
 
 

  
 

 Załącznik do Uchwały Nr XXVI.342.2017  
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 25 stycznia  2017r. 
 
 
 
 

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i 
wyróżnień 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 
 
 
 

DZIAŁ I 
STYPENDIA SPORTOWE 

 
         § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Stypendia sportowe zwane dalej stypendiami przyznawane są osobom fizycznym 
uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Nadarzyn, które nie 
ukończyły 25 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie 
sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Nadarzyn oraz jednocześnie 
prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Nadarzyn. 

2. Stypendium w wysokości do 380 złotych  miesięcznie, wypłacane do ostatniego dnia 
każdego miesiąca, przyznaje się na rok kalendarzowy za osiągnięte wyniki sportowe we 
współzawodnictwie sportowym za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających 
złożenie wniosku. 

3. Stypendium jest wyrazem uznania oraz formą pomocy wspierania rozwoju stypendysty,  
a jego wysokość uzależniona jest od osiągniętych sportowych rezultatów oraz od środków 
przeznaczonych na stypendia sportowe w uchwale budżetowej Gminy Nadarzyn. 

 
§ 2 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 
 

1. Stypendia przyznawane są za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w danej kategorii 
wiekowej, wagowej i konkurencji w dyscyplinach olimpijskich za: 
a) udział w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich, 
b) miejsca 1-32 w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy (w tym osób 

niepełnosprawnych), 
c) miejsca 1-8 w Mistrzostwach Polski, 
d) miejsca 1-3 w Mistrzostwach województwa stanowiących eliminacje do MP oraz 

Pucharze Polski. 
      2.   Stypendia przyznawane są za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w danej kategorii 
wiekowej,  wagowej i konkurencji w dyscyplinach nieolimpijskich za: 

a) miejsca 1-8 w oficjalnych Mistrzostwach Świata i Europy oraz Pucharu Świata i 
Europy danej międzynarodowej federacji sportu po warunkiem, że w konkurencji 
stratowało minimum 16 zawodników, 

b) miejsce 1-3 w oficjalnych Mistrzostwach Polski oraz Pucharu Polski danej krajowej 



federacji sportu, lub ogólnopolskiego związku sportowego pod warunkiem,  
że w konkurencji stratowało minimum 8 zawodników. 

 
§ 3 

ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA STYPENDYSTÓW 
 

1. Wniosek o przyznanie stypendium składają właściwe osoby fizyczne (stypendyści lub 
opiekunowie prawni w przypadku osób niepełnoletnich) lub kluby sportowe.  
Z ramienia klubu sportowego w imieniu kandydata będącego osobą niepełnoletnią działa 
klub i jego opiekun prawny. 

2. Wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, 
wraz z odpowiednimi załącznikami składa się do 10 stycznia każdego roku. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2017 r. składa się w terminie 14 dni od 
wejścia w życie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i 
wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

4. Załączniki do wniosku stanowią: 
a)   w przypadku dyscyplin olimpijskich: 

− potwierdzenie przez dany okręgowy lub krajowy Związek Sportowy osiągniętych 
wyników sportowych zapisanych we wniosku, 

− informacja o przynależności klubowej wraz z planem szkoleniowym kandydata do 
stypendium - potwierdzone przez klub; 

b)   w przypadku dyscyplin nieolimpijskich: 
− potwierdzenie przez dany krajowy Związek Sportowy lub ogólnopolską federację 

sportu  osiągniętych wyników sportowych zapisanych we wniosku, 
− oficjalne listy startowe z zawodów mistrzowskich potwierdzone przez związek lub 

federację krajową, o których mowa w §2 ust. 2, 
− informacja o przynależności klubowej wraz z planem szkoleniowym kandydata do 

stypendium - potwierdzone przez klub. 
c) kopię statutu klubu sportowego stypendysty potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania 
oświadczenia woli w imieniu klubu, 

d) aktualny odpis rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) klubu sportowego 
stypendysty lub ewidencji prowadzonej przez starostę,  

e) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z działalności klubu 
sportowego stypendysty za ostatni rok kalendarzowy. 

 
§ 4 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH 
 

1. Decyzję o przyznawaniu i pozbawianiu stypendiów podejmuje Wójt Gminy Nadarzyn  
po zasięgnięciu opinii Komisji ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych. 

2. Komisja ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych powołana przez Wójta Gminy 
Nadarzyn zarządzeniem, opiniuje wniosek, o którym mowa w §3 ust. 2 pod względem 
formalnym i merytorycznym. 

3. Komisja ds. stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych składa się z co najmniej 3 osób. 
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji ds. stypendiów, nagród i wyróżnień 

sportowych wybierają ze swojego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego 
Komisji. 

5. Komisja wydaje opinie o których mowa w ust. 2, w terminie do 14 dni od upływu terminu 
złożenia wniosków. 

6. Decyzje Wójta Gminy Nadarzyn dotyczące stypendiów są ostateczne i nie przysługuje od 
nich odwołanie. 



7. Wójt Gminy Nadarzyn zastrzega sobie prawo do upowszechniania informacji o swoich 
stypendystach i ich osiągnięciach. 

 
§ 5  

PRAWA I OBOWIĄZKI STYPENDYSTÓW 
 

1. Stypendysta odpowiada za swój rozwój sportowy, wykazuje się nienaganną postawą 
sportową,  
a zwłaszcza przestrzega zasad fair play we współzawodnictwie sportowym oraz propaguje 
zdrowy styl życia. 

2. Stypendysta w sposób godny reprezentuje Gminę Nadarzyn. Jest uczciwy, rzetelny, 
pracowity, odpowiedzialny i posiada wysoką kulturę osobistą. 

3. Stypendysta zobowiązany jest do propagowania sportu na terenie Gminy Nadarzyn  
m.in. poprzez udział w imprezach sportowych organizowanych przez Gminę. 

4. Stypendysta w trakcie korzystania ze stypendium ma obowiązek informowania na piśmie 
Wójta Gminy Nadarzyn o przyznanych stypendiach z innych źródeł. 

5. Stypendysta zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich danych o jego osiągnięciach  
w celu możliwości ich upowszechnienia. 

6. Stypendysta zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego oraz poboru należności publicznoprawnych. 

 
§ 6 

KRYTERIA WSTRZYMYWANIA I POZBAWIANIA STYPENDIÓW 
 

1. Stypendyście może zostać wstrzymane wypłacanie stypendium w przypadku, gdy: 
a) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego, 
b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego 

polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez inny 
właściwy klub sportowy. 

      2.   Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego 
wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 
      3.   Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została 
 stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium sportowe przez 
okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące. 
      4.   Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium w przypadku, gdy: 

a) nie realizuje on programu szkoleniowego, 
b) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego 

związku sportowego, 
c) zmienił przynależność klubową stając się członkiem klubu mającego siedzibę poza      

Gminą Nadarzyn oraz jednocześnie nie prowadzącego szkolenia sportowego na 
terenie Gminy Nadarzyn i nie jest mieszkańcem Gminy Nadarzyn, 

d) zmienił miejsce zamieszkania poza teren Gminy Nadarzyn i nie trenuje w klubie 
mającym siedzibę na terenie Gminy Nadarzyn oraz jednocześnie prowadzącym 
szkolenie sportowe na terenie Gminy Nadarzyn, 

      5.   Stypendysta lub organ zgłaszający ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wójta 
Gminy  Nadarzyn o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 4. 
      6.   W razie nie spełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 5 Wójt Gminy Nadarzyn może 
 zastosować odpowiednio § 7 niniejszego Regulaminu. 
 

 
 
 



§ 7 
ZWROT STYPENDIÓW 

 
1. Wójt Gminy Nadarzyn ma prawo podjąć decyzję o zwrocie całości lub części 

stypendium, w szczególności gdy Stypendysta: 
a) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 
b) został zdyskwalifikowany za stosowanie dopingu. 

2. Gminy Nadarzyn może w wyjątkowych sytuacjach odstąpić od wykonania zwrotu 
stypendium. 

 
DZIAŁII 

NAGRODY  i WYRÓŻNIENIA 
 

§ 8 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla zawodników za poziom sportowy i 

wyniki sportowe oraz trenerów i działaczy zasłużonych w osiągnięciu wyników 
sportowych. 

2. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Gminy 
Nadarzyn w kwocie do 1000 złotych, a jej wysokość zależy m.in. od wysokości środków 
zaplanowanych w budżecie Gminy Nadarzyn na ten cel. 

3. Wyróżnienie stanowi medal, puchar, statuetka lub dyplom „Zasłużony dla sportu w 
Gminie Nadarzyn” 

4. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest 
uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla 
zawodnika. 

5. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są osobom fizycznym: 
a) zamieszkałym na terenie Gminy Nadarzyn lub zrzeszonym albo udzielającym się 

w klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Nadarzyn oraz 
jednocześnie prowadzących szkolenie sportowe na terenie Gminy Nadarzyn, 

b) pracującym w placówkach oświatowych Gminy Nadarzyn lub współpracującym z 
nimi 

c) pracującym lub współpracującym z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy 
Nadarzyn, w szczególności promującymi kulturę fizyczną i zdrowy styl życia. 

      6.  Działalność osób nagrodzonych oraz wyróżnionych powinna promować Gminę Nadarzyn  
           i koncentrować się na zaspakajaniu potrzeb jej mieszkańców w zakresie kultury fizycznej  
           i zdrowego stylu życia. 
 

§ 9 
ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 

 
1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składają osoby fizyczne zamieszkałe na 

terenie Gminy Nadarzyn, właściwe kluby sportowe, dyrektorzy placówek oświatowych i 
innych jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn. W imieniu kandydata będącego osobą 
niepełnoletnią działa jego opiekun prawny. 

2. Wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, 
wraz z odpowiednimi załącznikami składa się do 30 listopada każdego roku. 

3. Załączniki do wniosku stanowią: 
a) dokumenty potwierdzające osiągnięte rezultaty sportowe, szkoleniowe, czy 

organizacyjne na polu kultury fizycznej, 
b) informacja potwierdzająca przynależność klubową lub organizacyjną. 



4. W przypadku klubów sportowych należy złożyć dodatkowo: 
a) kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, 

pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczenia woli w 
imieniu klubu, 

b) aktualny odpis rejestru (Krajowego Rejestru Sądowego) lub ewidencji prowadzonej 
przez starostę, 

c) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię sprawozdania z działalności  klubu na 
terenie Gminy Nadarzyn za ostatni rok kalendarzowy. 

 
§ 10 

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ SPORTOWYCH 
 

1. Do zasad przyznawania nagród i wyróżnień sportowych stosuje się zapisy § 4. 
2. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywać będzie się podczas uroczystej Gali Sportowej 

Gminy Nadarzyn podsumowującej cały rok kalendarzowy w rywalizacji sportowej, 
organizowanej w miarę potrzeb, w pierwszym kwartale następnego roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

przyznawania  stypendiów sportowych 
oraz przyznawania nagród i wyróżnień 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 
stanowiący załącznik do 

Uchwały Nr XXVI.342.2017  Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 25 stycznia 2017r. 

 

 
 
                      WNIOSEK O PRZYNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 
 
 

Imię i nazwisko 
PESEL 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Imię i nazwisko ojca 
Imię i nazwisko matki 
/opiekuna prawnego*/ 

 

Adres zamieszkania 
(w tym: województwo, powiat, gmina) 
 

 

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Nr telefonu opiekuna prawnego*  

Nazwa szkoły/uczelni  stypendysty 
 

 

Nazwa zakładu pracy stypendysty 
 

 

Urząd Skarbowy stypendysty, adres  

Numer konta stypendysty  

Pełne dane wnioskującego z adresem 
(KRS, Regon) oraz danymi osoby 
reprezentującej zgodnie ze statutem i 
KRS 

 

Podpis data i pieczęć wnioskodawcy 
 

 
 
 
 

 
*wypełnić w razie ubiegania się o stypendium dla osoby niepełnoletniej 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie Wniosku  zgodnie z Regulaminem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja o korzystaniu z innych stypendiów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem stypendiów sportowych oraz przyznawania 
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe przyjętym Uchwałą Rady 
Gminy Nadarzyn  Nr XXVI.342.2017 z dnia  25 stycznia 2017r.  i akceptuję jego postanowienia. 
 
Jako opiekun prawny ….............................................................  wyrażam zgodę na przeprowadzenie 
postępowania kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego do realizacji 
procesu kwalifikacyjnego. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu kwalifikacyjnego. 
 
………………………..       ………………………… 
Data, miejscowość        podpis (imię i nazwisko) 
 
Załączniki do wniosku (zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu) 

1. …................................................................................. 
2. ...................................................................................... 
3. ……………………………………………………… 
4. ………………………………………………………. 



Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
przyznawania  stypendiów sportowych 
oraz przyznawania nagród i wyróżnień 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 
stanowiący załącznik do 

Uchwały Nr XXVI.342.2017 Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 25 stycznia 2017r. 

 

  
WNIOSEK O PRZYNANIE NAGRODY i/lub WYRÓŻNIENIA* 

 

Imię i nazwisko 
PESEL 

 

Data i miejsce urodzenia 
 

 

Imię i nazwisko ojca 
Imię i nazwisko matki 
/opiekuna prawnego**/ 

 

Adres zamieszkania 
(w tym: województwo, powiat, gmina) 
 

 

Adres e-mail  

Nr telefonu  

Nr telefonu opiekuna prawnego**  

Nazwa szkoły/uczelni kandydata 
 

 

Nazwa zakładu pracy kandydata 
 

 

Urząd Skarbowy kandydata, adres  

Numer konta kandydata  

Pełne dane wnioskującego z adresem 
(KRS, Regon) oraz danymi osoby 
reprezentującej zgodnie ze statutem i 
KRS 

 

Podpis data i pieczęć wnioskodawcy  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
*podkreślić właściwe 
**wypełnić w razie ubiegania się o nagrodę i/lub wyróżnienie dla osoby niepełnoletniej 
       
 



 
 
Uzasadnienie Wniosku  zgodnie z Regulaminem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem stypendiów sportowych oraz przyznawania 
nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe przyjętym Uchwałą Rady 
Gminy Nadarzyn  Nr XXVI.342.2017  z dnia 25 stycznia 2017r. i akceptuję jego postanowienia. 
 
Jako opiekun prawny ….............................................................  wyrażam zgodę na przeprowadzenie 
postępowania kwalifikacyjnego oraz na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego do realizacji 
procesu kwalifikacyjnego. 
  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu kwalifikacyjnego. 
 
………………………..       ………………………… 
Data, miejscowość        podpis (imię i nazwisko) 
 
Załączniki do wniosku (zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu) 

1. …................................................................................. 
2. ...................................................................................... 
3. ……………………………………………………….. 
4. ……………………………………………………. 


