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UCHWAŁA NR IV/22/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie uchwalenia „Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień 
przyznawanych przez Gminę Łask za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, 
poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675), art. 31 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, 
poz. 857, Nr 151, poz.1014) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez 
Gminę Łask za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym” stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/89/07 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 września 2007 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę 
Łask za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 341, poz. 
3054 i poz. 3056, z 2008 r. Nr 114, poz.1101). 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

Robert Bartosik
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Załącznik do Uchwały Nr IV/22/11

Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 26 stycznia 2011 r.

REGULAMIN STYPENDIÓW SPORTOWYCH ORAZ NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ 
PRZYZNAWANYCH PRZEZ GMINĘ ŁASK ZA WYSOKIE WYNIKI WE 

WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa: 

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania wypłaty i cofania stypendium sportowego 
oraz rodzaje i wysokość stypendium sportowego; 

2) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz wysokość nagrody za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym; 

3) szczegółowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnienia za wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym. 

§ 2. 1. Zawodnikom , którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym 
międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane stypendia sportowe, wyróżnienia i nagrody 
z budżetu Gminy Łask. 

2. Trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wyników, o których mowa 
w ust. 1 mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Łask. 

3. Przepisy Regulaminu dotyczące przyznawania stypendiów stosuje się odpowiednio do zawodników 
- członków drużyn sportowych w sportach zespołowych. 

4. Przepisy Regulaminu dotyczące przyznawania nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do 
zawodników - członków drużyn sportowych w sportach zespołowych oraz do trenerów tych drużyn (lub 
zawodników) i do związanych z nimi działaczy sportowych. 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie o sporcie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 
127, poz. 857 z późn. zm.); 

2) zawodniku - należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Łask lub członka Klubu działającego na 
terenie Gminy Łask, który uprawia określoną dyscyplinę sportu uczestniczącą we współzawodnictwie 
sportowym; 

3) trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada tytuł zawodowy w sportach określony 
w art.41 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz.857 z późn. zm.); 

4) działaczu - należy przez to rozumieć osobę działającą w klubie sportowym na terenie Gminy Łask 
zasłużoną w osiągnięciu przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie 
sportowym międzynarodowym lub krajowym; 

5) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie międzynarodowym - należy przez to rozumieć 
uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, 
Mistrzostwach Świata, Akademickich Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata, albo od pierwszego 
do szóstego miejsca na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Paraolimpiadach 
lub innych turniejach sportowych o charakterze międzynarodowym; 
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6) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie krajowym - należy przez to rozumieć uzyskanie 
przez zawodnika od pierwszego do trzeciego miejsca w na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, 
Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, albo od pierwszego do trzeciego miejsca na 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskich Olimpiad 
Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) lub innych turniejach sportowych o charakterze 
ogólnopolskim lub co najmniej wojewódzkim; 

7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Łasku. 

§ 4. 1. Przyznawanie stypendiów sportowych oraz nagród i udzielanie wyróżnień za wysokie wyniki 
we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym i krajowym należy do kompetencji Burmistrza. 

2. Informację o osobach, którym przyznano stypendia, nagrody i wyróżnienia podaje się do publicznej 
wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. 1. Wysokość środków na stypendia, nagrody i wyróżnienia planowana jest corocznie w budżecie 
Gminy Łask. 

2. Łączna wysokość przyznanych na dany rok stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień nie może 
przekroczyć kwoty zabezpieczonej na ten cel w budżecie Gminy. 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia należy składać wraz 
z załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Łasku. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium, nagrody i wyróżnienia należy składać w terminie do dnia 30 
stycznia danego roku kalendarzowego w 2011 roku do 28 lutego. 

3. W przypadku wniosków niekompletnych, wymagających złożenia dodatkowych informacji wzywa 
się wnioskodawcę do ich uzupełnienia bądź złożenia dodatkowych informacji, wskazując termin w jakim 
należy ich dokonać. W przypadku nie dokonania przez wnioskodawcę uzupełnień, w terminie 
określonym w wezwaniu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. 

4. Dokumentacja związana ze stypendiami, nagrodami, wyróżnieniami jest prowadzona 
i przechowywana we właściwym wydziale Urzędu Miejskiego w Łasku, który prowadzi sprawy z zakresu 
sportu. 

Rozdział 2.
Stypendia sportowe 

§ 7. 1. Stypendium sportowe stanowi wypłaconą z budżetu Gminy Łask pomoc finansową wspierającą 
proces szkolenia zawodnika. 

2. Stypendium przyznaje się po wyrażeniu opinii Społecznej Rady Sportu Gminy Łask w przypadku 
jej powołania. 

3. Przy rozpoznaniu wniosku Burmistrz nie jest związany opinią Społecznej Rady Sportu Gminy 
Łask. 

§ 8. O sposobie rozpatrzenia każdego zgłoszonego wniosku zawiadamia się wnioskodawcę. 

§ 9. 1. Stypendia przyznaje się na czas określony, jednak nie dłuższy niż 12 miesięcy w danym roku 
kalendarzowym. 

2. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji. 

3. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi do 300 złotych brutto. 

4. Ustala się następujące kategorie stypendiów: 

1) stypendium I stopnia - w wysokości do 100% kwoty z ust. 3; 

2) stypendium II stopnia - w wysokości do 75% kwoty z ust. 3; 

3) stypendium III stopnia - w wysokości do 50% kwoty z ust. 3. 
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5. Okres na jaki stypendium zostało przyznane jak również wysokość oraz kategorię stypendium, 
w ramach kwoty określonej w ust. 3, a także zasady wypłaty przyznanego stypendium oraz jego 
wstrzymania i cofania określa umowa stypendialna zawarta pomiędzy Gminą Łask, a zawodnikiem, a w 
przypadku zawodnika niepełnoletniego pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem zawodnika. 

§ 10. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) uprawia dyscyplinę sportu zaliczoną do programu Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich lub 
dyscyplinę, w której działa określony Polski Związek Sportowy, lub Polska Federacja Sportu; 

2) jest mieszkańcem Gminy Łask i jednocześnie członkiem klubu działającego na terenie Gminy Łask; 

3) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; 

4) reprezentuje kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych; 

5) jest objęty programem szkolenia (plan startów i przygotowań); 

6) w momencie przyznania stypendium nie ukończył 26 lat. 

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć klub, którego zawodnik jest członkiem lub 
sam zawodnik, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego rodzic/prawny opiekun zawodnika. 

2. Powyższy wniosek powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres zameldowania na pobyt stały zawodnika, datę i miejsce urodzenia, PESEL 
i NIP a także nazwę i adres klubu, którego zawodnik jest członkiem oraz określenie dyscypliny 
sportowej jaką uprawia zawodnik, zgodnej z § 10 pkt 1; 

2) poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz 
o uprawianiu w tym klubie dyscypliny sportu z § 10 pkt 1; 

3) opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
osiągniętego przez zawodnika w okresie z § 10 pkt 3; 

4) opis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego lub klubu 
sportowego, którego zawodnik jest członkiem, że zawodnik jest objęty tym programem; 

5) zobowiązanie zawodnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego zobowiązanie 
rodzica/prawnego opiekuna zawodnika do niezwłocznego informowania Burmistrza 
o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego; 

6) zobowiązanie klubu, którego zawodnik jest członkiem do niezwłocznego informowania Burmistrza 
o okolicznościach skutkujących wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego; 

7) kopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągnięcie wysokiego 
wyniku sportowego przez zawodnika; 

8) określenie wnioskodawcy; 

9) wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 12. 1. Wypłatę stypendium zawodnikowi wstrzymuje się jeżeli: 

1) zaniedbuje on realizację programu szkolenia; 

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez właściwy organ. 
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2. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi na jego wniosek, a w przypadku zawodnika 
niepełnoletniego na wniosek rodzica, prawnego opiekuna zawodnika lub na wniosek klubu zrzeszającego 
zawodnika, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym ustały te przyczyny. Za okres, w którym wstrzymano stypendium, świadczenie nie 
przysługuje. 

§ 13. 1. Stypendium cofa się zawodnikowi, który w okresie jego pobierania: 

1) zaprzestał realizacji programu szkolenia; 

2) z przyczyn nie uzasadnionych odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia; 

3) jest trwale niezdolny do startów i treningów; 

4) zaprzestał uprawiania sportu; 

5) przestał być mieszkańcem Gminy Łask; 

6) przestał być zrzeszony w klubie sportowym działającym na terenie Gminy Łask; 

7) został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika; 

8) w rażący sposób dopuścił się naruszenia przepisów prawa. 

2. Utrata prawa do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym 
powstały okoliczności z ust. 1. 

3. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności 
zdrowotnej stwierdzonej przez uprawnionego lekarza, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy 
niż 3 miesiące. Po tym terminie jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, stypendium 
cofa się. 

§ 14. Po zaprzestaniu wypłaty stypendium zawodnikowi przesyła się zaświadczenie potwierdzające 
okres wypłacania stypendium, przewidziane w art. 33 ustawy o sporcie. 

§ 15. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi. 

Rozdział 3.
Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 

§ 16. 1. Nagrodę lub wyróżnienie Burmistrz przyznaje jako wyraz uznania dla zawodnika za 
osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub 
krajowym. 

2. Nagrodę lub wyróżnienie Burmistrz może przyznać jako wyraz uznania trenerowi, działaczowi 
sportowemu, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie 
sportowym międzynarodowym lub krajowym przez zawodnika. 

§ 17. 1. Burmistrz przyznaje nagrody i wyróżnienia po uzyskaniu opinii Społecznej Rady Sportu 
w przypadku jej powołania. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Burmistrz nie jest związany 
opinią wydaną przez Społeczną Radę Sportu. 

3. Przyznanie nagrody lub wyróżnienia trenerowi lub działaczowi nie jest uzależnione od uprzedniego 
lub równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika. 

§ 18. 1. Burmistrz przyznaje nagrody i wyróżniania z inicjatywy własnej lub na wniosek: 

1) stowarzyszeń i klubów sportowych; 

2) środowiska sportowego; 

3) Społecznej Rady Sportu. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać: 
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1) określenie wnioskodawcy; 

2) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub wyróżnienia; 

3) informacje dotyczące wysokiego wyniku sportowego, za który nagroda lub wyróżnienie ma być 
przyznane; 

4) uzasadnienie wniosku; 

5) kopie dokumentów (potwierdzone za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągnięcie wysokiego 
wyniku sportowego, za który nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane; 

6) w przypadku wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla trenera do wniosku należy załączyć 
kopie (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy. 

3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

4. Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz 
wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagrody lub wyróżnienia. 

§ 19. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać: 

1) zawodnikowi, który jednocześnie: 

a) w roku przyznania nagrody lub wyróżnienia, albo w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik we 
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym, 

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników; 

2) trenerowi, który jednocześnie: 

a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia przyczynił się do 
osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, 

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy; 

3) działaczowi sportowemu, który jednocześnie: 

a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia wspomagał proces 
szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku 
sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych, 

c) w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki wobec organizacji sportowych, w których jest 
zrzeszony. 

§ 20. 1. Nagroda ma charakter pieniężny, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty brutto: 

1) dla zawodnika w dyscyplinach sportów indywidualnych - 1.000 zł; 

2) dla zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych - 2.000 zł łącznie dla zespołu (drużyny); 

3) dla trenera lub działacza - 1.000 zł. 

2. Ustala się następujące kategorie nagród: 

1) nagroda I stopnia - w wysokości do 100% kwoty z ust. 1; 

2) nagroda II stopnia - w wysokości do 75% kwoty z ust. 1; 

3) nagroda III stopnia - w wysokości do 50% kwoty z ust. 1. 

3. Wysokość i kategorię nagrody, w ramach kwot określonych w ust. 1, ustala Burmistrz, 
uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 21. 1. Wyróżnienie przyznaje się w formie statuetki ,dyplomu lub listu gratulacyjnego. 
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2. Formę wyróżnienia ustala Burmistrz, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek 
sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe. 

Rozdział 4.
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 22. Przepisy niniejszego Regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie 
przewidzianego w nim stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia, nie stanowią podstawy dla 
roszczeń zawodników, trenerów i działaczy sportowych, ani zobowiązań organów Gminy Łask do ich 
przyznania tym osobom. 
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Załącznik Nr 1 

do Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród 

i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Łask za wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym 

Data:..................................... 

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

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

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

(określenie wnioskodawcy) 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium sportowego przez Gminę Łask za osiągnięcie wysokiego wyniku 

sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla: 

1. Imię i nazwisko zawodnika 

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

PESEL...........................................NIP..................................................................... 

2. Adres zameldowania na pobyt stały 

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

3. Nazwa i adres klubu, którego zawodnik jest członkiem 

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

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

4. Uprawiana przez zawodnika dyscyplina sportu zgodna z § 10 pkt 1 Regulaminu 

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

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

5. Opis wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 
osiągniętego przez zawodnika w okresie z § 10 pkt 3 Regulaminu 

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

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

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

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

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

6. Wskazanie proponowanego okresu pobierania stypendium sportowego 

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

7. Wskazanie czy zawodnik posiada statut zawodnika amatora czy zawodnika licencjonowanego 

.................................................................................................................................. 
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Obowiązkowe załączniki: 

1. Poświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika do tego klubu sportowego oraz 
o uprawianiu w tym klubie dyscypliny sportu z § 10 pkt 1 Regulaminu. 

2. Opis programu szkolenia, wraz z poświadczeniem polskiego związku sportowego, lub klubu 
sportowego, którego zawodnik jest członkiem, że zawodnik jest objęty tym programem. 

3. Zobowiązanie zawodnika, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego zobowiązanie 
rodzica/prawnego opiekuna zawodnika do niezwłocznego informowania Burmistrza Gminy Łask 
o okolicznościach skutkującym wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium sportowego. 

4. Zobowiązanie klubu sportowego, którego zawodnik jest członkiem do niezwłocznego 
informowania Burmistrza Gminy Łask o okolicznościach skutkującym wstrzymaniem lub cofnięciem 
stypendium sportowego. 

5. Kopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągnięcie 
wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika. 

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

(podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik Nr 2 

do Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród 

i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Łask za wysokie 

wyniki we współzawodnictwie sportowym 

Data:........................................... 

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

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

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

(określenie wnioskodawcy) 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody/wyróżnienia* przez Gminę Łask za osiągnięcie/przyczynienie sie do 
osiągnięcia* wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym dla zawodnika - (ów) /trenera/działacza* 

1. Imię i nazwisko kandydata/kandydatów* do nagrody /wyróżnienia* 

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

PESEL...................................NIP............................................................................................ 

2. Adres zameldowania na pobyt stały kandydata/kandydatów* 

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

3. Nazwa i adres klubu, z którym kandydat/kandydaci* są związani 

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

4. Informacje dotyczące osiągnięcia, za które nagroda lub wyróżnienie ma zostać przyznane- 

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

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

5. Uzasadnienie wniosku 

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

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

* niepotrzebne skreślić 

Obowiązkowe załączniki: 

Kopie dokumentów (poświadczone za zgodność z oryginałem) potwierdzające osiągnięcie, za 
które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane. 

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

(podpis wnioskodawcy) 


