
LVUCHWAŁA NR 
RADY POWIĄJTJ ŁOWlCKlU 
z <lnia 2018 r.

w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie osiągnięcia sportowe

Na podstawie art 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995, 100, 1349, 1432) w związku z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2018 r, poz. 1263, 1669) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje 
i wysokość:

1) stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie osiągnięcia 
sportowe, zwanych dalej zawodnikami;
2) nagród dla zawodników;
3) nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników.

2. Dyscyplinami sportu o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Łowickiego są:
1) lekkoatletyka;
2) piłka nożna;
3) łyżwiarstwo;
4) piłka siatkowa;
5) sporty walki;
6) koszykówka;
7) kajakarstwo.

§2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące 
warunki:

1) mieszka na terenie Powiatu Łowickiego;
2) w chwili przyznania stypendium nie ukończył 25 lat;
3) uprawia dyscyplinę olimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa 

młodzieży uzdolnionej sportowo, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu;
4) osiągnął w roku kalendarzowym poprzedzającym rozpatrywanie wniosków co 

najmniej jeden z wymienionych wyników sportowych:
a) zajął miejsca od I do VIII na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraołimpijskich i 
mistrzostwach świata lub Europy;
b) zajął miejsca od I do VI w akademickich mistrzostwach świata lub Europy, 
mistrzostwach Polski lub równorzędnych;
c) I miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików,

§3. 1. Miesięczna wysokość stypendium sportowego dla uczniów lub studentów 
wynosi:

1) dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach 
sportowych określonych w § 1 ust. 2:
a) 380 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit a,
b) 360 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w §2 pkt 4 lit. b,
c) 340 zł ~ za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c;

2) dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w pozostałych 
dyscyplinach sportowych:
a) 320 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a,



b) 300 zł -  za osiągnięcia wyniku spoitpwego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b,
c) 280 zł -  w sytuacji osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4
lit. c. :■ , / ■

2. Miesięczna wysokość stypendium' sportowego dla zawodników, którzy nie kontynuują 
nauki oraz z tytułu zatrudnienia osiągają co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę 
wynosi:
1) za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach sportowych określonych w § 1 ust. 2:

a) 451 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a,
b) 427 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w §2 pkt 4 lit. b,
c) 404 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c;

2) za wysokie wyniki sportowe w pozostałych dyscyplinach sportowych:
a) 380 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a,
b) 357 zł ~ za osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b,
c) 332 zł -  w sytuacji osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. 
c.

3. Miesięczna wysokość stypendium sportowego dla zawodników, którzy nie kontynuują 
nauki, nie są zatrudnieni lub z tytułu zatrudnienia nie osiągają minimalnego wynagrodzenia za 
pracę wynosi:
1) za wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach sportowych określonych w § 1 ust. 2:

a) 508 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a,
b) 481 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w §2 pkt 4 lit. b,
c) 455 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c;

2) za wysokie wyniki sportowe w pozostałych dyscyplinach sportowych:
a) 428 zł -  za osiągnięcie wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a,
b) 402 zł -  za osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. b,
c) 374 zł -  w sytuacji osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. 

c.

§4. Stypendia przyznawane są na okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

§5. ł. Zarząd Powiatu Łowickiego pozbawia zawodnika stypendium sportowego 
w przypadku, gdy:

1) przestał być mieszkańcem Powiatu Łowickiego;
2) podpisał kontrakt zawodowy;
3) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został dożywotnio 
zdyskwalifikowany;
4) utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, co zostało 
stwierdzone orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny sportowej;
5) naruszył przepisy antydopingowe, co zostało potwierdzone decyzją właściwego organu;

2. Pozbawienie stypendium następuje od dnia zaistnienia okoliczności wymienionych 
w ust. 1.
3. Zawodnik pobierający stypendium sportowe oraz wnioskodawca zobowiązani 
są niezwłocznie powiadomić Zarząd Powiatu Łowickiego o okolicznościach, o których mowa 
w ust. 1,

§6. 1. Nagrody za wysokie wyniki sportowe przyznawane są w formie pieniężnej 
w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym uzyskany został wynik sportowy 
uprawniający do uzyskania nagrody.



2. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom mieszkającym na terenie Powiatu Łowickiego 
lub będących członkami klubów sportowych działających na terenie Powiatu Łowickiego 
za następujące osiągnięcia sportowe w systemie trzystopniowym:

1) Nagroda I stopnia z tytułu zdobycia:
a) miejsca medalowego na mistrzostwach świata,
b) miejsca medalowego na mistrzostwach Europy,
c) miejsca medalowego na akademickich mistrzostwach świata lub Europy

2) Nagroda II stopnia z tytułu zajęcia:
a) miejsca punktowanego od IV do VIII na igrzyskach olimpijskich 
lub paraolimpijskich,
b) miejsca punktowanego od IV do VIII na mistrzostwach świata lub Europy,
c) miejsca punktowanego od I do VI w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 
i Europy,
d) miejsca od IV do VI w akademickich mistrzostwach świata lub Europy

3) Nagroda III stopnia z tytułu zajęcia miejsca od I do VI w mistrzostwach Polski lub 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.

§7.1 . Ustala się nagrody z tytułu zdobycia:
1) złotego medalu na igrzyskach olimpij skich lub igrzyskach paraołimpij skich
w wysokości 15 000,00 zł brutto;
2) srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich
w wysokości 12 000,00 zł brutto;
3) brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich lub igrzyskach paraolimpijskich
w wysokości 8 000,00 zł brutto.

2. Wysokość nagród, o których mowa w § 6, z wyłączeniem nagród, o których mowa w ust. 1, 
wynosi:

1) dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w dyscyplinach sportowych 
określonych w § 1 ust. 2:

a) nagroda I stopnia - 4 000,00 zł brutto,
b) nagroda II stopnia -  3 000,00 zł brutto,
c) nagroda III stopnia -  2 000,00 zł brutto;

2) dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w pozostałych
dyscyplinach:

a) nagroda I stopnia - 2 000,00 zł brutto,
b) nagroda II stopnia- 1 500,00 zł brutto,
c) nagroda III stopnia -  1 000,00 zł brutto.

§8. Nagroda za osiągnięcia w dyscyplinach zespołowych przyznawana jest 
w wysokości 50% nagród, o których mowa w § 7.

§9. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku kalendarzowym dwóch 
łub więcej wyników sportowych, o których mowa w § 6, przyznaje się jedną nagrodę 
za najlepszy z osiągniętych wyników.

§10. 1. Stypendia sportowe oraz nagrody przyznawane są na pisemny wniosek:
1) klubu sportowego zrzeszającego zawodnika;
2) dyrektora szkoły lub rektora wyższej uczelni której uczniem lub studentem jest 
zawodnik;
3) zawodnika lub jego przedstawiciela ustawowego.

2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody powinien zawierać:



1) dane wnioskodawcy; imię i nazwisko łub nazwę klubu sportowego, szkoły lub uczelni 
oraz adres zamieszkania łub siedziby, numer telefonu, adres e-mail;
2) dane osobowe zawodnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;
3) informację dotyczącą wyników, o których mowa w § 2 pkt 5;

3. Do wniosku załącza się:
1) kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo zawodnika w klubie sportowym, jeżeli 
wnioskodawcą jest klub sportowy;
2) poświadczony za zgodność z oryginałem dokument wydany przez właściwy organ 
potwierdzający uzyskanie wyniku uprawniającego do stypendium sportowego lub nagrody;
3) oświadczenie zawodnika o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania 
jego danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu;
4) oświadczenie dla celów podatkowych;
5) oświadczenie zawodnika zobowiązujące do niezwłocznego powiadomienia Zarządu 
Powiatu Łowickiego o wystąpieniu okoliczności wymienionych w § 5, które skutkują 
pozbawieniem wypłacania stypendium.

4. Wniosek podpisuje wnioskodawca i zawodnik lub jego przedstawiciel ustawowy.

§11. 1. Wnioski należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu 
w terminie do 25 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym uzyskany 
został wynik sportowy uprawniający do otrzymania stypendium.
2. Weryfikacji wniosków pod względem formalnym dokonuje właściwa merytorycznie 
komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
3. Jeżeli wniosek nie spełnia warunków formalnych określonych w § 10, wzywa się 
wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie siedmiu dni z pouczeniem o treści 
ust. 4.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) nie usunięto braków formalnych w wyznaczonym terminie;
2) wnioskodawca cofnął wniosek;
3) zawodnik złożył oświadczenie o rezygnacji z ubiegania się o stypendium sportowe.

§12. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego lub nagrody podejmuje Zarząd 
Powiatu Łowickiego w formie uchwały.

§13. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego 
lub nagrody.

§14. Nagrody dla trenerów mogą być przyznane osobom, które posiadają aktualne 
uprawnienia trenerskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku 
o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 1669) którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) prowadzą zajęcia z zawodnikami w klubie sportowym prowadzącym działalność 
na terenie Powiatu Łowickiego;
2) szkoleni przez nich zawodnicy, uzyskali wynik sportowy, o którym mowa w § 2 pkt 4.

§15. 1. Nagrody dla trenerów przyznawane są w formie pieniężnej w roku 
kalendarzowym następującym po roku, w którym uzyskany został wynik sportowy 
uprawniający do otrzymania nagrody.
2. Wysokość nagrody o której mowa w ust. 1 wynosi 1000,00 zł brutto.
3. Ustala się nagrodę dla trenera z tytułu zdobycia złotego medalu na igrzyskach olimpijskich 
przez szkolonego przez niego zawodnika w wysokości 50% wysokości nagrody otrzymanej 
przez zawodnika.



4. Za osiągnięcia sportowe uzyskane w danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną 
nagrodę.

§16. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody o której mowa w § 15 może wystąpić:
1) trener;
2) klub sportowy, w którym trener prowadzi szkolenie.

2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy: imię i nazwisko lub nazwę klubu sportowego, adres, numer 

telefonu, adres e-mail;
2) dane osobowe kandydata do nagrody: imię, nazwisko, adres zamieszkania;
3) informację dotycząca wyników, o których mowa w § 2 ust. pkt 4;

3. Do wniosku załącza się:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego 
uprawnienia trenerskie;
2) oświadczenie trenera o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przetwarzania jego 
danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Łowiczu;
3) oświadczenie dla celów podatkowych.
4. Wzory wniosku oraz oświadczeń, o których mowa w ust. 3 ustalone zostaną odrębną 
uchwałą Zarządu Powiatu Łowickiego.

3. Postanowienia ujęte w § 11-§ 13 stosuje się odpowiednio do wniosków o których mowa

§17. Traci moc Uchwała Nr III/15/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 
2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, 
rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym zmieniona Uchwałą 
Nr XLDU327/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr III/15/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie 
określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym oraz Uchwałą Nr LXI/377/2014 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/l 5/2011 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród 
za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.

§18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

w ust. 1.



UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1263,1669) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe 
stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe. Dotychczas stypendia i nagrody sportowe przyznawane były na mocy Uchwały 
Nr III/15/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów 
sportowych oraz nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym zmieniona Uchwałą Nr XLIX/327/20ł4 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady 
Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz 
nagród za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym łub 
krajowym oraz Uchwałą Nr LXI/377/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 października 
2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
26 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania, rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród za wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym. W związku 
z koniecznością dostosowania zapisów uchwały do przepisów o ochronie danych osobowych 
zasadne jest ujednolicenie tekstu uchwały. Ponadto, doprecyzowano zasady i tryb 
przyznawania nagrody dostosowując uchwałę do przepisów. Uwzględniono również sugestie 
klubów sportowych działających na terenie Powiatu Łowickiego co do zasad przyznawania 
nagrody. Rozszerzono zakres osiągnięć sportowych za które może zostać przyznane 
stypendium sportowe o osiągnięcia na gruncie lokalnym, jak również krąg podmiotów 
uprawnionych do otrzymania stypendium. Uchwała określa również dyscypliny sportowe 
o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Łowickiego. Uzależnienie wysokości stypendiów od 
osiąganego wynagrodzenia za pracę lub statusu ucznia bądź studenta wynika z 
obowiązujących przepisów podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Zasadne jest ustalenie 
wysokości stypendium z uwzględnieniem podatku dochodowego oraz składek na 
ubezpieczenie, co pozwoli na zrównanie wysokości stypendiów za osiągnięcia sportowe bez 
względu na sytuację osobistą zawodnika.


