
 

 
         Załącznik do Uchwały  

         Nr 490/XXXV/2021   

              Rady Miejskiej w Radzyminie                                          

         z dnia 30 sierpnia 2021 r. 
 

 

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości 

nagród sportowych 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin w sprawie szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród sportowych za osiągnięte wyniki 

sportowe i zaangażowanie w uprawianą dyscyplinę sportową we współzawodnictwie 

sportowym; 

2) Gminie – należy przez to rozumieć gminę Radzymin; 

3) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Radzyminie; 

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Radzymina; 

5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Radzymin; 

6) Komisji – należy przez to rozumieć powołaną przez Burmistrza Komisję do 

rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród za osiągnięte wyniki sportowe  

i zaangażowanie w uprawianą dyscyplinę sportową; 

7) Rodzicu - oznacza to rodziców biologicznych i przysposabiających, w tym osoby 

samotnie wychowujące dziecko, opiekunów prawnych, osoby pełniące funkcję rodziny 

zastępczej spokrewnionej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz żyjących  

w nieformalnych związkach, tzw. konkubinatach; 

8) Wnioskodawcy – oznacza to podmiot prawny składający wniosek o przyznanie 

nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i zaangażowanie w uprawianą dyscyplinę 

sportową, tj. przedstawiciel klubu sportowego lub związku sportowego, zawodnik lub 

jego rodzic; 

9) Nagrodzie – należy przez to rozumieć jednorazową nagrodę pieniężną za osiągnięte 

wyniki sportowe przyznawaną na podstawie niniejszego Regulaminu; 

10)  Zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mieszkającą na terenie Gminy, 

biorącą udział we współzawodnictwie sportowym. 

 

Rozdział 2. 

Zasady przyznawania nagród 

§ 2. 

1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, który: 

1) jest mieszkańcem Gminy w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia  

1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.); 

2) posiada ważną Radzymińską Kartę Mieszkańca; 

3) uprawia jedną z dyscyplin sportowych, w których działają polskie związki sportowe 

– zgodnie  z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury 
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fizycznej, o którym mowa  w art.11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.                           

o sporcie (Dz.U. 2020, poz. 1133) lub w ramach związków sportowych 

działających w sporcie osób niepełnosprawnych; 

4) zajął miejsce: 

a) I-X miejsce w igrzyskach olimpijskich/igrzyskach paraolimpijskich lub 

ustanowił rekord olimpijski/paraolimpijski, 

b) I-III miejsce w zawodach sportowych rangi mistrzostw Europy lub mistrzostw 

świata lub innych najwyższych rangą rozgrywek europejskich lub światowych 

lub ustanowił rekord Europy lub świata, 

c) I-III miejsce w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski lub innych 

najwyższych rangą krajowych rozgrywek lub ustanowił rekord Polski, 

d) został zakwalifikowany do kadry narodowej, olimpijskiej, paraolimpijskiej                 

w danej dyscyplinie sportowej. 

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych,                   

o których mowa w ust. 1 pkt. 4, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się                             

o nagrodę na podstawie najwyższego wyniku sportowego. W przypadku ubiegania się 

o nagrodę sportową za ustanowienie rekordu, wynik powinien być zatwierdzony przez 

odpowiednią międzynarodową lub krajową organizację sportową. 

 

 

Rozdział 3. 

Tryb przyznawania nagród sportowych 

 

§ 3. 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić: 

1) klub sportowy; 

2) związek sportowy; 

3) pełnoletni zawodnik; 

4) w przypadku niepełnoletniego zawodnika – jego rodzic; 

zwani Wnioskodawcą. 

2. Wprowadza się WNIOSEK o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe, 

którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.  

 

§ 4. 

 

1. Wniosek o przyznanie nagrody składa się nie później niż do 30 listopada danego roku 

kalendarzowego, z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 listopada 

poprzedniego roku kalendarzowego do 31 października bieżącego roku 

kalendarzowego, na zasadach określonych w Regulaminie. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta lub 

wysłać listem na adres Urzędu (05-250 Radzymin, Pl. T. Kościuszki 2) z dopiskiem 

„Nagroda sportowa - wniosek”. W przypadku wysłania wniosku drogą listową za datę 

złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu. Wniosek można również wysłać drogą 

elektroniczną na adres skrzynki odbiorczej Gminy Radzymin: /0rt8mdd37i/skrytka. 

Link do obsługi skrzynki: 

https://bip.radzymin.pl/artykuly/75/elektroniczna-skrzynka-podawcza. 

3. Burmistrz może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zachowania terminu,                 

o którym mowa w ust. 1. Decyzję w tej sprawie podejmuje Burmistrz. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. 
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§ 5. 

 

1. Do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród Burmistrz powołuje w drodze 

zarządzenia Komisję do rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród. 

2. W skład Komisji wchodzi pięciu członków wskazanych przez Burmistrza w drodze 

zarządzenia.  

3. Komisja wybiera spośród członków Przewodniczącego i Sekretarza. 

4. Wnioski o przyznanie nagród ocenia formalnie i merytorycznie Komisja. 

5. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

6. Komisja proponuje nagrody do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel                         

w budżecie Gminy. Decyzję o przyznaniu nagród podejmuje Burmistrz w drodze 

zarządzenia. 

7. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

8. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia referat ds. społeczno-obywatelskich Urzędu.   

 

 

Rozdział 4. 

Wysokość nagród sportowych 

 

§ 6. 

1. Wysokość nagrody zależy od: 

1) kwoty środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na nagrody     

w danym roku budżetowym; 

2) osiągniętego przez zawodnika wyniku sportowego; 

3) liczby pozytywnie zaopiniowanych wniosków. 

2. Nagroda wypłacana jest w ciągu 30 dni od jej przyznania, nie później niż do końca roku 

budżetowego. 

3. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za okres, o którym mowa w § 4 ust.1. 

 

     § 7. 

1. Wysokość nagród ustala się  w oparciu o ustawę  z  dnia 10 października 2002 r.                           

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), zwaną dalej 

„minimalnym wynagrodzeniem”, na postawie stawki minimalnej brutto obowiązującej 

w dniu 30 listopada bieżącego roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek. 

Ustala się następujące kwoty nagród za osiągnięte wyniki sportowe, w następujących 

zawodach: 

1) igrzyska olimpijskie/igrzyska paraolimpijskie lub ustanowienie rekordu 

olimpijskiego/paraolimpijskiego: 

a) I miejsce lub ustanowienie rekordu olimpijskiego - do 270%, 

b) II miejsce – do 230%; 

c) III miejsce – do 210%; 

d) IV-X miejsce – do 160%; 

 

2) mistrzostwa świata lub inne najwyższe rangą światowe zawody sportowe: 

a) I miejsce lub ustanowienie rekordu świata - do 200%, 

b) II miejsce - do 160%; 

c) III miejsce - do 140%; 

d) wysokie miejsce - do 120%; 
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3) mistrzostwa Europy lub inne najwyższe rangą kontynentalne zawody 

sportowe lub ustanowienie rekordu Europy: 

a) I miejsce lub ustanowienie rekordu Europy - do 140%; 

b) II miejsce - do 120%; 

c) III miejsce - do 100%; 

d) wysokie miejsce  - do 90%; 

 

4) mistrzostwa Polski lub inne najwyższe rangą krajową rozgrywki lub 

rekord Polski: 

a) I miejsce lub ustanowienie rekordu Polski – do 80%; 

b) II miejsce – do 60%; 

c) III miejsce – do 40%; 

 

5) zakwalifikowanie się do kadry narodowej, olimpijskiej, paraolimpijskiej                 

w danej dyscyplinie sportu – do 60%. 

 

2. Nagroda sportowa może być odebrana w przypadku, gdy zawodnik został pozbawiony 

możliwości startu we współzawodnictwie sportowym w związku z naruszeniem 

przepisów antydopingowych. 

3. Anulowanie, w związku z naruszeniem przepisów antydopingowych, wyników 

wskazanych w ust. 2, skutkuje zwrotem nagrody przyznanej na ich podstawie, na 

rachunek bankowy Gminy Radzymin, wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości 

podatkowych, naliczonymi od dnia jej wypłaty. 

4. Nagroda sportowa wypłacona na podstawie nieprawdziwych danych również podlega 

zwrotowi na rachunek bankowy Gminy Radzymin wraz z odsetkami liczonymi jak od 

zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia jej wypłaty. 

 

Rozdział 5. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 8. 

 

Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 § 9. 

 

Wręczenie nagród odbywa się w terminie wyznaczonym przez Burmistrza. 

 

 § 10. 

 

Zmiany Regulaminu dokonuje Rada Miejska w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
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