
Projekt 
 
z dnia  14 października 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA OŚWIĘCIM 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie:  regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników  

oświęcimskich klubów sportowych osiągających wysokie wyniki  sportowe  w  krajowym lub  

międzynarodowym  współzawodnictwie sportowym. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1372) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie z dnia  25 czerwca 

2010 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) - Rada Miasta Oświęcim postanawia:   

§ 1. Uchwalić Regulamin przyznawania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia  

w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, jak w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Traci  moc uchwała Nr  XL/755/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników  oświęcimskich 

klubów sportowych osiągających wysokie wyniki  sportowe w krajowym lub  międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                         

                                                             

Opracował:                                                                 Zatwierdzam:   

 

 

Sprawdzono pod względem prawnym:
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Załącznik do uchwały 

Rady Miasta Oświęcim 

z dnia 27 października 2021 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników oświęcimskich klubów 

sportowych osiągających wysokie wyniki w krajowym lub miedzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym 

Część I 
Postanowienia ogólne 

 
 

 § 1. Stypendia sportowe przyznawane są maksymalnie 10 najlepszym zawodnikom 

osiągającym wysokie wyniki w  krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, 

w danym okresie przyznawania stypendiów. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Radzie Sportu – należy przez to rozumieć Radę Sportu w Oświęcimiu, 

2) Macierzystym klubie sportowym – należy przez to rozumieć oświęcimski klub sportowy, 

którego barwy zawodnik reprezentuje, 

3) Komisji Stypendialnej – należy przez to rozumieć Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta 

w celu zaopiniowania złożonych wniosków o stypendia. 

§ 3.  

1. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego 

i jego osiągnięć w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych. 

2. Stypendium przyznawane jest na wniosek macierzystego klubu sportowego na  okres 6 lub 12 

miesięcy w danym roku kalendarzowym w zależności od cyklu szkoleniowego oraz 

organizowanego współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie sportu i wypłacane jest 

miesięcznie w terminie do ostatniego dnia miesiąca. 

3.  Okres przyznania stypendium, określony przez wnioskodawcę we wniosku stypendialnym,             

o którym mowa  w § 7 ust.1  przypada na miesiące: 

a) w przypadku wniosków na okres 12 miesięcy – od stycznia do grudnia 

b) w przypadku wniosków na okres 6 miesięcy w terminach  – od  stycznia do czerwca  i od lipca 

do grudnia. 

4. Stypendia przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie miasta. 

5. Dysponentem środków finansowych na stypendia jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

§ 4. Przyznawanie stypendiów następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszym 

regulaminie. 
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Część II 

Tryb przyznawania stypendium 

 

§ 5.  

1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Oświęcim po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu 

wniosków przez Komisję Stypendialną. 

2. Prezydent Miasta powołuje Komisję Stypendialną, w składzie: Zastępca Prezydenta Miasta, 

przedstawiciel Rady Sportu, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, naczelnik Wydziału 

Promocji Miasta, pracownik merytoryczny Wydziału Promocji Miasta. 

3. Prezydent Miasta ustala regulamin pracy Komisji Stypendialnej. 

4.  Komisja ma prawo występowania do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych 

wyjaśnień i informacji. 

5. Komisja przedkłada Prezydentowi propozycje wysokości stypendium. 

6.  Prezydent Miasta podejmuje decyzje w sprawie przyznania stypendium i jego wysokości po 

zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. 

7. Prezydent Miasta podejmuje decyzje w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie 

stosuje się trybu odwołania. 

8.  Prezydent Miasta określając wysokość stypendium, bierze pod uwagę w szczególności 

osiągnięcia sportowe zawodnika. 

§ 6.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prowadzi ewidencję przyznanych stypendiów oraz 

podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych stypendiach. 

§ 7. Wniosek o stypendium kieruje się do Prezydenta Miasta Oświęcim składając go w Urzędzie 

Miasta Oświęcim na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu 

w terminach : 

a) w przypadku stypendium na okres 6 miesięcy — do 10 stycznia i 10 lipca 

b) w przypadku stypendium na okres 12 miesięcy  — do 10 stycznia 

§ 8.  

1. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom klubów sportowych mających swą siedzibę 

na terenie miasta Oświęcimia  i  reprezentujących Miasto Oświęcim.  

2. Warunkiem przyznania stypendium jest udział w  krajowym lub międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym w okresie ostatnich 6  lub 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku, a w szczególności: 

a)  zajęcie miejsca od I do III w mistrzostwach Polski, 

b) zakwalifikowanie do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, 

c) zakwalifikowanie do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, 
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d) zakwalifikowanie do udziału w igrzyskach olimpijskich, 

e)  zajęcie medalowego miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których 

brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów. 

3. Warunki określone w ust.1-2 stosuje się odpowiednio do najlepszych zawodników biorących 

udział w dyscyplinach zespołowych. 

4. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem w imieniu Miasta 

przez Miejski  Ośrodek Sportu i Rekreacji  umowę stypendialną, określającą prawa i obowiązki 

stron, w tym warunki wstrzymania lub pozbawienia przyznanego stypendium. 

§ 9.  

1.  Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do realizacji przedstawionego we 

wniosku planu startów i przygotowań i godnego reprezentowania klubu i Miasta Oświęcim. 

2. Przyznanie zawodnikowi stypendium nie wyklucza możliwości przyznawania mu nagród 

i wyróżnień.  

Część III 

Tryb wstrzymania lub pozbawienia stypendium 

§ 10.  

1. Stypendium wstrzymuje się tzn. zaprzestaje się jego wypłacania, na określony czas lub do 

końca okresu na jaki zostało przyznane, począwszy od dnia wnioskowanego przez Klub, w sytuacji 

gdy zawodnik: 

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia, 

2)  został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego związku 

sportowego lub przez macierzysty klub sportowy. 

2. Wstrzymanie stypendium i jego przywrócenie  następuje na wniosek macierzystego klubu 

sportowego, po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną. 

3. O wstrzymaniu i przywróceniu wypłaty stypendium, Prezydent Miasta Oświęcim powiadamia 

zawodnika i macierzysty klub sportowy. 

4. Wstrzymane stypendium przywraca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania  

począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 

5. Decyzje w sprawie wstrzymania, pozbawienia i przywrócenia stypendium podejmuje 

Prezydent Miasta Oświęcim. 

6. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje. 

§ 11.  

1. Przyznanego stypendium pozbawia się, jeżeli zawodnik: 

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia, z wyjątkiem przyczyn czasowej niezdolności 

zdrowotnej, stwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarskim, 
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2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 

3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, 

4) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, pozbawiony praw 

zawodnika, został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, 

5)  swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia 

społecznego lub ogólnie przyjętymi zasadami, naraził na szwank dobre imię Miasta lub klubu 

sportowego, 

6) stosował substancje oraz metody zabronione, o których mowa w ustawie o zwalczaniu dopingu 

w sporcie, 

7)  został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

8) wystąpił z macierzystego klubu sportowego, 

9) otrzymał stypendium w oparciu o nieprawdziwe dane. 

2. Skutkiem pozbawienia stypendium jest wstrzymanie jego wypłacania do końca czasu, na 

które zostało przyznane lub zwrot całości wypłaconego stypendium.  

3. Pozbawienie stypendium następuje na wniosek macierzystego klubu sportowego, po 

uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną. 

4. O pozbawieniu stypendium Prezydent Miasta Oświęcim powiadamia zawodnika                       

i  macierzysty klub sportowy. 

5. Decyzja Prezydenta Miasta o pozbawieniu stypendium jest ostateczna, tzn. nie przysługuje od 

niej odwołanie.  

§ 12.  

1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane oraz w przypadku 

udowodnionego stosowania substancji oraz metod zabronionych, o których mowa w ustawie                               

o zwalczaniu dopingu w sporcie podlega zwrotowi w całości na rachunek Miasta Oświęcim 

w terminie  14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Prezydenta Miasta Oświęcim do 

zwrotu stypendium.  

2.  Niedokonanie zwrotu stypendium w terminie wskazanym w ust.1, spowoduje naliczenie 

odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.  
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Załącznik Nr 1 do regulaminu przyznawania stypendiów sportowych 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium    sportowego 

........................................     ................................... 
Wnioskodawca       data 
adres, telefon  
  

WNIOSEK 
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

na okres od ....................... do .......................... 
1. Dane zawodnika: 

.................................................................................................................................................. 
    imię i nazwisko 
......................................…………………………………..…………………………………....

    data  urodzenia 
.................................................................................................................................................... 
    adres zamieszkania 

2. Numer i data przyznania licencji zawodniczej .................................................................... 

3. Dotychczas otrzymywane stypendia, nagrody, wyróżnienia: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
4. Wybitne osiągnięcia sportowe (do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie): 

a) zajęcie miejsca od I do III w mistrzostwach Polski: 

............................................................................./.........................../............../........................... 
 nazwa zawodów                               miejsce zawodów    data        zajęte miejsce 
............................................................................./.........................../............../........................... 
............................................................................./.........................../............../........................... 

b) zajęcie medalowego miejsca w międzynarodowych zawodach sportowych, w których brali udział 

zawodnicy z co najmniej 5 krajów: 

......................................................................../.........................../............../........................... 
 nazwa zawodów                               miejsce zawodów    data        zajęte miejsce 
......................................................................../.........................../............../........................... 
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........................................................................./.........................../............../........................... 
c) zakwalifikowanie do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu: 

...................................................................................................../.........................................…
        nazwa organu kwalifikującego 
   data uzyskania  kwalifikacji 

d) zakwalifikowanie do udziału w mistrzostwach świata lub Europy: 

...................................................................................................../.........................................…
        nazwa organu kwalifikującego 
   data uzyskania  kwalifikacji 

e) zakwalifikowanie do udziału w igrzyskach olimpijskich: 

...................................................................................................../.........................................…
        nazwa organu kwalifikującego 
   data uzyskania  kwalifikacji 

5. Planowany program szkolenia, startów, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym: 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................ 
6. Oświadczenie Wnioskodawcy: 

Oświadczamy, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania Przyznającego 
Stypendium o okolicznościach mających wpływ na wstrzymanie lub cofnięcie stypendium. 

…………………………………….   ………………………………... 
miejscowość, data      podpis wnioskodawcy  

             
  
7.  Oświadczenie  zawodnika:  

 Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody1) na przetwarzanie moich danych osobowych 
dotyczących: imienia i nazwiska, wizerunku, kwoty uzyskanego stypendium sportowego, nazwy 
klubu i uzyskanych osiągnięć sportowych w celu publikacji w internecie, telewizji i prasie 
drukowanej.Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

.......................................................... 
czytelny podpis zawodnika lub rodzica (prawnego opiekuna) w  przypadku zawodnika, który 

nie  ukończył 13 roku  życia 
8. Załączniki do wniosku potwierdzające uzyskany(e) wynik(i): 

1) .......................................................................................................................................................... 

 
1) Skreślić odpowiednio 

Id: F2601361-71CA-4C5A-B0D0-7C48E004A7C5. Projekt Strona 2



2) .......................................................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................................................... 

4) .......................................................................................................................................................... 

5) .......................................................................................................................................................... 

6) .......................................................................................................................................................... 

9. Opinia Komisji Stypendialnej zawarta w protokole z dnia …………………………….... 

10. Prezydent Miasta  zatwierdził protokół Komisji Stypendialnej: 

a) bez uwag 

b) z uwagami ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
11. Zawodnikowi przyznane zostało miesięczne stypendium sportowe w wysokości …………. 

zł  na okres ……… miesięcy.
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UZASADNIENIE 

 
Tworzenie warunków,  w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, jest zadaniem 
własnym jednostek samorządu terytorialnego. 
 
Jedną z form tworzenia warunków i wspierania sportu jest  ustanowienie stypendiów sportowych 
dla zawodników osiągających wysokie  wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym. 
 
Zapisy uchwały w zakresie dopingu, dostosowano do brzmienia określonego w ustawie                               
o zwalczaniu dopingu w sporcie. 
 
 
Uchwała nie określa wzoru umowy stypendialnej oraz wzoru raportowania realizacji szkolenia, 
pozostawiając te zagadnienia do ujęcia w umowie, która będzie dostosowywana do aktualnie 
obowiązujących przepisów i zasad. 
 
Uproszczono ponadto wzór wniosku o przyznanie stypendium, pozostawiając w nim jedynie dane 

niezbędne do jego rozpatrzenia.
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