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K A R T A  U S Ł U G   N R  O/11 

REFERAT OŚWIATY (O) 

 

 

Nazwa usługi: PRZYZNAWANIE NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW 

 I INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI 

SPORTOWEJ 

Odpowiedzialny za daną usługę: Bożena Ciesielka 

Nr pokoju: Budynek A (II piętro), ul. Kościuszki 45 

Nr telefonu: (22) 758-30-61/62 - wew. 116, 185 

Godz. pracy: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-czwartek 8:00-16:00; piątek 8:00-15:00 

Wymagane dokumenty i wniosek o przyznanie nagrody: 

1. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się  

w działalności sportowej (druk do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 

Milanówka http://bip.milanowek.pl oraz w Referacie Oświaty). 
 

2. W przypadku zawodników – kserokopie: dokumentu potwierdzającego przynależność 

zawodnika do klubu sportowego, dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach, 

dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia; 

w przypadku trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

w Milanówku – kserokopie dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia. 
 

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej nagrody/ stypendium sportowego za wskazane we wniosku 

osiągnięcia od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentują, ani 

nieubieganiu się o taką nagrodę/stypendium (w przypadku zawodników mieszkających  

w Milanówku, a trenujących w klubach sportowych mających siedzibę poza Gminą Milanówek). 

Kryteria i warunki przyznania nagrody: 

1. Jednorazowe nagrody pieniężne mogą być przyznane trenerom i osobom wyróżniającym się 

osiągnieciami w działalności sportowej w Milanówku oraz zawodnikom zamieszkałym na terenie 

Miasta Milanówka lub zrzeszonym w klubach sportowych mających siedzibę i działających na 

terenie Miasta Milanówka. 

2. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom w wieku 10-25 lat, którzy osiągnęli wysokie wyniki 

w sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym: 

1) miejsca od 1-8 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata 

2) miejsce od 1-6 na Mistrzostwach Europy 

http://bip.milanowek.pl/


3) miejsca od 1-4 w Mistrzostwach Polski 

4) powołanie do kadry Polski 

5) zajęcie od 1 do 3 miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS), Ogólnopolskiej Licealiady oraz 

innych zawodach sportowych o zasięgu przynajmniej krajowym, organizowanych przez Polski 

Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki 

stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu 

6) w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich 

rozgrywkach- zawodnicy, którzy szczególnie wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do 

osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego 

3. Nagrody mogą otrzymać trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności 

sportowej, którzy w znaczny sposób przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika co najmniej 

jednego z wyników sportowych określonych w pkt 2. 

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku:  

1) klub sportowy zawodnika; 

2) właściwy polski związek sportowy lub wojewódzki związek sportowy. 

Opłaty: nie pobiera się 

Termin składania wniosków: 

Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka w terminie od 1 do 30 września danego roku, 

uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie ostatnich 12 miesięcy. 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje 

Uwagi:  

Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

Po przyznaniu nagrody Burmistrz Miasta Milanówka zawiadamia nagrodzonego oraz wnioskodawcę. 

Pozytywne rozpatrzenie wniosków uwarunkowane jest od środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie Miasta Milanówka. 

Informacje: 

Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, stanowiącym wyraz uznania dla zawodnika 

za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym lub 

międzynarodowym oraz trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468) 

2. Uchwała Nr Nr114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2019 r., poz. 10933.)  

3. Zarządzenie Nr 211/VIII/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 3 października 2019 roku  

w sprawie: określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium/nagrody za osiągnięcia 

wskazane w „Programie Stypendialnym Miasta Milanówka”. 

 

Uwaga: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

 

Opracowała: Agnieszka Madany            03.10.2019 r. 

 

Sprawdziła: Bożena Ciesielka - Kierownik Referatu Oświaty   03.10.2019 r. 

 

Zatwierdził: Jerzy Iwicki – Sekretarz Miasta Milanówka       03.10.2019 r. 


