
Załącznik 

do uchwały Nr XIII/156/2019  

Rady Miejskiej w Stargardzie  

z dnia 17 grudnia 2019r. 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW, NAGRÓD  

I WYRÓŻNIEŃ PRZYZNAWANYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE. 

 

§ 1.1. Ustanawia się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje  

i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, dla 

osób fizycznych, zwanych dalej „zawodnikami”.   

 2. Stypendia, nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla prezentowanego przez 

zawodników poziomu sportowego oraz formą pomocy materialnej wspierającej proces 

szkolenia. 

 3.  Dyscyplinami sportowymi mającymi znaczenie dla Miasta Stargard są: piłka nożna, piłka 

koszykowa, lekkoatletyka, sporty walki, piłka siatkowa, pływanie, tenis stołowy, kolarstwo,  

sporty wodne, brydż. 

 

Stypendia sportowe 

     § 2.1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria: 

1) zamieszkuje lub kształci się na terenie Miasta Stargard; 

2) uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Miasta Stargard, objętą 

programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard; 

3) posiada status amatora - uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę  

lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia; 

4) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający  

do udziału w zawodach; 

5) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni  

i w roku przyznawania stypendium ukończył 15 rok życia a nie ukończył 26 lat; 

6) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym  

lub krajowym. 

 

2. Za wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust.1 pkt 6 uznaje się :  

1) udział w igrzyskach olimpijskich i igrzyskach paraolimpijskich; 

2) I – VIII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw 

Świata; 

3) I – VII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw 

Europy; 

4) I – VII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw Polski; 

5) I – III miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

międzywojewódzkim; 

6) w sportach drużynowych powołanie do kadry reprezentacji wojewódzkiej lub kadry 

pierwszego zespołu klubu, który bierze udział w rozgrywkach ligowych na poziomie 

ekstraklasy, I, II lub III ligi krajowej. 



 

§ 3. 1. Stypendium może być przyznane w kategorii junior młodszy, junior, młodzieżowiec 

oraz senior. 

2.  Stypendium przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 

3. Stypendium wypłaca się do ostatniego dnia każdego miesiąca. W uzasadnionych 

przypadkach stypendium będzie mogło być wypłacone w kolejnym miesiącu z wyrównaniem 

za miesiące poprzednie. 

4. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium uzależniona jest od wyników sportowych 

zawodnika i wynosi od 250 zł brutto do 550 zł brutto.  

5. Wnioski o przyznanie stypendium w pierwszym roku obowiązywania uchwały należy 

składać  do 28 lutego 2020 roku, natomiast w kolejnych latach do 31 stycznia każdego roku.  

6. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 

 

Nagrody sportowe 

§ 4.1. Nagrodę  może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria: 

1) zamieszkuje, kształci się lub pracuje na terenie Miasta Stargard; 

2) uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Miasta Stargard, reprezentuje 

barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Miasta 

Stargard; 

3) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym  

lub krajowym. 

 

2. Za wysokie wyniki sportowe, o których mowa w ust.1 w pkt 3 uznaje się:  

       1) udział w  igrzyskach olimpijskich i igrzyskach paraolimpijskich; 

      2) I – VIII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw 

Świata; 

       3) I – VII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw 

Europy; 

      4) I – VII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw Polski; 

      5) I – III miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

międzywojewódzkim; 

 6) w sportach drużynowych powołanie do kadry reprezentacji wojewódzkiej lub kadry 

pierwszego zespołu klubu, który bierze udział w rozgrywkach ligowych na poziomie 

ekstraklasy, I, II, lub III ligi krajowej. 

 

§ 5.1. Nagrody mogą być przyznane w kategorii junior, młodzieżowiec oraz senior. 

2. Nagrody przekazywane będą  w formie pieniężnej lub rzeczowej.  

3.Wysokość nagrody pieniężnej uzależniona jest od wyników sportowych zawodnika  

i wynosi od 3 000,00 zł brutto do 7 000,00  zł brutto. 

4.Wartość nagrody rzeczowej uzależniona jest od wyników sportowych zawodnika  

i wynosi od 500,00 zł brutto do 1 000,00  zł brutto. 

5. Wnioski o przyznanie nagrody w pierwszym roku obowiązywania uchwały należy 

składać  do 28 lutego 2020 roku, natomiast w kolejnych latach do 31 stycznia każdego roku. 

6. W danym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za całokształt osiągnięć 

uzyskach w danej dyscyplinie sportowej w poprzednim roku kalendarzowym.  



7. Wniosek o przyznanie nagrody stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

 

Wyróżnienia sportowe  

 

§ 6.1. Wyróżnienie  może otrzymać zawodnik, który spełnia następujące kryteria: 

1) zamieszkuje lub kształci się na terenie Miasta Stargard; 

2) uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla Miasta Stargard, objętą 

programem Igrzysk Olimpijskich, reprezentuje barwy klubu lub stowarzyszenia 

kultury fizycznej działającego na terenie Miasta Stargard; 

3) posiada status amatora - uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę  

lub umowa cywilno-prawna i nie otrzymuje za to wynagrodzenia; 

4) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający  

do udziału w zawodach,  nie ukończył 15 roku życia;  

5) osiąga wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym  

lub krajowym. 

 

       2. Za wysokie wyniki sportowe o których mowa w ust.1 w pkt 5 uznaje się:  

           1) udział w  igrzyskach olimpijskich młodzieży  i igrzyskach paraolimpijskich 

młodzieży; 

           2) I–VIII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw      

Świata; 

           3) I –VII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw Europy; 

           4) I –VII miejsce we współzawodnictwie sportowym na poziomie Mistrzostw Polski; 

           5) I – III  miejsce we współzawodnictwie sportowym na szczeblu 

międzywojewódzkim; 

 6) w sportach drużynowych powołanie co najmniej do kadry reprezentacji 

wojewódzkiej. 

 

§ 7.1. Wyróżnienia mogą być przyznawane w kategorii młodzik lub junior młodszy. 

2. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek.  

3. Wnioski o przyznanie wyróżnienia w pierwszym roku obowiązywania uchwały należy 

składać  do 28 lutego 2020 roku, natomiast w kolejnych latach do 31 stycznia każdego roku.   

4. W danym roku zawodnik może otrzymać tylko jedno wyróżnienie za całokształt 

osiągnięć uzyskach w danej dyscyplinie sportowej w poprzednim roku kalendarzowym.  

5. Wniosek o przyznanie wyróżnienia stanowi  załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.  

 

 

Tryb przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień 

 

§ 8.1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznaje się w ramach środków 

finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Stargard.  

2. Stypendium sportowe, nagroda i wyróżnienie może być przyznane: 

       1) na pisemny wniosek klubu sportowego, lub stowarzyszenia kultury fizycznej 

zwanego dalej „Wnioskodawcą”, mającego siedzibę i działającego na terenie miasta Stargard; 

      2) z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Stargard. 



      3. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 7, § 5 ust. 4 oraz § 7 ust. 3  należy składać  

w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 

17, 73-110 Stargard. 

     4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, dyrektor wydziału 

właściwego do spraw sportu wzywa Wnioskodawcę do ich usunięcia. 

     5. Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia pozostawia się bez 

rozpatrzenia w przypadku: 

      1) złożenia wniosku po terminie; 

      2) nieusunięcia braków formalnych w określonym terminie; 

      3) cofnięcia wniosku przez Wnioskodawcę.  

     6. Wnioski zweryfikowanie pozytywnie pod względem formalnym, wydział Urzędu 

Miejskiego w Stargardzie właściwy do spraw sportu, przekazuje Komisji do spraw 

przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień.  

 

     § 9.1. Oceny merytorycznej złożonych wniosków dokonuje Komisja do spraw 

przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień zwana dalej „Komisją”, w której skład 

wchodzą: 

     1) Zastępca Prezydenta Miasta Stargard właściwy do spraw sportu - Przewodniczący 

Komisji; 

       2) przedstawiciel Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw sportu wskazany przez 

Komisję; 

       3) Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji - Zastępca 

Przewodniczącego Komisji; 

       4) Prezes Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.; 

       5)  trzech przedstawicieli Stargardzkiej Rady Sportu wskazanych przez Radę. 

    2. Komisja, o której mowa w ust. 1 jest organem opiniodawczo - doradczym Prezydenta 

Miasta Stargard.  

    3. Posiedzenia Komisji zwołuje i jej obrady prowadzi Przewodniczący Komisji lub jego 

Zastępca. 

    4. Posiedzenie Komisji uważa się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 4/7 składu 

osobowego Komisji. 

    5. Członkowie Komisji reprezentujący Wnioskodawcę nie biorą udziału w głosowaniu nad 

złożonym przez siebie wnioskiem. 

    6. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 

    7. Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej pracy 

Komisji.  

     

    § 10. 1. Przewodniczący Komisji przedkłada Prezydentowi Miasta Stargard propozycje 

przyznania i podziału stypendiów, nagród i wyróżnień. 

    2. Ostateczną decyzję w sprawie listy stypendystów, nagrodzonych i wyróżnionych 

podejmuje Prezydent Miasta Stargard. 

    3. Od decyzji Prezydenta Miasta Stargard nie przysługuje odwołanie. 

    4. Listę stypendystów, nagrodzonych i wyróżnionych podaje się do publicznej informacji. 

 



§ 11.1. Prezydent Miasta Stargard może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek klubu 

sportowego lub z własnej inicjatywy, w przypadku: 

1) zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź 

naruszenia obowiązujących regulaminów- międzynarodowej organizacji sportowej, 

polskiego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu 

sportowego; 

2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez podmioty wskazane w pkt 1; 

3) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego 

organu; 

4) utraty zdolności do uprawiania sportu stwierdzonej orzeczeniem wydanym przez 

lekarza poradni medycyny sportowej; 

5) zmiany barw klubowych i członkostwa w klubie sportowym, na działający  

i zarejestrowany poza miastem Stargard; 

6) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne. 

2. Pozbawienie stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 

wystąpienia okoliczności określonej w ust.1. 

3. O pozbawieniu stypendium sportowego Prezydent Miasta powiadamia zawodnika  

i wnioskodawcę. 

 

§ 12. Wnioskodawcy oraz stypendyści zobowiązani są do informowania na bieżąco  

o wszelkich okolicznościach mających znaczenie przy przyznawaniu i pozbawianiu 

stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących spełnienia kryteriów przyznawania 

stypendiów. 

 

§ 13. Podmioty zgłaszające kandydatów do stypendiów oraz stypendyści zobowiązani  

są do dbania o dobre imię Miasta Stargard i jego promocję na wszystkich imprezach 

sportowych. 

 

§ 14. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu przyznawania stypendiów, 

nagród i wyróżnień jest Prezydent Miasta, który upoważnia członków Komisji do czynności 

przetwarzania danych osobowych wnioskodawców, kandydatów, rodziców/opiekunów 

prawnych w wyżej wymienionym zakresie.   

 

 

 

 

 

 


