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UCHWAŁA NR 550/XXX/2020
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada
Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Stypendia Sportowe Miasta Sosnowca dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość Stypendiów Sportowych
Miasta Sosnowca określa regulamin w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr 462/XXXVI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie ustanowienia Miejskich Stypendiów Sportowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu

Ewa Szota
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Załącznik do uchwały Nr 550/XXX/2020
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Regulamin przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych Miasta Sosnowca
§ 1. 1. Stypendium Sportowe Miasta Sosnowca (zwane dalej: „stypendium”) przyznaje Prezydent Miasta
Sosnowca osobie fizycznej, dla której miasto Sosnowiec jest miejscem zamieszkania w rozumieniu ustawy
Kodeks cywilny (zwanej dalej: „kandydat”), za osiągnięcie wyniku sportowego wskazanego w § 2,
uwzględniając znaczenie danego sportu dla Gminy Sosnowiec zgodnie z postanowieniami § 3.
2. Stypendium ma formę pieniężną.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, stypendium przyznaje się za osiągnięcie jednego z wyników sportowych:
1) w sporcie objętym programem igrzysk olimpijskich lub igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych lub
młodzieżowych igrzysk olimpijskich (zwanym dalej: „sport olimpijski”) indywidualnym:
a) za udział w igrzyskach olimpijskich,
b) za udział w igrzyskach paraolimpijskich,
c) za udział w igrzyskach głuchych,
d) za udział w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich,
e) za miejsce od I do VIII w mistrzostwach świata w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo
junior albo junior młodszy albo kadet albo młodzik,
f) za miejsce od I do VIII w mistrzostwach Europy w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo
junior albo junior młodszy albo kadet albo młodzik,
g) za miejsce od I do VIII w mistrzostwach Polski w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo
junior albo junior młodszy albo kadet albo młodzik,
h) za miejsce od I do III w mistrzostwach województwa śląskiego w kategorii wiekowej: młodzieżowiec
albo junior albo junior młodszy albo kadet albo młodzik;
2) w sporcie olimpijskim drużynowym:
a) za udział w igrzyskach olimpijskich,
b) za udział w igrzyskach paraolimpijskich,
c) za udział w igrzyskach głuchych,
d) za udział w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich,
e) za udział w mistrzostwach świata w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo junior albo
junior młodszy albo kadet albo młodzik,
f) za udział w mistrzostwach Europy w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo junior albo
junior młodszy albo kadet albo młodzik,
g) za udział w pucharze świata w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo junior albo junior
młodszy albo kadet albo młodzik,
h) za udział w pucharze Europy w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo junior albo junior
młodszy albo kadet albo młodzik;
3) w sporcie nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych
i młodzieżowych igrzysk olimpijskich (zwanym dalej: „sport nieolimpijski”) indywidualnym,
z wyłączeniem sportu, o którym mowa w pkt 4:
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a) za miejsce od I do III w mistrzostwach świata w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo
junior,
b) za miejsce od I do III w mistrzostwach Europy w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo
junior,
c) za miejsce od I do III w mistrzostwach Polski w kategorii wiekowej: senior albo młodzieżowiec albo
junior;
4) w sporcie elektronicznym:
a) za udział w międzynarodowym turnieju rangi mistrzowskiej:

᠆ Majory w Counter Strike:Global Offensive,
᠆ mistrzostwa świata w League of Legends (Worlds),
b) za udział w międzynarodowych rozgrywkach ligowych:

᠆ ESL Pro League,
᠆ BLAST Premier,
᠆ FLASHPOINT,
᠆ League of Legends European Championship Series,
᠆ League of Legends Championship Series,
c) za udział w turnieju:

᠆ DreamHack Open,
᠆ Games Clash Masters,
᠆ Good Game League,
᠆ Intel Extreme Masters,
d) za udział w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych:

᠆ ESL mistrzostwa Polski,
᠆ Ultraliga,
᠆ Polska Liga Esportowa,
᠆ ERL w League of Legends,
᠆ Edu Esports League.
2. Stypendium przyznaje się za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w ust. 1, spełniającego
następujące warunki:
1) wynik sportowy został osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na
który przyznaje się stypendium, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2) wynik sportowy został osiągnięty podczas ostatnich rozegranych igrzysk olimpijskich albo igrzysk
paraolimpijskich albo igrzysk głuchych, pod warunkiem że osiągnięty wynik sportowy to miejsce od I do
III;
3) wynik sportowy został osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., pod warunkiem
potwierdzenia że dany wynik sportowy został uznany przez organizatora współzawodnictwa sportowego za
aktualny i obowiązujący w 2020 r. z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia analogicznych zawodów
wynikający z zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz zachorowaniem na chorobę COVID-19;
potwierdzenie uważa się za równoznaczne z uznaniem, że dany wynik sportowy został osiągnięty
w 2020 r.;
4) wynik sportowy został osiągnięty w ramach:
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a) powołania do kadry narodowej przez utworzony i działający zgodnie z ustawą o sporcie polski związek
sportowy (zwany dalej: „polski związek sportowy”) - dotyczy wyników sportowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a - f, pkt 2 lit. a - f, pkt 3 lit. a - b,
b) współzawodnictwa sportowego organizowanego i prowadzonego przez międzynarodową organizację
sportową lub na zlecenie międzynarodowej organizacji sportowej, do której należy polski związek
sportowy - dotyczy wyników sportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g - h,
c) współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie organizowanego i prowadzonego
przez polski związek sportowy - dotyczy wyników sportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g,
pkt 3 lit. c, z zastrzeżeniem lit. d,
d) Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - mistrzostw Polski w kategorii wiekowej: junior młodszy,
e) współzawodnictwa sportowego organizowanego zgodnie z regułami ustanowionymi przez polski
związek sportowy - dotyczy wyników sportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. h,
f) powołania przez organizatora współzawodnictwa w sporcie elektronicznym, z zastrzeżeniem że przez
powołanie rozumie się kwalifikację lub zaproszenie lub inną formę akceptacji udziału we
współzawodnictwie sportowym - dotyczy wyników sportowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych dopuszcza się niespełnienie przez
wynik sportowy warunków, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a - c oraz lit. e, pod warunkiem że polski
związek sportowy potwierdzi, że:
1) nie powołuje kadry narodowej osób niepełnosprawnych na zawody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - f,
pkt 2 lit. a - f, pkt 3 lit. a - b,
2) nie należy do międzynarodowej organizacji sportowej organizującej i prowadzącej współzawodnictwo
sportowe osób niepełnosprawnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. g - h,
3) nie organizuje i nie prowadzi współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. g, pkt 3 lit. c,
4) nie ustanawia reguł współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. h.
§ 3. 1. Stypendium przyznaje się za osiągnięcie wyniku sportowego w sporcie, w którym w celu
organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w tym sporcie został utworzony i działa zgodnie z ustawą
o sporcie polski związek sportowy, lub w sporcie elektronicznym.
2. Sporty, o których mowa w ust. 1, są sportami o szczególnym znaczeniu dla Gminy Sosnowiec.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa:
1) pełnoletni kandydat;
2) przedstawiciel ustawowy małoletniego kandydata.
2. Wniosek o przyznanie stypendium należy składać na formularzu, którego wzór ogłoszony jest
w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Miejskiego w Sosnowcu oraz Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, do wniosku o przyznanie stypendium należy załączyć informację na temat
osiągniętego przez kandydata wyniku sportowego odnoszącą się do postanowień § 2. Ramowy wzór informacji
stanowi załącznik do wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3, powinna zostać wystawiona przez:
1) polski związek sportowy lub organizatora współzawodnictwa sportowego - dotyczy wyniku sportowego,
o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 - 3, osiągniętego przez kandydata niezrzeszonego w podmiocie
prowadzącym działalność sportową;
2) polski związek sportowy lub organizatora współzawodnictwa sportowego lub podmiot prowadzący
działalność sportową i zrzeszający kandydata - dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1
pkt 1 - 3, osiągniętego przez kandydata zrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność sportową;
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3) organizację pozarządową działającą w obszarze sportu elektronicznego lub organizatora współzawodnictwa
w sporcie elektronicznym - dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, osiągniętego
przez kandydata niezrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność w obszarze sportu
elektronicznego;
4) organizację pozarządową działającą w obszarze sportu elektronicznego lub organizatora współzawodnictwa
w sporcie elektronicznym lub podmiot prowadzący działalność w obszarze sportu elektronicznego
i zrzeszający kandydata - dotyczy wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, osiągniętego
przez kandydata zrzeszonego w podmiocie prowadzącym działalność w obszarze sportu elektronicznego.
5. Wniosek o przyznanie stypendium formułuje się w oparciu o jeden wynik sportowy osiągnięty przez
kandydata.
6. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Sosnowcu.
7. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie od 2 do 10 stycznia roku następującego po roku,
w którym został osiągnięty wynik sportowy, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcie wyniku sportowego od I do III miejsca podczas igrzysk
olimpijskich albo igrzysk paraolimpijskich albo igrzysk głuchych składa się w terminie od 2 do 10 stycznia lat
następujących po roku, w którym został osiągnięty wynik sportowy, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia
kolejnych analogicznych zawodów.
9. Wniosek o przyznanie stypendium może być złożony poza terminem określonym w ust. 7 - 8. Wniosek
taki wymaga uzasadnienia.
§ 5. 1. W danym roku budżetowym jednemu kandydatowi przyznaje się jedno stypendium.
2. Stypendia przyznaje się w danym roku budżetowym w ramach środków finansowych zaplanowanych na
ten cel w budżecie Gminy Sosnowiec.
3. Stypendium przyznaje się w transzach miesięcznych na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy nie wcześniej
niż od 1 marca danego roku kalendarzowego. W przypadku przyznania stypendium na okres krótszy niż
10 miesięcy Prezydentowi Miasta Sosnowca przysługuje prawo przedłużenia tego okresu, jednak nie dłużej niż
do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
§ 6. 1. Wysokość miesięcznej transzy stypendium zależna jest od osiągniętego przez kandydata wyniku
sportowego.
2. Wysokość miesięcznych transz stypendiów:
1) za wyniki sportowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego
regulaminu;
2) za wyniki sportowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego
regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 3;
3) za wyniki sportowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, określona jest w załączniku nr 3 do niniejszego
regulaminu;
4) za wyniki sportowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wynosi 800 zł.
3. Wysokość miesięcznych transz stypendiów za wyniki sportowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2,
osiągnięte w ramach współzawodnictwa sportowego zorganizowanego z podziałem na poziomy
współzawodnictwa, wynosi:
1) 100% wysokości miesięcznej transzy stypendium określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu
za wynik sportowy osiągnięty na najwyższym poziomie tego współzawodnictwa;
2) 50% wysokości miesięcznej transzy stypendium określonej w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu za
wynik sportowy osiągnięty na każdym niższym od najwyższego poziomie współzawodnictwa.
§ 7. 1. Prezydent Miasta Sosnowca, z urzędu albo na podstawie pisemnej informacji złożonej przez
kandydata, któremu przyznano stypendium (zwanego dalej: „stypendysta”), lub podmiot wskazany w § 4 ust. 4,
pozbawia stypendystę stypendium, gdy wystąpi co najmniej jedna z przesłanek:
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1) miasto Sosnowiec przestanie być miejscem zamieszkania stypendysty w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny;
2) stypendysta utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co zostało
stwierdzone orzeczeniem lekarskim;
3) stypendysta zaprzestanie uprawiania sportu, w którym osiągnął wynik sportowy;
4) stypendysta naruszy przepisy antydopingowe, co zostało stwierdzone orzeczeniem właściwej organizacji
antydopingowej;
5) osoba, o której mowa w § 4 ust. 1, poda nieprawdziwe dane we wniosku o przyznanie stypendium;
6) stypendysta popełni przestępstwo, a jego wina zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym
wyrokiem.
2. Pisemna informacja, o której mowa w ust. 1, powinna wskazywać przyczynę pozbawienia stypendysty
stypendium oraz termin wystąpienia okoliczności stanowiącej przesłankę do pozbawienia stypendium. Do
informacji należy załączyć wyjaśnienie stypendysty albo informację o odmowie złożenia wyjaśnień przez
stypendystę - w przypadku informacji składanej przez podmiot wymieniony w § 4 ust. 4.
3. Pozbawienie stypendium następuje począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wystąpiła
przesłanka wskazana w ust. 1.
§ 8. Przyznanie stypendium, odmowa przyznania stypendium oraz pozbawienie stypendium następuje
w drodze decyzji administracyjnej.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu
przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych
Miasta Sosnowca
Wysokość miesięcznych transz Stypendium Sportowego Miasta Sosnowca za wyniki sportowe osiągnięte
w sportach olimpijskich indywidualnych
WYNIK SPORTOWY

MIESIĘCZNA TRANSZA STYPENDIUM SPORTOWEGO MIASTA
SOSNOWCA (PLN)

igrzyska olimpijskie,
igrzyska paraolimpijskie,
igrzyska głuchych:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:
poniżej VIII miejsca lub udział:
młodzieżowe igrzyska
olimpijskie:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:
poniżej VIII miejsca lub udział:

mistrzostwa świata:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:
mistrzostwa Europy:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:
mistrzostwa Polski:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
IV-VIII miejsce:
mistrzostwa województwa
śląskiego:
I miejsce:
II-III miejsce:

3.500
3.000
2.500
2.000
1.300

SENIOR

MŁODZIE
ŻOWIEC

3.000
2.100
1.500
1.000

1.300
1.000
850
700

2.100
1.500
900
700

1.700
1.500
1.300
1.000
700
JUNIOR

JUNIOR
MŁODSZY,
KADET

MŁODZIK

1.000
850
700
500

700
600
500
400

450
400
350
300

850
800
700
600

700
600
500
400

500
450
400
350

350
300
250
200

1.000
800
600
400

500
400
350
250

350
300
250
200

300
250
200
150

250
200
150
100

-

300
250

250
200

200
150

150
100
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu
przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych
Miasta Sosnowca
Wysokość miesięcznych transz Stypendium Sportowego Miasta Sosnowca za wyniki sportowe osiągnięte
w sportach olimpijskich drużynowych
WYNIK SPORTOWY

MIESIĘCZNA TRANSZA STYPENDIUM SPORTOWEGO MIASTA
SOSNOWCA (PLN)

igrzyska olimpijskie,
igrzyska paraolimpijskie,
igrzyska głuchych:
udział:
młodzieżowe igrzyska
olimpijskie:
udział:

mistrzostwa świata,
mistrzostwa Europy,
puchar świata,
puchar Europy:
udział:

500

400
SENIOR

MŁODZIEŻO
WIEC

JUNIOR

JUNIOR
MŁODSZY,
KADET,
MŁODZIK

500

400

300

200
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu
przyznawania i pozbawiania Stypendiów Sportowych
Miasta Sosnowca
Wysokość miesięcznych transz Stypendium Sportowego Miasta Sosnowca za wyniki sportowe osiągnięte
w sportach nieolimpijskich indywidualnych
WYNIK SPORTOWY
mistrzostwa świata:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
mistrzostwa Europy:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:
mistrzostwa Polski:
I miejsce:
II miejsce:
III miejsce:

MIESIĘCZNA TRANSZA STYPENDIUM SPORTOWEGO MIASTA
SOSNOWCA (PLN)
SENIOR
MŁODZIEŻOWIEC
JUNIOR
1.700
1.300
850

600
500
400

400
300
250

1.000
700
400

500
400
300

300
250
200

400
350
300

250
200
150

200
150
100

