
Regulamin  

przyznawania dofinansowania imprez sportowych i rekreacyjnych przez 
Komisję ds. Sportu NRL  

  

 

1. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek organizatora imprezy sportowej 
lub rekreacyjnej. 
 

2. Wniosek składany jest do Komisji ds. Sportu NRL w terminie do 15 listopada 
roku poprzedzającego rok, w którym odbywa się impreza sportowa lub 
rekreacyjna. 

 
3. We wniosku o dofinansowanie organizator imprezy wskazuje: 

a) nazwę imprezy wraz ze wskazaniem dyscypliny sportowej, 
b) organizatora – imię, nazwisko, telefon oraz mail głównego 

organizatora/organizatorów, komisje sportu okręgowej izby lekarskiej 
będącej organizatorem lub obejmującej patronatem daną imprezę 

c) planowany termin (zasadniczy i zastępczy) imprezy i miejsce jej 
odbywania, 

d) planowaną liczbę uczestników imprezy (lekarzy i osób towarzyszących), 
e) planowany całkowity koszt imprezy bez kosztu zakwaterowania i 

wyżywienia uczestników, 
f) kwotę dofinansowania, o którą organizator wnioskuje,  
g) na jakie konkretne cele dofinansowanie Naczelnej Izby Lekarskiej będzie 

przeznaczone, 
h) w jaki sposób będzie informował uczestników imprezy o dofinansowaniu 

udzielonym przez Naczelną Izbę Lekarską, 
i) czy udział w imprezie jest odpłatny dla jej uczestników a jeśli tak to 

podanie wysokość opłaty rejestracyjnej, 
j) czy impreza była dofinansowywana przez Naczelną Izbę Lekarską w 

poprzednich latach i w jakiej wysokości, 
k) czy impreza jest dofinansowywana przez okręgową izbę lekarską i w jakiej 

wysokości 
l) liczbę medali, o którą organizator wnioskuje (dotyczy imprez rangi 

mistrzostw polski oraz igrzysk lekarskich). 
   

4. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do regulaminu.  
 

5. W razie przyznania dofinansowania organizator imprezy – pod rygorem 
niewypłacenia dofinansowania - zobowiązuje się informować uczestników 
imprezy o udzielonym dofinansowaniu ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej. 

 
6. Dofinansowanie może być przyznane imprezom, w których biorą udział 

lekarze i lekarze dentyści wraz z osobami towarzyszącymi.  



 
7. Kwota dofinansowania przyznanego wszystkim imprezom nie może 

przekraczać kwoty zarezerwowanej dla Komisji ds. Sportu w budżecie 
Naczelnej Izby Lekarskiej. 

 
8. Po wpłynięciu wniosków na dany rok Komisja ds. Sportu NRL ocenia wnioski. 

Komisja odrzuca bez rozpatrzenia wnioski, które wpłynęły po upływie terminu. 
W przypadku gdy wniosek jest niekompletny Komisja wzywa organizatora 
jednokrotnie do jego uzupełnienia w terminie do 14 dni. 

 
9. Dofinansowanie w danym roku przyznaje się z zachowaniem następujących 

zasad: 
a) Komisja ds. Sportu stara się uwzględnić w procedurze przyznawania 

dofinansowania w największym stopniu różnorodność dyscyplin 
sportowych, w tym dofinansowywać dyscypliny letnie i zimowe oraz sporty 
indywidualne i drużynowe a także wydarzenia o charakterze rekreacyjnym. 

b) Komisja ds. Sportu uwzględnia w dofinansowaniu imprezy o charakterze 
ogólnopolskim, a także ponadlokalnym,   

c) kwota dofinansowania na jedną imprezę sportową nie może przekraczać 
30% całkowitych przewidywanych przez organizatora kosztów tej imprezy.  
       

10. Komisja ds. Sportu NRL dokonuje oceny wniosków o dofinansowanie i 
przedstawia Prezydium NRL do zatwierdzenia kalendarium imprez sportowych 
wraz z propozycjami dofinansowania poszczególnych imprez. W szczególnie 
uzasadnionych wypadkach, gdy dofinansowanie dotyczy imprezy dużej rangi 
lub o charakterze międzynarodowym, Komisja ds. Sportu NRL może 
rekomendować Prezydium NRL przyznanie dofinansowania bez konieczności 
stosowania pkt 2 i pkt 9 lit c. niniejszego Regulaminu.   
 

11. Dofinansowania są udzielane po zatwierdzeniu kalendarium imprez 
sportowych przez Prezydium  NRL. 
 

12.  Dofinansowanie jest wypłacane na podstawie faktury lub innego dokumentu 
księgowego potwierdzającego wykonanie usługi lub zakup towaru. Faktura lub 
inny dokument księgowy musi być wystawiony na Naczelną Izbę Lekarską lub 
na okręgową izbę lekarską będącą współorganizatorem imprezy.  
 

13. Organizator imprezy – pod rygorem niewypłacenia dofinansowania - 
zobowiązuje się do przesłania wraz z fakturami sprawozdania, które powinno 
w szczególności uwzględniać liczbę uczestników oraz ostateczny koszt 
imprezy w terminie do 30 dni od zakończenia imprezy. 


