
UCHWAŁA NR 490/XXXV/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród za osiągnięte wyniki 
sportowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2020 r. poz. 1133) Rada Miejska 
w Radzyminie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się jednorazowe nagrody pieniężne dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin. 

§ 2. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród  określa się w drodze 
Regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę nagród i wyróżnień określa się corocznie 
w uchwale budżetowej. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr 352/XXV/2020 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania, rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Piotr Rembelski 
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         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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 Załącznik do Regulaminu w sprawie 

 szczegółowych zasad, trybu 

 przyznawania, rodzaju i wysokości 

 nagród sportowych 
 
 
 
 

WNIOSEK 

o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 
 
 

Dane wnioskodawcy: 
 

1. Imię i nazwisko/nazwa: 

…………………………….……………….......................................................... 
 

2. Adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość): 
 

............................................................................................................................ 

........................................................................................................................... 

Dane zawodnika: 
 

1. Imię i nazwisko: 

………………..………………………………………………………………… 
 

2. Adres zamieszkania ( ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, 

miejscowość): 
 

............................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………….... 
 

3. PESEL  ……………………………..………………..………………..……… 

 

Osiągnięcia zawodnika uprawniające do nagrody sportowej: 
 

Dyscyplina sportowa: 

…………………………………………………………….......................................... 

 

Wyniki sportowe: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...……………..………………………   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

podpis Wnioskodawcy 
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Do składanego wniosku należy dołączyć: 

1) kopie* dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki sportowe;  
2) kopię* pierwszej strony PIT-u rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy 

wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym, tj. oryginalną prezentatą 

Urzędu Skarbowego lub przy rozliczaniu elektronicznym pierwsza strona PIT-u 

rozliczeniowego za poprzedni rok kalendarzowy z wygenerowanym numerem 

dokumentu oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), przy 

czym numer identyfikacyjny dokumentu UPO musi być zgodny z numerem 

dokumentu wygenerowanym na PIT, przy przesłaniu PIT-u pocztą tradycyjną 

potwierdzenie nadania przesyłki wraz z pierwszą stroną PIT-u – lub innego 

dokumentu potwierdzającego odprowadzanie składek na rzecz gminy Radzymin.   
 

‘* kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika Urzędu.  
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                                                                                     Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie  

                                                                                      nagrody za osiągnięte wyniki portowe 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informujemy, że: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach przyznania 

nagród za osiągnięte wyniki sportowe w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin jest 

Burmistrz Radzymina z siedzibą przy pl. Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-

mail: iod@radzymin.pl. 

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do dopełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.  

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dopełnienia obowiązków 

wynikających z regulaminu w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania, rodzaju 

i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych uniemożliwi weryfikację danych osoby biorącej udział w procesie 

oceny zgłoszonych wniosków. 

7. Dane mogą być udostępniane przez Burmistrza Radzymina podmiotom upoważnionym 

do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

8. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych 

osobowych. 

10. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania danych celem profilowania. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Radzymina moich 

danych osobowych, wyłącznie na potrzeby przyznania nagród za osiągnięte wyniki 

sportowe przez Burmistrza Radzymina. 

 

……………………………………………………………………….………………… 

miejscowość, data, podpis zawodnika 

 (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica) 
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Załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie  

                                                  nagrody za osiągnięte wyniki sportowe 

 

 

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA/ RODZICA 

 
1. Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym.   
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego wizerunku/ 

wizerunku mojego dziecka* przez gminę Radzymin lub przez inne podmioty na 

jego zlecenie w celu promocji działań w zakresie przyznania nagrody sportowej 

Burmistrza Radzymina za osiągnięte wyniki sportowe. Oświadczam, że niniejszej 

zgody udzielam nieodpłatnie.  
3. Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i mam nieograniczony/a w zdolności do 

czynności prawnych oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją 
rozumiem. 

 

 

………………………...............................................................................................       

miejscowość, data, podpis zawodnika 

(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica) 
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