
Załącznik  do Uchwały
Nr  XXVIII/ 203/ 2017   
Rady Powiatu w Łęcznej

                                                          z dnia 27 lutego 2017 roku

R E G U L A M I N

W sprawie zasad i trybu   przyznawania i pozbawiania oraz   ustalania wysokości
stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe
zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym,  zamieszkałym  na  terenie   Powiatu
Łęczyńskiego.

Rozdział 1

Przepisy ogólne
§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Staroście – należy rozumieć Starostę Łęczyńskiego,
2) zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną uprawiającą określoną dyscyplinę

sportu, zamieszkałą na terenie Powiatu Łęczyńskiego,
3) wysokim wyniku sportowym – należy przez to rozumieć:
a) uzyskanie przez zawodnika klasy mistrzowskiej międzynarodowej na zawodach objętych

kalendarzem sportowym właściwego związku sportowego;
b) uzyskanie kwalifikacji olimpijskich i paraolimpijskich;
c) powołanie do kadry Polski w różnych kategoriach wiekowych;
d) zajęcie  pierwszego,  drugiego  lub  trzeciego  miejsca  w  dyscyplinach  olimpijskich,

paraolimpijskich i głuchych w:
da) Igrzyskach Olimpijskich , Paraolimpijskich i Głuchych;
db) zawodach Pucharu Świata;
dc)  mistrzostwach Świata;
dd) mistrzostwach Europy;
de) Mistrzostwach Polski;
df)  Mistrzostwach  Polski  Juniorów,  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie  Młodzieży,
Mistrzostwach Polski Młodzików, Ogólnopolskich Zawodach Dzieci (Finał), Puchar Polski
(Finał),   jeżeli  w  zawodach  brało  udział  co  najmniej  6  drużyn,  a  w  zawodach
indywidualnych co najmniej 12 osób.

§ 2

Formami  uznania  dla  osiągnięć  oraz  poziomu  sportowego  i  wyników  sportowych
zawodników  oraz  uznania  dla  działaczy  i  trenerów  z  Powiatu  Łęczyńskiego  są:  
1) stypendia sportowe; 
2) nagrody;  
3) wyróżnienia. 

§ 3

1. Stypendium przyznawane jest za wynik sportowy osiągnięty w jednej z poniższych
grup indywidualnych dyscyplin sportowych:
1) I  grupa  -  dyscypliny  objęte  programem  Igrzysk  Olimpijskich,  Igrzysk
Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych;
2) II grupa - dyscypliny sportowe ważne dla Powiatu Łęczyńskiego to: zapasy, sumo,
boks , tenis stołowy, tenis ziemny, taekwondo, karate, badminton, pływanie, lekkoatletyka.
2.  Wyróżnienia  i  nagrody  przyznawane  są  za  osiągnięcia  sportowe  stanowiąc  formę
rzeczowej lub finansowej gratyfikacji  za godne reprezentowanie Powiatu Łęczyńskiego na
krajowych i międzynarodowych arenach sportowych. 



3. Decyzję  o  przyznaniu  lub  pozbawianiu  oraz  wysokości  stypendium  podejmuje
Starosta natomiast wyróżnienia bądź nagrody przyznaje Zarząd Powiatu w formie uchwały.

§ 4

Wykaz  osób,  którym  przyznano  stypendia,  wyróżnienia  i  nagrody  w  danym  roku
kalendarzowym  podaje  się  do  wiadomości  publicznej  poprzez  ogłoszenie  w  Biuletynie
Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łęcznej na okres nie
krótszy niż 14 dni kalendarzowych. 
 

Rozdział  2
Stypendia sportowe

§ 5
1. Stypendia przyznawane są zawodnikom  klubów sportowych mających swoją siedzibę
na terenie Powiatu Łęczyńskiego i reprezentujących Powiat Łęczyński. 
2. Przyznanie  zawodnikowi  stypendium  nie  wyklucza  możliwości  przyznawania  mu
nagród i wyróżnień. 

§ 6
1. Wnioski o przyznanie stypendiów składa się  w terminie  do 15 marca i 15 września 
2. Wniosek  o  stypendium  składa  się  w  Starostwie  Powiatowym  w  Łęcznej   na
formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Wniosek  o  stypendium  może  złożyć  macierzysty  klub  sportowy  lub  zawodnik
ubiegający się  o stypendium.
4. Niekompletny wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych. 
5. Warunkami  przyznania  stypendium  jest  uzyskanie  przez  zawodnika  wyników
sportowych, o których mowa w  § 1 pkt 3 w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku. 
6. Wypłata stypendium dokonywana jest na podstawie ostatecznej decyzji Starosty.
7. Wypłata  stypendium  następuje  w  terminie  do  15  dnia  miesiąca  następującego  po
miesiącu,  na  który  przyznano  stypendium,  z  wyjątkiem  miesiąca  grudnia,  w  którym
przekazanie stypendium następuje   w terminie do 25 grudnia. 

§ 7
1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika po-
ziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla pod-
niesienia poziomu wyszkolenia.
2 Stypendium otrzymuje  zawodnik,  którego   dorobek  sportowy i  program szkolenia
sportowego został udokumentowany zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 6.
3. Stypendium może być przyznane w formie pieniężnej na okres od 3 do 6 miesięcy w
danym roku.

§ 8

1. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych.
2. Wysokość miesięcznej raty stypendium wynosi:

1) dla zawodników – juniorów i  młodzieżowców – 250 złotych,
2) dla zawodników –seniorów – 300 złotych.

§ 9
1. Starosta pozbawia zawodnika stypendium z zastrzeżeniem  ust. 2  jeżeli:
1) zaprzestał realizacji programu szkolenia, 
2) odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,
3) zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia,



4) popełnił  przestępstwo  z  winy  umyślnej,  którego  popełnienie  stwierdzono
prawomocnym wyrokiem sądu.
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika lub trenera realizacji programu szkolenia
sportowego   z  przyczyn  czasowej  niezdolności  zdrowotnej  stwierdzonej  przez  lekarza
medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po
tym  okresie,  jeśli  zawodnik  lub  trener  nie  powróci  do  realizacji  programu  szkolenia
sportowego, stypendium mu nie przysługuje.
3. Pozbawianie stypendium następuje na wniosek macierzystego klubu sportowego lub
trenera;  o pozbawieniu stypendium decyduje w formie decyzji Starosta

Rozdział  3

Wyróżnienia i nagrody
§ 10

Wyróżnienia i nagrody przyznaje się mieszkańcom Powiatu Łęczyńskiego, będącym:

1) zawodnikami, za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego, w rozumieniu § 1 pkt 3,
w krajowych  i międzynarodowych  zawodach  sportowych,  którzy  jednocześnie
reprezentują postawę godną naśladowania przez innych zawodników;

2) trenerami zawodników, o których mowa w pkt 1; 

3) osobami wyróżniającymi się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 11

Podstawową  formą  wyróżnienia  osób  fizycznych  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  jest
przyznanie pisemnego wyróżnienia i pucharu Starosty Łęczyńskiego.  

§ 12

Nagroda  jest  jednorazowym  świadczeniem  rzeczowym  lub  pieniężnym  finansowanym
z budżetu Powiatu Łęczyńskiego.

§ 13

W zależności od poziomu sukcesu sportowego zawodnika przewiduje się następujące rodzaje
nagród:

1) za  wysoki  wynik  sportowy  uzyskany  w kategorii  dzieci,  młodzików  i  kadetów  –
nagrody w postaci sprzętu sportowego i inne nagrody rzeczowe;

2) za  wysoki  wynik  sportowy  w  kategorii  juniorów,  młodzieżowców  i  seniorów  –
nagrody finansowe.

§ 14

1. Ustala się następujące kategorie nagród finansowych dla zawodników za osiągnięcie
wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie  sportowym międzynarodowym lub
krajowym:

1) nagroda I stopnia – w wysokości do 2000 złotych;
2) nagroda II stopnia– w wysokości do 1500 złotych;
3)  nagroda III stopnia – w wysokości do 1000 złotych.

2. Ustala  się  następujące  kategorie  nagród  finansowych  dla  trenerów  za  osiągnięcie
wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym: 

1) nagroda I stopnia dla trenera – w wysokości do 2 000 złotych;
2) nagroda II stopnia dla trenera   – w wysokości do 1500 złotych;
3) nagroda III stopnia dla trenera  – w wysokości do 1 000 złotych.

3.  Ustala się następujące kategorie nagród finansowych dla pozostałych osób fizycznych
działających na rzecz rozwoju sportu za przyczynienie się do osiągnięcie przez zawodnika
wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub
krajowym:
1) nagroda I stopnia– w wysokości do 1 500 złotych;



2) nagroda II stopnia – w wysokości do 1 000 złotych.

§ 15

Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana zawodnikom drużyn gier zespołowych,
które  awansują  na  szczebel  centralny  rozgrywek  lub  uzyskają  sukces  na  tym  szczeblu
rozgrywek sportowych organizowanych przez poszczególne związki sportowe.

§ 16

Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana trenerom prowadzącym zawodników
uzyskujących  wysokie  wyniki  sportowe,  a  także  innym  osobom  fizycznym  mającym
szczególny udział  w kreowaniu dobrego wizerunku, wysokiego poziomu organizacji  klubu
oraz  przez  swoje  bezpośrednie  działania  wpływających  na  wysoką  jakość  merytorycznej
działalności klubu sportowego. 

§ 17

1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody, zwany dalej wnioskiem, należy złożyć,
niezwłocznie po odniesionym przez zawodnika sukcesie sportowym.

2. Z wnioskiem może wystąpić:
1) macierzysty klub sportowy zawodnika, trenera lub działacza sportowego;
2) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy;
3)  Zarząd Powiatu.

3. Wniosek stanowi zał. Nr 2 do Regulaminu.
4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda lub wyróżnienie

mogą być udzielone w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Zarządu Powiatu..

§ 18

1. Wniosek  podlega  sprawdzeniu  pod  względem  kompletności  danych  w  terminie  nie
dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia.

2. Po  pozytywnym  rozpatrzeniu  wniosku  określa  się  miejsce  i termin  przekazania
wyróżnienia  bądź  nagrody,  uwzględniając  planowane uroczystości  sportowe,   a  także
inne przesłanki, które mogą dodatkowo podkreślić wagę uzyskanego sukcesu.

3. Po  przyznaniu  wyróżnienia  lub  nagrody  Starosta  zawiadamia  nagrodzonego
(wyróżnionego)  oraz  wnioskodawcę  informując  jednocześnie  o  terminie  i  miejscu,
w którym nastąpi uroczyste wręczenie wyróżnienia lub nagrody, nagrody wraz z listem
gratulacyjnym wręcza Starosta.  


	R E G U L A M I N

