
UCHWAŁA NR XXXVIII/144/2021 
RADY MIASTA SKIERNIEWICE 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 31 ust. 3, w zw. z art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 
o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i wysokość nagród pieniężnych oraz rodzaje 
wyróżnień dla osób osiągających wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie osób 
osiągających wyniki sportowe stanowiące załączniki do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody, o których mowa w § 1, będzie corocznie 
ustalana przez Radę Miasta Skierniewice w uchwale budżetowej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LI/78/2018 Rady Miasta Skierniewice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 20 maja 2018 r. poz. 3890). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Andrzej Melon 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/144/2021 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień 
za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

§ 1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe: 

1) nagrody pieniężne kwartalne dla sportowców oraz trenerów; 

2) wyróżnienia kwartalne dla sportowców oraz trenerów; 

3) nagrody pieniężne i wyróżnienia w konkursie pn. „ Sportowiec Roku’’ w kategoriach: Sportowiec Roku, 
Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku, Trener Roku, Działacz Roku oraz wyróżnienie dla 
sportowców, współtworzących drużynę ( kategoria Drużyna Roku). 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o sportowcu, należy przez to rozumieć mieszkańca 
Miasta Skierniewice, który uprawia sport i przyczynia się do promocji Miasta Skierniewice lub Polski.  

2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane trenerowi za pracę z osobami, określonymi w § 2 ust.1, 
który jest mieszkańcem miasta Skierniewice lub trenuje sportowców na terenie Miasta Skierniewice 
i przyczynia się do promocji Miasta Skierniewice lub Polski. 

§ 3. Nagrody pieniężne w dyscyplinach indywidualnych lub grach zespołowych mogą być przyznane 
osobom, o których mowa w § 2, za wyniki sportowe osiągnięte we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym: 

1) za zajęcie I-VIII miejsca na Mistrzostwach Świata, Europy, Pucharach Świata, Europy w wysokości do 
2 200 zł brutto; 

2) za zajęcie I-III miejsca na Mistrzostwach Polski, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach 
Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Młodzików 
w wysokości do 1 500 zł brutto; 

3) za zajęcie I-III miejsca w Pucharze Polski, Grand Prix Polski w wysokości do 1 000 zł brutto; 

4) za zajęcie I-III miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w wysokości do 600 zł brutto; 

5) w konkursie pn. „ Sportowiec Roku’’ w kategoriach: Sportowiec Roku, Niepełnosprawny Sportowiec 
Roku, Talent Roku, Działacz Roku w wysokości do 2 500 zł brutto w każdej kategorii. 

§ 4. Warunkiem przyznania nagród jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa w § 
3 pkt. 1-4 brało udział co najmniej: 

1) 5 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym, albo; 

2) 4 drużyny w grach zespołowych i w sztafetach. 

§ 5. Wyróżnienia w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych, mogą być przyznawane osobom, 
o których mowa w § 2 za uzyskane wyniki sportowe: 

1) za zajęcie IV-X miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, 
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych; 

2) za zajęcie IV-X miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; 

3) w konkursie pn. „ Sportowiec Roku’’ w kategoriach: Sportowiec Roku, Niepełnosprawny Sportowiec 
Roku, Talent Roku oraz Trenera Roku i Działacza Roku oraz wyróżnienie w kategorii Drużyna Roku. 

§ 6. Trenerom, o których mowa w § 2 ust. 2 można przyznać: 

1) nagrodę pieniężną za pracę z osobami, o których mowa w § 2 ust.1 osiągającymi sukcesy, o których mowa 
w § 3 pkt. 1-4 w wysokości do 2 200 zł brutto; 

2) wyróżnienie za pracę z osobami, o których mowa w § 2 ust.1, osiągającymi sukcesy, o których mowa w § 
5 pkt. 1-2; 
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3) nagrodę w konkursie pn. „ Sportowiec Roku’’ w kategorii: Trener Roku w wysokości do 2 500 zł brutto. 

§ 7. Warunkiem przyznania nagród i wyróżnień, o których mowa w § 3 pkt. 1-4 oraz § 5 pkt. 1-2 dla 
sportów nieolimpijskich jest udokumentowanie, że sport lub konkurencja obejmuje swoim zasięgiem co 
najmniej 8 województw lub co najmniej 25 klubów sportowych (Oświadczenie nr 4). 

§ 8. Wyniki sportowe, o których mowa w § 3, § 5 oraz § 6 wymagają potwierdzenia przez Polski Związek 
Sportowy, regionalny związek sportowy właściwy dla danego sportu lub krajową organizację sportową osób 
niepełnosprawnych. 

§ 9. 1. Przyznanie nagrody pieniężnej lub wyróżnienia może nastąpić z inicjatywy Prezydenta Miasta 
Skierniewice, Zastępcy Prezydenta Miasta Skierniewice ds. sportu lub na wniosek: 

1) właściwej Komisji Rady Miasta Skierniewice ds. sportu; 

2) stowarzyszenia lub organizacji, których celem statutowym jest organizowanie, prowadzenie lub 
propagowanie kultury fizycznej i sportu, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 
woli na zasadach reprezentacji na podstawie statutu klubu sportowego, KRS lub innego dokumentu; 

3) pełnoletniego sportowca amatorskiego lub w przypadku sportowca niepełnoletniego – trenera lub opiekuna 
prawnego lub przedstawiciela ustawowego sportowca. 

2. Wniosek, o przyznanie nagród pieniężnych lub wyróżnień, o których mowa w § 3, § 5 oraz § 6, 
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, składa się w wydziale właściwym ds. sportu Urzędu Miasta 
Skierniewice w terminach: 

1) do dnia 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego – za osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 marca w danym roku kalendarzowym; 

2) do dnia 15 lipca każdego roku kalendarzowego – za osiągnięcia uzyskane od dnia 1 kwietnia do dnia 
30 czerwca w danym roku kalendarzowym; 

3) do dnia 15 października każdego roku kalendarzowego – za osiągnięcia uzyskane od dnia 1 lipca do dnia 
30 września w danym roku kalendarzowym; 

4) do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego – za osiągnięcia uzyskane w okresie od dnia 
1 października do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego złożenie wniosku; 

5) do dnia 31 stycznia każdego roku kalendarzowego w związku z wyłonieniem laureatów w kategoriach: 
Sportowiec Roku, Niepełnosprawny Sportowiec Roku, Talent Roku, Trener Roku , Działacz Roku oraz 
w kategorii Drużyna Roku – za osiągnięcia uzyskane od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku 
poprzedzającego złożenie wniosku. 

3. W przypadku osiągnięcia przez sportowca w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 2 pkt. 1-5 dwóch lub 
kilku wyników sportowych, o których mowa w § 3, § 5 oraz § 6, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy 
z osiągniętych wyników. 

§ 10. 1. Wniosek o przyznanie nagród pieniężnych lub wyróżnień należy złożyć na urzędowym formularzu, 
który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku załącza się; 

1) Oświadczenie kandydata wyrażającego zgodę na występowanie wnioskodawcy z wnioskiem o przyznanie 
nagród pieniężnych lub wyróżnień. Nie dotyczy sytuacji, kiedy sam sportowiec jest wnioskodawcą 
(Oświadczenie nr 1); 

2) zaświadczenie potwierdzające opisane osiągnięcia, wydane przez Polski Związek Sportowy, regionalny 
związek sportowy właściwy dla danego sportu lub krajową organizację sportową osób niepełnosprawnych; 

3) Oświadczenie do celów podatkowych (Oświadczenie nr 2); 

4) zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie nr 3); 

5) potwierdzenie, że sport lub konkurencja obejmuje swoim zasięgiem co najmniej 8 województw lub co 
najmniej 25 klubów sportowych (Oświadczenie nr 4). 

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia, 
Wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania 
powiadomienia w tej sprawie. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej. 
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4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę; 

3) nieusunięcia w terminie braków formalnych, o których mowa w ust. 3. 

5. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje wydział właściwy ds. sportu Urzędu Miasta Skierniewice. 

§ 11. 1. O rodzaju nagród i wyróżnień, określonych w § 1 pkt. 1-2 oraz § 6 pkt. 1-2 decyduje Prezydent 
Miasta Skierniewice, po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Skierniewice ds. 
sportu. 

2. O rodzaju nagród i wyróżnień określonych w § 1 ust. 3 oraz§ 6 pkt. 3 decyduje Prezydent Miasta 
Skierniewice, po uprzednim zasięgnięciu opinii Kapituły powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Skierniewice. 

3. Nagrody i wyróżnienia może przyznać Prezydent Miasta Skierniewice w terminie 3 miesięcy od dnia 
upływu terminu składania wniosków, o którym mowa w § 9 ust. 2. 

4. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
opublikowanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Skierniewice i Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Skierniewice. 

5. Nagroda lub wyróżnienie mogą być przyznane z inicjatywy Prezydenta Miasta w innym terminie, po 
zaopiniowaniu przez właściwą Komisję Rady Miasta Skierniewice ds. sportu. 

6. Złożenie wniosku jak i zaopiniowanie wniosku przez właściwą Komisję Rady Miasta Skierniewice ds. 
sportu lub Kapitułę o której mowa w § 11 ust. 2 nie zobowiązuje Prezydenta Miasta do przyznania nagrody lub 
wyróżnienia. 

§ 12. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia 
wraz z oświadczeniami. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 9F103D71-9780-4D6A-B48D-08CD89594609. Podpisany Strona 4



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/144/2021 

Rady Miasta Skierniewice 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

WNIOSEK 
DO PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE 

O PRZYZNANIE 

-  nagrody pieniężnej kwartalnej dla sportowców oraz trenerów 

-  wyróżnienia kwartalnego dla sportowców oraz trenerów 

-  nagrody pieniężnej w konkursie pn. „ Sportowiec Roku’’ w kategoriach:  

·Sportowiec Roku 

·Niepełnosprawny Sportowiec Roku 

·Talent Roku 

·Trener Roku 

·Działacz Roku 

-  wyróżnienia w konkursie pn. „ Sportowiec Roku’’ w kategoriach:  

·Sportowiec Roku 

·Niepełnosprawny Sportowiec Roku 

·Talent Roku 

·Trener Roku 

·Działacz Roku 

·Drużyna Roku* 

*właściwe podkreślić 

za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym 

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

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

(nazwa i adres podmiotu zgłaszającego wniosek, tel. kontaktowy) 

zgłasza wniosek o przyznanie przez Prezydenta Miasta Skierniewice nagrody/wyróżnienia za 
osiągnięte wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

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

(imię i nazwisko kandydata do nagrody/ wyróżnienia) 

Będącej/ego członkiem/trenerem (w przypadku sportowca zawodowego lub kandydata do Nagrody 
Trener Roku 

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

(nazwa klubu sportowego) 

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

(PESEL) 

zamieszkałemu/łej w …………………………………………………..……………………..… 

(adres zamieszkania, telefon kontaktowy sportowca) 
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Rodzaj posiadanej klasy sportowej/kat. wiekowa sportowca: 

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

Osiągnięcia sportowe zawodnika/trenera za 
Okres _________________roku__________ 

Zajęte 
Miejsce /kategoria* 

Rodzaj i miejsce zawodów Data  
Zawodów 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

UWAGA! Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Wydziale Rozwoju 
Gospodarczego, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Skierniewice 

Do wniosku załączyć należy: 

1. Oświadczenie nr 1 – oświadczenie kandydata do nagrody/wyróżnienia wyrażającego zgodę na 
występowanie wnioskodawcy z wnioskiem o przyznanie nagrody/wyróżnienia, chyba że sportowiec sam jest 
wnioskodawcą; 

2. Zaświadczenie potwierdzające opisane osiągnięcia, wydane przez Polski Związek Sportowy, regionalny 
związek sportowy właściwy dla danego sportu lub krajową organizację sportową osób niepełnosprawnych; 

3. Oświadczenie nr 2 do celów podatkowych; 

4. Oświadczenie nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

5. Oświadczenie nr 4 – potwierdzenie, że sport lub konkurencja obejmuje swoim zasięgiem co najmniej 
8 województw lub co najmniej 25 klubów sportowych. 

       …….………………..………………….…….. 

(podpis i pieczęć klubu sportowego/sportowca*) 

*W imieniu klubu podpis składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli na zasadach 
reprezentacji na podstawie statutu klubu sportowego, KRS lub innego dokumentu/sportowiec jeśli sam jest 
wnioskodawcą. 

W przypadku osoby niepełnoletniej podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego., 
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(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE) 

Skierniewice, dn. .......................... 

…………………………….. 

(imię i nazwisko sportowca) 

…………………………….. 

(adres zamieszkania) 

…………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE NR 1 

Ja, niżej podpisany/a* ………………………………………………………. wyrażam zgodę, aby 
………………………………………………... wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Miasta   

( nazwa podmiotu/osoby ) 

Skierniewice o przyznanie nagrody/wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

        ………………………………….. 
       (podpis kandydata do nagrody**) 

* Nie dotyczy sytuacji, kiedy sam sportowiec jest wnioskodawcą. 

** W przypadku osoby niepełnoletniej podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. 
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(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE) 

OŚWIADCZENIE NR 2 
 DO CELÓW PODATKOWYCH 

1. Dane osobowe 

Nazwisko………………………………Imiona 1. ………………. 2.. ……………………....... 

Imiona rodziców ………………………………………………………………………………. ... 

Data urodzenia ………………………….Miejsce urodzenia ……………………………………. 

Nazwisko rodowe ………………………………. PESEL ………………………………………. 

telefon kontaktowy ……………………………… 

Nr konta bankowego (26 cyfr), na które winna być przekazana kwota nagrody 

                          

Adres zamieszkania 

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

Ulica ………………………………….Nr domu ……………….Nr mieszkania ……………….. 

Kod pocztowy …………………….. Miejscowość ………………………………………............ 

2. Adres do korespondencji, na który Urząd Miasta Skierniewice prześle informację roczną PIT (gdy 
adres do korespondencji nie jest tożsamy z miejscem zamieszkania) 

Ulica ………………………………….Nr domu ……………….Nr mieszkania ……………….. 

Kod pocztowy …………………….. Miejscowość ………………………………………............ 

3. Urząd skarbowy (do PIT) 

Nazwa i adres …………………………………………………………………………………….. 

Składający oświadczenie jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić płatnika o każdorazowej zmianie 
danych zawartych w powyższym oświadczeniu. 

Stwierdzam, że powyższe dane podałem/podałam zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku złożenia 
nieprawdziwych danych jestem świadomy/świadoma pociągnięcia mnie do odpowiedzialności zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

………………………………………    ……………………………………… 

miejscowość, data      podpis kandydata do nagrody* 

* W przypadku osoby niepełnoletniej podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. 
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(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE) 

Skierniewice, dn. .......................... 

…………………………….. 

(imię i nazwisko sportowca) 

…………………………….. 

(adres zamieszkania) 

…………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE NR 3 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………….……….. wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych przez Miasto Skierniewice w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
nagrody/wyróżnienia, za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym 
lub krajowym współzawodnictwie sportowym, a w przypadku przyznania nagrody/wyróżnienia, publikację 
w treści właściwego Zarządzenia Prezydenta Miasta Skierniewice mojego imienia i nazwiska oraz nazwy 
klubu sportowego, którego treść będzie zamieszczona w serwisie BIP Urzędu Miasta Skierniewice. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: 

- Administratorem moich danych jest: Prezydent Miasta Skierniewice; 

- kontakt do wyznaczonego przez Administratora Inspektora Danych Osobowych: adres pocztowy: Inspektor 
Ochrony Danych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice e-mail: 
iod@um.skierniewice.pl; 

- moje dane będą przetwarzane w celu i przez czas realizacji wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia, za 
osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym; 

- podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie; 

- moje dane nie będą przekazywane do odbiorców nieuprawnionych z mocy prawa jak również nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

- podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wniosku 
o przyznanie nagrody/wyróżnienia; 

- moje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
nagrody/wyróżnienia oraz archiwizowane przez okres 5 lat; 

- mam prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- mam prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, przenoszenia, 
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
skargi do organu nadzorczego; 

- moje dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu. 

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

(czytelny podpis kandydata ubiegającego się o nagrodę/wyróżnienie przekazującego swoje dane 
osobowe) 

* W przypadku osoby niepełnoletniej podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. 
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(WYPEŁNIĆ CZYTELNIE) 

Skierniewice, dn. .......................... 

…………………………….. 

(imię i nazwisko) 

…………………………….. 

(adres zamieszkania) 

…………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

OŚWIADCZENIE NR 4 

Oświadczam, że wniosek o …………………………………….……. spełnia wymogi § 7 Regulaminu 

   (rodzaj wnioskowanej nagrody lub wyróżnienia) 

przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym, co zaświadczam wyciągiem z rejestru klubów sportowych, właściwego 
dla danej dyscypliny sportowej, prowadzonego przez polski związek sportowy lub innym równoważnym 
dokumentem. 

…………………………………………………. 

(podpis i pieczęć klubu sportowego/sportowca*) 

*W imieniu klubu podpis składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli na zasadach 
reprezentacji na podstawie statutu klubu sportowego, KRS lub innego dokumentu/sportowiec jeśli sam 
jest wnioskodawcą. 

W przypadku osoby niepełnoletniej podpis przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. 
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