
UCHWAŁA NR XXXIX-307-21 

RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE 

z dnia 2 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, 

trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie 

sportowym 

Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15, artykułu 39 ustęp 4, artykułu 40 
ustęp 1 i artykułu 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 z późn. zm.) oraz artykułu 
31 i artykułu 35 ustęp 5 i ustęp 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie 
(Dziennik Ustaw z 2020 roku pozycja 1133) 

Rada Miejska w Andrychowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz 
nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym w brzmieniu stanowiącym jak w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i 
Turystyki w Andrychowie, zwanego dalej „Dyrektorem MOSKiT” do przyznawania 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia w dziedzinie 
sportu. 

2. Stypendia wypłacane są ze środków Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i 
Turystyki w Andrychowie. 

§ 3. Do wniosków o przyznanie stypendium złożonych przed dniem wejścia w 
życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVII-138-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 
22 grudnia 2011 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania wyróżnień, nagród 
oraz stypendiów sportowych. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 759038C8-7CD3-4F0A-9E40-855080BE0E17. Podpisany Strona 1



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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Roman Babski 
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   Załącznik do uchwały Nr XXXIX-307-21                                                                                            
Rady Miejskiej w Andrychowie z                                                                                                     

dnia 2 grudnia 2021 r. 

Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i 
wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym, zwane dalej „Regulaminem” 

Rozdział pierwszy 

Stypendia sportowe 

§ 1. 
1. Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla reprezentowanego przez 

zawodnika lub klub sportowy wysokiego poziomu sportowego i uzyskanych 

osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą wsparcia dla podniesienia poziomu 

wyszkolenia sportowego. 

2. Stypendia sportowe mogą być przyznawane za wysokie osiągnięcia sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym dla najlepszych zawodników. 

3. Stypendia mogą być przyznawane zawodnikom nie posiadającym licencji lub 

zawodnikom licencjonowanym zamieszkującym na terenie Gminy Andrychów, 

reprezentującym klub sportowy z terenu Gminy Andrychów lub reprezentującym 

Gminę Andrychów.  

§ 2. 
1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane w formie jednorazowej bądź w 

formie okresowej pod postacią równych rat.  

2.  Stypendium sportowe w formie okresowej może być przyznane maksymalnie na 

czas jednego roku budżetowego. 

3. Stypendium okresowe wypłacane jest w równych ratach do końca każdego 

miesiąca kalendarzowego okresu na jaki zostało przyznane. 

4. Przy określaniu wysokości stypendium bierze się pod uwagę poziom zawodnika w 

uprawianej dyscyplinie sportu oraz jej znaczenie dla Gminy Andrychów. 

§ 3. 
1. Stypendium przyznaje Dyrektor MOSKiT na podstawie złożonych wniosków. 

2. Wniosek o stypendium składa zawodnik lub klub sportowy, którego jest 

reprezentantem. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium sportowe powinien być szczegółowo 

umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć kandydata. 

4. Wymagane dokumenty: 
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1) kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki i osiągnięcia. 

2) kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym. 

3) odpis z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (w 

przypadku gdy wnioskodawcą jest klub), w przypadku kopii – potwierdzony za 

zgodność z oryginałem. 

4) oświadczenie zawodnika o miejscu zamieszkania. 

5) plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy – tylko w przypadku 

wniosku o stypendium okresowe. 

6) opinia szkoły / uczelni / innego podmiotu. 

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wskazane w § 3 ustęp 4 niniejszego 

Regulaminu. Wzór wniosku oraz wzór oświadczenia kandydata o miejscu 

zamieszkania stanowią załącznik numer 1 i załącznik numer 2 do Regulaminu. 

6. Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od daty złożenia. Wniosek nie 

podlega opłacie. 

7. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w Miejskim 

Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, adres: 34-120 Andrychów, ulica 

Włókniarzy 11 lub przesłać pocztą na wyżej wskazany adres.  

8. Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania stypendium. 

§ 4. 
1. O przyznaniu stypendium zawiadamia się wnioskodawcę oraz osobę, której 

stypendium przyznano. 

2. Warunkiem wypłaty stypendium sportowego okresowego jest podpisanie umowy 

stypendialnej oraz uzyskanie od kandydata oświadczenia o zapoznaniu się z treścią 

niniejszej uchwały. Wzór umowy stanowi załącznik numer 3 do Regulaminu. 

3.Dane osobowe wnioskodawcy oraz osoby, której przyznano stypendium 

przetwarzane są zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 litera c rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

(Dz.U.UE.L.2018.127.2) 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) w celach 

niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium. Wzór klauzuli 

informacyjnej stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu dla osoby ubiegającej się o 

stypendium oraz załącznik numer 5 Regulaminu dla wnioskodawcy (klubu 

sportowego). 
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§ 5. 
1. Stypendium może być przyznane tylko w przypadku nie pobierania w danym roku 

kalendarzowym przez zawodnika żadnego innego stypendium sportowego 

pochodzącego z budżetu państwa bądź budżetu innej jednostki samorządu 

terytorialnego. 

2. Jednorazowa rata stypendium okresowego nie może być wyższa niż 

jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 

w drugim półroczu roku poprzedzającego rok przyznania stypendium, ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, zwanego dalej 

„przeciętnym wynagrodzeniem”. 

3. Stypendium jednorazowe nie może być wyższe niż 2 - krotność przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku 

poprzedzającego rok przyznania stypendium, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, zwanego dalej „przeciętnym 

wynagrodzeniem”. 

§ 6. 
Stypendysta zobowiązuje się do: 

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe, 

2) godnego reprezentowania Gminy Andrychów na zawodach 

sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego 

współzawodnictwa sportowego oraz umożliwienia rozpowszechniania informacji o 

uzyskanych osiągnięciach sportowych, 

3) promocji Gminy Andrychów poprzez umieszczenie herbu Gminy Andrychów na 

swojej garderobie sportowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami 

cywilno-prawnymi zawartymi przez osobę fizyczną na przedmiotową okoliczność lub 

klub sportowy, związek sportowy dysponujący jego wizerunkiem, którego jest 

reprezentantem. 

§ 7. 
1. Dyrektor MOSKiT w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać stypendium 

okresowe jeżeli osoba otrzymująca stypendium: 

a) zaniedbuje realizację programu szkolenia, 

b) została zawieszona w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego 

polskiego związku sportowego lub przez klub sportowy. 

2. Wstrzymanie stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po 

miesiącu zaistnienia okoliczności z ust. 1. 
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3. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyn jego 

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

przyczyny. 

4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje. 

§ 8. 

1. Dyrektor MOSKiT w uzasadnionych przypadkach może cofnąć stypendium 

okresowe, jeżeli osoba otrzymująca stypendium: 

a) zaprzestała realizacji programu szkolenia, 

b) odmówiła bez uzasadnionej przyczyny udziału w zawodach objętych programem 

szkolenia, 

c) zaprzestała uprawnienia sportu objętego programem szkolenia, 

d) została wykluczona z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 

e) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu objętej programem szkolenia 

otrzymuje stypendium sportowe pochodzące z budżetu państwa bądź budżetu innej 

jednostki samorządu terytorialnego. 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn 

czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza, stypendium jest 

wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w wysokościach: 

a) za pierwszy miesiąc 100% 

b) za drugi miesiąc 75% 

c) za trzeci miesiąc 50%. 

Po tym czasie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, traci 

prawo do stypendium. 

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po 

miesiącu powstania okoliczności z ust. 1. 

4.Stypendysta pobierający stypendium oraz wnioskodawca zobowiązani są 

niezwłocznie poinformować Dyrektora MOSKiT o okolicznościach, o których mowa w 

§ 7 i § 8. 

§ 9. 
1. Stypendium wypłacone po powstaniu okoliczności będących podstawą cofnięcia 

prawa do stypendium lub wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega 

zwrotowi na rachunek przyznającego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia 

pisemnego wezwania. 

2. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie wskazanym w ustępie 1 

stypendysta zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone za 

każdy dzień zwłoki. 
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Rozdział drugi 

Nagrody  

§ 10. 
1. Nagroda jest wyrazem uznania dla: 

a) zawodników nie posiadających licencji oraz zawodników licencjonowanych za 

zajęcie do 20 miejsca w rywalizacji regionalnej, krajowej lub międzynarodowej, 

b) zawodników nie posiadających licencji oraz zawodników licencjonowanych za 

ustanowienie rekordu Polski, Europy lub świata oraz inne wysokie wyniki sportowe, 

c) działaczy sportowych za wyniki sportowe i działalność na rzecz sportu. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor MOSKiT na wniosek polskiego związku sportowego, 

Rady Miejskiej lub z własnej inicjatywy. 

3. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom nie posiadającym licencji, 

zawodnikom licencjonowanym oraz trenerom (instruktorom) i działaczom 

sportowym stale zamieszkującym na terenie Gminy Andrychów, reprezentującym 

Gminę Andrychów lub reprezentującym klub sportowy działający na terenie Gminy 

Andrychów. 

§ 11. 
1.Wniosek o nagrodę musi być udokumentowany. 

2.Wniosek o nagrodę dla zawodnika nie posiadającego licencji lub zawodnika 

licencjonowanego składa się w roku kalendarzowym, którego dotyczy osiągnięty 

wynik. 

3. Dyrektor MOSKiT może przyznać nagrodę za wynik sportowy osiągnięty w latach 

poprzednich. 

4. Nagroda przyznawana jest trenerom (instruktorom) lub działaczom sportowym za 

działalność na rzecz sportu i wyniki sportowe osiągnięte w roku kalendarzowym jaki i 

w latach poprzednich. 

5. Nagroda dla zawodników nie posiadających licencji lub zawodników 

licencjonowanych jest przyznawana w dziedzinie dyscyplin objętych programem 

olimpijskim jak i dyscyplin spoza tego programu. 

6. Jednej osobie uprawnionej nagroda może być przyznana tylko raz w roku 

kalendarzowym. 

§ 12. 
1. Nagrodę wręcza Dyrektor MOSKiT. 

2. Nagroda dla zawodnika nie posiadającego licencji, zawodnika licencjonowanego, 

trenera (instruktora) lub działacza sportowego jest przyznawana w formie 

pieniężnej. 
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3. Kwotę nagrody zaokrągla się do pełnych złotych. 

4. Nagroda nie może być wyższa niż 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu roku poprzedzającego 

rok przyznania nagrody, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Monitorze Polskim, zwanego dalej „przeciętnym 

wynagrodzeniem”. 

5. W przypadku gier zespołowych nagrody przyznaje się indywidualnie zawodnikom 

na podstawie wniosku, uzasadniając wysokość nagrody. Nagroda może być 

zróżnicowana dla zawodników tej samej drużyny. 

Rozdział trzeci 

Wyróżnienia 

§ 13. 
1. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla: 

a) zawodników nie posiadających licencji oraz zawodników licencjonowanych za 

wysoki wynik sportowy w rywalizacji regionalnej lub krajowej. 

b) działaczy sportowych za wysokie wyniki sportowe oraz działalność na rzecz 

sportu. 

2. Wyróżnienia przyznaje Dyrektor MOSKiT na wniosek polskiego związku 

sportowego, Rady Miejskiej lub z własnej inicjatywy. 

3. Wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom nie posiadającym licencji, 

zawodnikom licencjonowanym oraz trenerom (instruktorom) i działaczom 

sportowym stale zamieszkującym na terenie Gminy Andrychów, reprezentującym 

Gminę Andrychów lub reprezentującym klub sportowy działający na terenie Gminy 

Andrychów. 

§ 14. 
1.Wniosek o wyróżnienie zawodnika nie posiadającego licencji lub zawodnika 

licencjonowanego składa się w roku kalendarzowym, którego dotyczy osiągnięty 

wynik. 

2. Dyrektor MOSKiT może przyznać wyróżnienie za wynik sportowy osiągnięty w 

latach poprzednich. 

3. Wyróżnienie przyznawane jest trenerom (instruktorom) lub działaczom 

sportowym za działalność na rzecz sportu i wyniki sportowe osiągnięte w roku 

kalendarzowym jaki i w latach poprzednich. 

4. Wyróżnienie wręcza Dyrektor MOSKiT. 
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5. Wyróżnienie może być wręczone pod postacią pucharów, dyplomów, medali, 

statuetek oraz nagród rzeczowych. 
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                                                                       Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

 Wniosek  

do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w 
Andrychowie  

o przyznanie jednorazowego / okresowego stypendium za wysokie 
osiągnięcia w dziedzinie sportu na okres od …………..…….. do ……………… 

 tj. na ……………...…………. miesięcy. 
I Dane Wnioskodawcy: 
Klub Sportowy 
Wnioskodawca (nazwa 

klubu) 

 

 

Adres wnioskodawcy   

Miejscowość …..................................... Ulica ………………………. 

 

numer …................................   kod pocztowy……………………………. 

 

poczta ………….............................................................................. 

Telefon/adres e-mail  

 

II Zawodnik 
Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

Miejscowość …................................................................................ 

 

Ulica……………………………………………………………………… 

 

numer …...............   kod pocztowy …............poczta…………………….. 

 

gmina …......................................... powiat ….................................. 

 

województwo …………………………………………………………… 

Data urodzenia  

 

Pesel  

Numer licencji zawodnika  

Telefon/adres e-mail  

Nr rachunku bankowego  
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Urząd Skarbowy właściwy 

dla celów rozliczenia 

podatku 

 

Nazwa………………………………………………………………………  

 

Ulica …............................................................................................... 

 

numer …................................   kod pocztowy ……………………………..    

 

miejscowość………………………………………………………………. 

 

Uzasadnienie wniosku (osiągnięte wyniki sportowe zawodnika uzyskane w ciągu roku przed 
dniem złożenia wniosku, potwierdzone zaświadczeniem z właściwego klubu / związku 
sportowego. 
 
LP. NAZWA ZAWODÓW/ ROZGRYWEK TERMIN, MIEJSCE DYSCYPLINA OSIĄGNIĘCIA/ 

ZAJĘTE MIEJSCE 

1. 

 

 

 

 

 

   

2. 

 

 

 

 

 

   

3.  

 

 

 

   

4.  

 

 

 

   

 
 

Proponowana miesięczna kwota stypendium: …………………………….....złotych brutto. 
 

III. Dane przedstawiciela ustawowego (w przypadku zawodnika niepełnoletniego): 
Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania  

Miejscowość …………………………………………………………………… 

 

Ulica …………………………………………………………………………….. 
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nr ….................................   kod pocztowy …................ poczta …............. 

Telefon/adres e-mail  

 

Pesel  

 

Nr rachunku 

bankowego(wpisać tylko 

w przypadku braku 

rachunku bankowego 

zawodnika) 

 

 

IV. Oświadczenie wnioskodawcy (klubu sportowego): 

 

Zobowiązuję się do: 
1.Informowania o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na cofnięcie stypendium. 
2.Publicznego informowania w oficjalnych źródłach przekazu o uzyskaniu stypendium 
sportowego przez zawodnika klubu. 

 
Oświadczam, że dane przedstawione we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem 
faktycznym. 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z artykułu 233 § 1 Kodeksu 
Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub 
zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”, potwierdzam, 
że powyższe dane są prawdziwe. 
 
 
…………………………………………………......................................................................................... 

(podpis wnioskodawcy / pieczęć klubu sportowego i podpis oraz pieczęć osoby/osób   
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy) 

 

V. Oświadczenie zawodnika/przedstawiciela ustawowego w przypadku zawodnika 
niepełnoletniego: 
 
1.Oświadczam, że nie pobieram/dziecko nie pobiera* stypendium sportowego 
pochodzącego z budżetu państwa, bądź budżetu innej jednostki samorządu  
terytorialnego. 
2.Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej we wniosku, zgodnie z  
Artykułem 13 ustęp 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 
3.Zapoznałem się z treścią Uchwały Numer ………….. Rady Miejskiej w Andrychowie  
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z dnia ………………….roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za 
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.  

 
 
 
…............................                                                            ….................................................................... 
          data                                                                            czytelny podpis zawodnika lub czytelny podpis 
                                                                                              przedstawiciela ustawowego w przypadku  
                                                                                              zawodnika niepełnoletniego 
 
 
 

Do wniosku należy dołączyć: 
 
1. Kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki i osiągnięcia. 
2. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do uczestnictwa we 
współzawodnictwie sportowym. 
3. Odpis z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (w 
przypadku, gdy wnioskodawcą jest klub), w przypadku kopii - potwierdzony za zgodność z 
oryginałem. 
4. Oświadczenie zawodnika o miejscu zamieszkania. 

     5. Plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy (w przypadku wniosku o 

stypendium okresowe). 

     6. Opinia szkoły / uczelni / klubu / innego podmiotu. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

------------------------------ 
*niepotrzebne skreślić 
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                                                                 Załącznik nr 2 do Regulaminu 
 

 
 

                                                                                  

                                                                                     (miejscowość, data) 

 

 

(imię i nazwisko zawodnika) 

 

 

 

Oświadczenie o miejscu zamieszkania 
 

 
Oświadczam, że jestem/dziecko jest* mieszkańcem Gminy Andrychów i zamieszkuje 
pod adresem: 
 
…..................................................................................................................................... 
 
…..................................................................................................................................... 
 
Zgodnie z artykułem 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej 
jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 
 
Oświadczam, że zostałem uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z 
artykułu 233 ustęp 1 Kodeksu Karnego – „Kto składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8”, potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe. 
 
 

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

                   (czytelny podpis zawodnika/ przedstawiciela ustawowego 
                                                w przypadku zawodnika niepełnoletniego)  

 
 

 

 
------------------------------ 
*niepotrzebne skreślić 
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                                                                   Załącznik nr 3 do Regulaminu 
 

 

Umowa stypendialna numer 
 

 zawarta w dniu ……………….…r. w Andrychowie pomiędzy: 

 

Gminą Andrychów, 34-120 Andrychów, ul. Rynek 15, NIP 5510013406, w imieniu 

której działa Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie, 34-120 

Andrychów, ul. Włókniarzy 11 reprezentowany przez ……. – Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie na podstawie pełnomocnictwa 

Burmistrza Andrychowa z dnia 3 czerwca 2019r., przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy – ………, w imieniu którego działa ……… – Główny Księgowy Miejskiego 

Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie na podstawie upoważnienia z 

dnia …….. r., zwanej dalej „Przyznającym” 
 

a 

 

…………………………………...zawodnikiem ……………………, zamieszkałym …………… 

PESEL……., Urząd Skarbowy……………zwanym dalej „Stypendystą” (reprezentowanym 

przez przedstawiciela ustawowego ……………. posiadającego nr PESEL……….., zam. 

……), o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie jest 

upoważniony do przyznawania stypendiów sportowych na podstawie § 2 ustęp 1 

uchwały numer …… Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia …… w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród 

i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we 

współzawodnictwie sportowym. 

2.Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres ………….. miesięcy, 

począwszy od…….. do………, tj. w łącznej wysokości ………złotych (słownie:…………… 

złotych 00/100). 
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§ 2 

1. Wypłata stypendium będzie dokonywana do końca każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, na który zostało przyznane stypendium w okresie 

wymienionym w § 1, z wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym płatność będzie 

dokonana do dnia 24 grudnia bieżącego roku, przelewem na konto 

nr………………………………………… 

2. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi ……….. brutto zł (słownie:………złotych 

00/100). 

 

§ 3 

Stypendysta zobowiązuje się do: 

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe, 

2) godnego reprezentowania Gminy Andrychów na zawodach sportowych 

organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa 

sportowego oraz umożliwienia rozpowszechniania informacji o uzyskanych 

osiągnięciach sportowych, 

3)promocji Gminy Andrychów poprzez umieszczenie herbu Gminy Andrychów na 

swojej garderobie sportowej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi umowami 

cywilno-prawnymi zawartymi przez osobę fizyczną na przedmiotową okoliczność lub 

klub sportowy, związek sportowy dysponujący jego wizerunkiem, którego jest 

reprezentantem. 

 

§ 4 

Stypendium może zostać: 

1) wstrzymane, 

2) cofnięte, 

      - w sytuacjach określonych w § 5 i § 6. 

 

§ 5 

1. Przyznający wstrzymuje stypendium, jeżeli zawodnik: 

a)  zaniedbuje realizację programu szkolenia, 

b) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego 

polskiego związku sportowego lub przez klub sportowy. 

2. Wstrzymanie stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po 

miesiącu zaistnienia okoliczności z ustępu 1. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 759038C8-7CD3-4F0A-9E40-855080BE0E17. Podpisany Strona 14



3. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi po ustaniu przyczyn jego 

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

przyczyny. 

4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie przysługuje. 

 

§ 6 

1. Przyznający cofa stypendium, jeżeli zawodnik: 

a)  zaprzestał realizacji programu szkolenia, 

b)  odmówił bez uzasadnionej przyczyny udziału w zawodach objętych programem 

szkolenia, 

c)  zaprzestał uprawnienia sportu objętego programem szkolenia, 

d) został wykluczony z grupy zawodników objętych programem szkolenia, 

e) z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu objętej programem szkolenia 

otrzymuje stypendium sportowe pochodzące z budżetu państwa bądź budżetu innej 

jednostki samorządu terytorialnego. 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn 

czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza, stypendium jest 

wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w wysokościach: 

a) za pierwszy miesiąc 100% 

b) za drugi miesiąc 75% 

c) za trzeci miesiąc 50%. 

Po tym czasie, jeżeli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkoleń, traci 

prawo do stypendium. 

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po 

miesiącu powstania okoliczności z ust. 1. 

 

§ 7 

1. Stypendium wypłacone po powstaniu okoliczności będących podstawą cofnięcia 

prawa do stypendium lub wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega 

zwrotowi na rachunek przyznającego w terminie do 7 dni od dnia doręczenia 

pisemnego wezwania. 

2. Z tytułu niedokonania zwrotu stypendium w terminie wskazanym w ust. 1 

stypendysta zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie, liczone za 

każdy dzień zwłoki. 
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§ 8 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Wszelkie spory związane z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy dla siedziby Przyznającego. 
 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz                              

dla Stypendysty, dwa egzemplarze dla Przyznającego. 

 
 

 

 
 

 

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

     PRZYZNAJĄCY                                                                                    STYPENDYSTA lub            

                                                                                                  PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY 

        

        …………………………. 

       KONTRASYGNATA 
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                                                                              Załącznik nr 4 do Regulaminu  

 

 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki 
w Andrychowie, ulica Włókniarzy 11, 34-120 Andrychów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury  

i Turystyki w Andrychowie pod adresem: iodo@moskit-andrychow.eu. 

3. Dane zbierane są w celu przyznania stypendium w dziedzinie sportu.  

4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, ustawa o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawa o samorządzie gminnym. 

5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ulica Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

6. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne w celu przyznania stypendium. 

7. Odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane nie 
będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.  

8. Dane nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 
 
------------------------------ 
*niepotrzebne skreślić 
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                                                                               Załącznik nr 5 do Regulaminu  
 

 

Klauzula informacyjna Wnioskodawcy (Klub) 
 
Zgodnie z artykułem 14 ustęp 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1.Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki 
w Andrychowie, ulica Włókniarzy 11, 34-120 Andrychów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu, Kultury  

i Turystyki w Andrychowie pod adresem: iodo@moskit-andrychow.eu. 

3.Dane zbierane są w celu przyznania stypendium w dziedzinie sportu.  

4.Podstawą prawną do przetwarzania danych jest artykuł 6 ustęp 1 litera c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, ustawa o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawa o samorządzie gminnym. 

5. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Pana/ Pani dane pochodzą od…………………………………………………………………………………………. 

7. Odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane nie 
będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.  

8. Dane nie będą podlegały profilowaniu. 

9. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 
lub organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, zgodnie z Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

 
----------------------------- 
*niepotrzebne skreślić 
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