogłaszany zarządzeniem burmistrza. 

Nabór wniosków o stypendia musi się zakończyć nie później niż ostatniego dnia marca roku 

następującego po roku, za który ma być przyznane stypendium.  

 

§ 4 

Rozpatrywanie wniosków 
 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje powołana przez burmistrza, komisja  

w składzie: 

 

1) burmistrz lub jego zastępca, 

2) przedstawiciele wydziału merytorycznego urzędu 

3) przewodniczący lub zastępca przewodniczącego rady, 

4) dwóch przedstawicieli komisji rady właściwej ds. sportu, 

5) przedstawiciel Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. 

 

2. Dodatkowo w skład komisji mogą zostać powołani jako eksperci przedstawiciele innych 

instytucji, klubów i związków sportowych oraz sektora pozarządowego. 

 

3. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja kieruje się następującymi kryteriami: 

 

A. Kryteria oceny zawodników – kandydatów do korzystania ze stypendiów:  

 

O kwalifikowalności wniosku o przyznanie stypendium oraz o wysokości przyznanego 

stypendium – decydują następujące kryteria: 

1. wynik sportowy, 



4 
 

2. ranga zawodów, 

3. rodzaj dyscypliny sportu, 

4. kategoria wiekowa. 

 

B. Ocena wyników sportowych zawodników  

1. Wynik bazowy obliczany jest na podstawie kryteriów: wyniku i rangi zawodów – wg 

tabeli: 

Ranga zawodów 
Złoty 

medal 

Srebrny 

medal 

Brązowy 

medal 

Miejsca 

4-8 

Miejsca 

9-16 

Mistrzostwa Świata 12 10 8 6 4 

Mistrzostwa Europy 10 8 6 4 2 

Mistrzostwa Polski 5 4 3 2 1 

Mistrzostwa Województwa/ 

Międzywojewódzkie 
2 1 1 - - 

Tabela 1. Obliczanie wyniku bazowego stypendium sportowego. 

 

2. Uzyskany wynik bazowy przeliczany jest następnie: 

 według kryterium rodzaju dyscypliny sportu: 

o *1,2 w przypadku dyscypliny olimpijskiej 

o *0,8 w przypadku dyscypliny nieolimpijskiej 

 według kryterium kategorii wiekowej: 

o *1,2 – dla wyników uzyskanych w kategorii seniorów-open 

o *1,0 – dla wyników uzyskanych w kategoriach młodzieżowych (powyżej 15 

lat) 

o *0,8 – dla wyników uzyskanych w kategoriach młodzieżowych (do lat 151) 

3. Za czołowe miejsca w rozgrywkach ligowych rangi Drużynowych Mistrzostw Polski 

przyznaje się premie – sumujące się z przeliczonym wynikiem bazowym wg tabeli 2: 

Poziom rozgrywek I liga (najwyższa) II liga III liga Ligi niższe 

1 miejsce 4 3 2 1 

2-3 miejsce 3 2 1 - 

4-8 miejsce 2 1 - - 

9-16 miejsce 1 - - - 

Tabela 2. Premie za rozgrywki rangi Drużynowych Mistrzostw Polski. 
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C. Sposób naliczania wysokości stypendiów  

1. Każdy zawodnik zdobywa punkty za swoje 3 najlepsze wyniki sportowe (patrz lit. B 

tabela 1) wraz z ewentualną premią z tytułu zajęcia czołowych miejsc w drużynowych 

MP (patrz tabela 2, lit. B). 

2. Wyniki, o których mowa w lit. C.1 mają być udokumentowane przez przedstawienie 

potwierdzenia wydanego przez właściwy dla dyscypliny związek sportowy lub związek 

sportowy osób niepełnosprawnych, lub podmiot organizujący współzawodnictwo 

sportowe w zakresie osób niepełnosprawnych. 

Zawodnikom, którzy uzyskali wynik minimum 3 pkt., przysługuje stypendium w wysokości 

określonej jako wartości procentowe wynagrodzenia określonego w §2 ust. 5: 

 16,1 pkt i więcej   ► 45 % 

 12,1–16 pkt   ► 35 % 

 8,1–12 pkt             ► 25 % 

 5,1–8 pkt               ► 15 % 

 3–5 pkt               ► 10 % 

 
 
 
 
 

§ 5 

Cofnięcie prawa do stypendium 

 

1. Zawodnikowi cofa się stypendium sportowe w sytuacji, gdy zmienił miejsce zamieszkania 

(wyprowadził się poza gminę i w ten sposób wykazał wolę zmiany centrum życiowego). 
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Rozdział 2 

Nagrody sportowe 

 

 

§ 6 

Założenia programu nagród 

 

1. Nagrody w dziedzinie kultury fizycznej przyznaje burmistrz. 

2. Nagrody sportowe przyznawane są: 

 

a) zawodnikom którzy nie są objęci systemem stypendialnym za osiągnięcia indywidualne 

i zespołowe; 

b) trenerom, instruktorom, działaczom stowarzyszeń kultury fizycznej i klubów 

sportowych; 

c) zawodnikom niezrzeszonym, którzy nie są objęci systemem stypendialnym. 

 

3. Nagrody w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane są z uwzględnieniem osiągniętego 

wyniku sportowego oraz znaczenia danego sportu dla gminy (dyscypliny ważne dla gminy 

wskazuje § 2 ust. 3). 

4. O nagrodę sportową mogą się ubiegać mieszkańcy gminy i/lub osoby które rozliczają 

podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy i/lub 

trenerzy trenujący zawodników w jednym z lokalnych klubów lub instytucji sportowych. 

5. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia uzyskane w roku poprzedzającym przyznanie 

nagrody. 

 

 

§ 7 

Składanie wniosków o nagrodę 
 

 

1. Wzór wniosku określa burmistrz w drodze zarządzenia.  

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić: 

 

1) Centrum Kultury i Sportu w Skawinie; 

2) stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe i związki sportowe; 

3) sami zainteresowani; 

4) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika. 

 

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

 

a) imię (imiona) i nazwisko zawodnika lub trenera; 

b) adres zamieszkania; 

c) w przypadku zawodnika nazwę klubu sportowego, który reprezentuje, adres siedziby 

klubu sportowego lub informację o braku przynależności klubowej; 

d) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy, zawierające zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych zawartych we wniosku o nagrodę; 

e) opis osiągnięć sportowych; 

f) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia (w przypadku zawodnika potwierdzenie 

wydane przez właściwy dla dyscypliny związek sportowy lub związek sportowy,  



7 
 

lub podmiot organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób 

niepełnosprawnych); 

g) informacje o dotychczas przyznanych nagrodach i wyróżnieniach. 

 

4. Wnioski o przyznanie nagród sportowych za dany rok kalendarzowy składa się w siedzibie 

urzędu. Termin naboru wniosków będzie ogłaszany zarządzeniem burmistrza. Nabór wniosków 

o nagrody musi się zakończyć nie później niż ostatniego dnia marca roku następującego  

po roku, za który ma być przyznana nagroda.   

 

 

§ 8 

Rozpatrywanie wniosków o nagrody sportowe 
 

1. Wnioski o przyznanie nagrody rozpatruje komisja powołana przez burmistrza, o której 

mowa w § 4 ust. 1 i 2. 

 

2. Przy rozpatrywaniu wniosków komisja kieruje się następującymi kryteriami: 

1) Nagroda I stopnia; do wysokości 400% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 5:  

► za zajęcie 1–3 miejsca w MŚ, ME; 

► za udział w Igrzyskach Olimpijskich.  

 

2) Nagroda II stopnia; do wysokości 300% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 5: 

► za zajęcie 1–3 miejsca w Mistrzostwach Polski; 

► za zajęcie 4–8 miejsca w MŚ, ME;  

► za inne wybitne osiągnięcia w obszarze kultury fizycznej. 

 

3. W przypadku trenerów nagroda wynosi 70% wartości nagrody określonej w § 8 ust. 2 

pkt 1). 

 

 

Rozdział 3 

Ewaluacja i monitoring programu 
 

§ 9 
 

1. Działanie programu stypendiów sportowych oraz nagród przyznawanych  

w Gminie Skawina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej na podstawie 

niniejszego „Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród sportowych 

przyznawanych w Gminie Skawina za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej” 

będzie podlegało ewaluacji, nie częściej jednak niż raz na dwa lata. 

2. Badanie ewaluacyjne zostanie przeprowadzone przez wydział Promocji, Sportu i 

Współpracy  
 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie 

 

Ewa Masłowska 


