
UCHWAŁA NR VI/64/2019 

RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych  

Na podstawie art. 18 ust. 1  pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Gmina Michałowice funduje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe. 

2. Określa się „Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość 

stypendiów sportowych Gminy Michałowice dla zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym” w brzmieniu 

załącznika do uchwały. 

§ 2 

Stypendia sportowe Gminy Michałowice są wyróżnieniem przyznawanym sportowcom 

osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym. 

§ 3 

Rada Gminy Michałowice ustala corocznie w budżecie kwotę przeznaczoną na wypłatę 

stypendiów w danym roku. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 5 

1. Traci moc Uchwała NR XLVII/330/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 listopada 

2010 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów 

sportowych.  

2. Stypendia przyznane na podstawie uchwały określonej w ust.1 będą wypłacane 

na dotychczasowych zasadach. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do  

uchwały Nr VI/64/2019 

Rady Gminy Michałowice  

z dnia 28 marca 2019 r. 

     

Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów 

sportowych Gminy Michałowice dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

 

§ 1 

Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, przyznawane może być zawodnikowi, który 

łącznie spełnia następujące warunki:  

1) uprawia dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, 

2) jest zawodnikiem występującym w konkurencjach indywidualnych lub zawodnikiem 

występującym w konkurencji zespołowej (dwie lub więcej osób zdobywa wspólnie 

wysoki wynik sportowy), 

3) legitymuje się Kartą Mieszkańca Gminy Michałowice,  

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

w zawodach sportowych, 

5) w chwili przyznawania stypendium nie ukończył 18 lat życia, z zastrzeżeniem pkt. 6, 

6) stypendium może zostać przyznane zawodnikowi do czasu zakończenia przez niego 

nauki w szkole ponadpodstawowej, jeśli uzyskał wynik z pkt. 7 przed ukończeniem 18 

lat, jednak nie dłużej niż do końca czerwca roku następnego po uzyskaniu przez 

zawodnika 18 lat, 

7) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim, z zastrzeżeniem pkt. 8, uzyskał 

co najmniej jeden z następujących wyników sportowych: 

a) powołanie do Kadry Narodowej, 

b) zajęcie miejsce 1-8 w Mistrzostwach Świata w poszczególnych kategoriach 

wiekowych, 

c) zajęcie miejsce 1-6 w Mistrzostwach Europy w poszczególnych kategoriach 

wiekowych, 

d) zajęcie miejsce 1-3 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego 

kraju w poszczególnych kategoriach wiekowych, 

8) otrzymywał stypendium z Gminy Michałowice za osiągnięcia określone w pkt. 7 w roku 

poprzednim, ale poprzez przejście do wyższej grupy wiekowej nie spełnia wymogów z 

pkt. 7.   

§ 2 

1. Wniosek o stypendium może złożyć: 

1) rodzic lub prawny opiekun zawodnika,  

2) klub lub stowarzyszenie kultury fizycznej,   

3) szkoła mieszcząca się na terenie Gminy Michałowice,  



4) właściwy okręgowy związek sportowy. W przypadku braku okręgowego związku 

sportowego, wniosek może złożyć właściwy polski związek sportowy.   

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko zawodnika,  

2) dane kontaktowe rodzica lub opiekuna prawnego,  

3) dokument potwierdzający zrzeszenie zawodnika w klubie lub stowarzyszeniu, 

4) Kartę Mieszkańca Gminy Michałowice,   

5) opis osiągnięć sportowych zawodnika, 

6) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia wraz z opisem kategorii wiekowej w 

jakiej występuje, wystawione imiennie na zawodnika (zawodnik indywidualny) lub na 

klub (zawodnik drużynowy), w którym jest zrzeszony zawodnik pod warunkiem 

załączenia imiennego zgłoszenia składu drużyny, potwierdzone przez odpowiedni 

związek sportowy,   

7) program szkolenia, 

8) zobowiązanie do informowania Wójta Gminy o okolicznościach skutkujących 

wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium, 

9) opinie właściwego okręgowego związku sportowego lub w przypadku jego braku 

właściwego polskiego związku sportowego i Warszawsko-Mazowieckiej Federacji 

Sportu. 

§ 3 

Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Wójt Gminy Michałowice na wniosek podmiotów 

określonych w § 2 ust. 1 lub z własnej inicjatywy.  

§ 4 

1. Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok kalendarzowy. 

2. Przyznane stypendia wypłacane są zgodnie z zapisami umowy na wskazane przez 

zawodnika lub jego opiekuna prawnego konto bankowe. 

3. Podstawą wypłaty stypendium będzie comiesięczne oświadczenie osoby podpisującej 

umowę z Gminą o braku przeciwskazań do wstrzymania lub cofnięcia stypendium dla 

zawodnika.   

4. Podpisane oświadczenie należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Michałowice, Reguły, 

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice w godzinach pracy urzędu, 

przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@michalowice.pl w 

terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wypłatę. Liczy się data wpływu do 

Urzędu Gminy Michałowice.  

5. Niezłożenie stosownego oświadczenia wstrzymuje wypłatę stypendium za dany miesiąc.  

6. Stypendium może być przyznane na kolejny rok budżetowy, o ile zawodnik spełnia kryteria 

określone w § 1, a nie zachodzą okoliczności skutkujące wstrzymaniem lub cofnięciem 

stypendium. Podstawą kontynuacji przyznawania stypendium jest pisemny wniosek 

rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego zawodnika, z opisem osiągnieć i kopią 

dokumentu potwierdzającego to osiągnięcie.  

7. Osoba podpisująca umowę zobowiązana jest do przekazywania informacji wraz ze 

zdjęciami o sukcesach i osiągnięciach zawodnika oraz zgody na wykorzystanie ich przez 

mailto:sekretariat@michalowice.pl


Gminę Michałowice na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz w 

materiałach przez nią wydawanych i publikowanych w mediach zewnętrznych.  

§ 5 

1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli: 

1) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego, 

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego 

polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez inne 

właściwe stowarzyszenie, 

3) nie przekazał w terminie 3 miesięcy informacji z § 4 ust. 7. 

2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego 

wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te 

przyczyny. 

§ 6 

Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli w okresie jego pobierania: 

1) nie realizuje on programu szkoleniowego, 

2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku 

sportowego,   

3) nie spełnia warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 

4) otrzymuje stypendium sportowe z innych źródeł, 

5) nie uzyskał promocji do następnej klasy, 

6) utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną 

orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do 

wydawania zaświadczenia lekarskiego. 

§ 7 

Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu przez okres nie dłuższy niż 

6 miesięcy, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane 

stypendium sportowe  przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące. 

§ 8 

1. Wysokość stypendium sportowego dla zawodnika w konkurencji indywidualnej wynosi 

miesięcznie: 

1) 600,00 zł za: 

a) miejsce 1-6 w Mistrzostwach Świata, 

b) miejsce 1-3  w Mistrzostwach Europy, 

c) miejsce 1 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju, 

d) powołanie do Kadry Narodowej. 

2) 450,00 zł za: 

a) miejsce 7-8 w Mistrzostwach Świata, 

b) miejsce 4-6 w Mistrzostwach Europy, 



c) miejsce 2-3 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju. 

2. Wysokość stypendium sportowego dla zawodnika w konkurencji zespołowej wynosi 

miesięcznie: 

1) 300,00 zł za: 

a) miejsce 1-6 w Mistrzostwach Świata, 

b) miejsce 1-3  w Mistrzostwach Europy, 

c) miejsce 1 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju. 

2) 200,00 zł za: 

a) miejsce 7-8 w Mistrzostwach Świata, 

b) miejsce 4-6 w Mistrzostwach Europy, 

c) miejsce 2-3 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju. 

3. Wysokość stypendium sportowego dla zawodnika o którym mowa w § 1 pkt. 8 wynosi 

miesięcznie: 

1) 200,00 zł za: 

a) miejsce 1-6 w Mistrzostwach Świata, 

b) miejsce 1-3  w Mistrzostwach Europy, 

c) miejsce 1 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju, 

d) powołanie do Kadry Narodowej. 

2) 100,00 zł za: 

a) miejsce 7-8 w Mistrzostwach Świata, 

b) miejsce 4-6 w Mistrzostwach Europy, 

c) miejsce 2-3 w Mistrzostwach Polski lub Otwartych Mistrzostwach innego kraju. 

§ 9 

Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może 

przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy Michałowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

 

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania 

stypendiów sportowych stanowi wypełnienie deklaracji ustawowej wynikającej z art. 31 ust. 3 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.). 

Podstawowym wymogiem do uzyskania stypendium jest osiągnięcie odpowiednio wysokich 

wyników we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży. Osiągnięcie takich wyników 

wymaga dużej samodyscypliny. Nie tylko trzeba uczestniczyć w treningach, ale wypełniać 

obowiązki związane z nauką szkolną.  

 Podstawową zmianą jest umożliwienie rodzicom  składanie wniosku. Stanowi to duże 

ułatwienie w ubieganiu się o stypendium dla uzdolnionego dziecka. Dodatkowo takie 

uprawnienia otrzymały też wszystkie kluby, nie tylko z terenu gminy.  

Na rodziców nałożony został również obowiązek składania oświadczeń pod rygorem 

niewypłacenia stypendium dla dziecka. Oświadczenia mogą być przesyłane drogą 

elektroniczną, co też jest dużym ułatwieniem. Chcąc ubiegać się o stypendium dziecko musi 

posiadać Kartę mieszkańca, czyli rodzic musi płacić podatki w Gminie Michałowice.   

 Kolejną nowością w uchwale jest rozgraniczenie na zawodników indywidualnych i 

drużynowych. Rozgraniczenie wynika z docenienia zawodnika, który sam walczy o swój 

sukces od takiego, gdzie na sukces pracuje się zespołowo. Zawodnik drużynowy dostaje 

połowę kwoty zawodnika indywidualnego, co jest również wysoką kwotą. Jednocześnie 

dajemy możliwość kontynuowania pobierania stypendium przez zawodnika, który nie uzyskał 

odpowiedniego wyniku pomimo wcześniejszych sukcesów. Taka możliwość została 

wprowadzona po tym, jak jeden ze stypendystów przechodząc do wyższej grupy wiekowej, 

jako najmłodszy w grupie, nie uzyskał punktowanego miejsca.  

 Prezentowany kształt pozwoli skuteczniej przyznawać stypendia dzieciom i młodzieży 

osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. 


