Załącznik
do uchwały nr 307/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 1. 1. Gmina Miasta Toruń przyznaje okresowe stypendia sportowe zwane dalej
„stypendiami" dla następujących osób fizycznych:
1) zawodników - mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentujących
klub sportowy mający siedzibę na terenie Torunia, osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, przy
czym pod pojęciem wyniku należy rozumieć również uzyskanie kwalifikacji do udziału
w zawodach określonej rangi sportowej;
2) trenerów - mających miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub szkolących
zawodników w klubie sportowym mającym siedzibę na terenie Torunia, prowadzących
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, za które zostało im przyznane
stypendium sportowe lub którzy uzyskali kwalifikację olimpijską;
spełniających warunki ustalone w niniejszych zasadach.
2. Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika lub trenera
poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla
podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego w dyscyplinach objętych programem igrzysk
olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk olimpijskich głuchych.
3. Okres przyznawania stypendium wynosi jeden rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 5
ust. 2.
§ 2. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie stypendium są:
1) zawodnik lub trener ubiegający się o stypendium;
2) rodzic lub opiekun prawny zawodnika - w przypadku zawodnika nieposiadającego pełnej
zdolności do czynności prawnych;
3) klub sportowy, którego członkiem jest zawodnik lub w którym realizuje szkolenie trener;
4) wydział merytoryczny Urzędu Miasta Torunia, zwanego dalej „Urzędem” właściwy do
spraw sportu – wyłącznie w zakresie stypendiów dla zawodników, którzy uzyskali
kwalifikację na igrzyska olimpijskie, igrzyska paraolimpijskie, igrzyska olimpijskie
głuchych w dyscyplinach indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych .
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§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać :
dane wnioskodawcy : imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy;
dane osoby, której dotyczy wniosek o przyznanie stypendium: imię i nazwisko, datę
i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer konta bankowego, numer telefonu oraz
adres mailowy;
dokument potwierdzający osiągnięty przez zawodnika wynik sportowy, wystawiony
odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet
Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących;
dokument potwierdzający, że trener w każdym z kolejnych trzech lat kalendarzowych
przed złożeniem wniosku o przyznanie stypendium prowadził szkolenie co najmniej
jednego zawodnika otrzymującego stypendium sportowe, wystawiony przez klub
sportowy, w którym szkolenie to było realizowane lub

5) dokument potwierdzający, że w ostatnim roku kalendarzowym przed złożeniem wniosku
o przyznanie trenerowi stypendium zawodnik szkolony przez tego trenera uzyskał
kwalifikację olimpijską, wystawiony przez klub sportowy, w którym szkolenie to było
realizowane.
2. Informację o możliwości składania wniosków stypendialnych oraz listę przyznanych
stypendiów dla zawodników i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, ogłasza się na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.torun.pl oraz na stronie
internetowej Urzędu www.torun.pl .
3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w wydziale właściwym do spraw
sportu w Urzędzie.
4. Podmioty wymienione w § 2 pkt 1-3 mogą składać wnioski o przyznanie stypendium
w terminie do 15 stycznia każdego roku odpowiednio za wyniki sportowe osiągnięte przez
zawodnika w poprzednim roku kalendarzowym oraz po spełnieniu przez trenera w poprzednim
roku kalendarzowym wymogu z § 3 ust.1 pkt 4 lub pkt 5.
5. Podmiot wymieniony w § 2 pkt 4 może składać wnioski o przyznanie stypendium
w ciągu całego roku kalendarzowego, w terminie 2 miesięcy po osiągnięciu przez zawodnika
wyniku kwalifikującego do otrzymania stypendium.
6. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany
do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia, przesłanego drogą
elektroniczną lub listownie.
7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie;
2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę;
3) rezygnacji zawodnika lub trenera z ubiegania się o stypendium;
4) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.
§ 4. Przyznawanie i pozbawianie stypendium sportowego następuje w formie decyzji
administracyjnej wydawanej przez Prezydenta Miasta Torunia, zwanego dalej „Prezydentem”.
§ 5. 1. Przyznane stypendia są wypłacane w okresach miesięcznych po doręczeniu decyzji
o przyznaniu stypendium w sposób określony w tej decyzji.
2. Stypendium wypłacane jest z wyrównaniem od miesiąca stycznia roku, za który zostało
przyznane, za wyjątkiem stypendium przyznawanego w związku z uzyskaniem wyniku,
o którym mowa w § 7 pkt 3, wypłacanego z wyrównaniem od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zawodnik osiągnął wynik kwalifikujący do jego przyznania.
§ 6. 1. Zawodnikowi przysługuje stypendium, jeżeli uzyskał wynik w zawodach,
w których brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach
indywidualnych i drużynowych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach
zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej
liczby osób, drużyn, osad lub załóg w związku z systemem kwalifikacji do danej konkurencji.
3. Jeżeli regulamin zawodów nie rozstrzyga o kolejności miejsc w przedziale miejsc od
5 do 8 w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich
lub igrzysk głuchych albo mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, stypendium przyznaje się
w wysokości jak za zajęcie miejsca VI.
§ 7. Wysokość stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za uzyskane wyniki

wynosi:
1) dla zawodnika, który startował na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
Igrzyskach Olimpijskich Głuchych w dyscyplinach indywidualnych i zdobył:
a) złoty medal - 6.000 zł brutto,
b) srebrny medal – 4.000 zł brutto,
c) brązowy medal – 3.000 zł brutto,
d) miejsca od IV do VIII – 2.000 zł brutto;
2) dla zawodnika, który startował na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
Igrzyskach Olimpijskich Głuchych w dyscyplinach drużynowych lub w grach
zespołowych i zdobył:
a) złoty medal - 3.000 zł brutto,
b) srebrny medal – 2.000 zł brutto,
c) brązowy medal – 1.500 zł brutto,
d) miejsca od IV do VIII – 1.000 zł brutto;
3) dla zawodnika, który uzyskał kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska
Paraolimpijskie, Igrzyska Olimpijskie Głuchych w dyscyplinach indywidualnych,
drużynowych lub w grach zespołowych - 3.000 zł brutto;
4) dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Świata w dyscyplinach
indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych w konkurencjach objętych
programem igrzysk olimpijskich, na Mistrzostwach Świata niepełnosprawnych objętych
programem igrzysk paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 2.500 zł brutto,
b) srebrny medal – 2.000 zł brutto,
c) brązowy medal – 1.800 zł brutto,
d) miejsca od IV do VIII – 1.600 zł brutto;
5) dla zawodnika, który startował w Pucharze Świata lub Igrzyskach Europejskich
w dyscyplinach indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych
w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, Pucharze Świata
niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich, Pucharze Świata
Głuchych i w klasyfikacji generalnej zdobył:
a) złoty medal – 1.800 zł brutto,
b) srebrny medal – 1.500 zł brutto,
c) brązowy medal – 1.300 zł brutto;
6) dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Europy w dyscyplinach
indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych w konkurencjach objętych
programem igrzysk olimpijskich, na Mistrzostwach Europy niepełnosprawnych objętych
programem igrzysk paraolimpijskich, Mistrzostwach Europy Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 2.000 zł brutto,
b) srebrny medal – 1.700 zł brutto,
c) brązowy medal – 1.500 zł brutto,
d) miejsca od IV do VI – 1.200 zł brutto;
7) dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Polski w dyscyplinach indywidualnych
lub drużynowych w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, na
Mistrzostwach Polski niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich,
Mistrzostwach Polski Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 1.200 zł brutto,
b) srebrny medal - 900 zł brutto,
c) brązowy medal - 700 zł brutto;
8) dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w dyscyplinach
indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych w konkurencjach objętych
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programem igrzysk olimpijskich, na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata
niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich, Młodzieżowych
Mistrzostwach Świata Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 1.200 zł brutto,
b) srebrny medal – 900 zł brutto,
c) brązowy medal – 800 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy
w dyscyplinach indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych
w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, na Młodzieżowych
Mistrzostwach
Europy
niepełnosprawnych
objętych
programem
igrzysk
paraolimpijskich, Młodzieżowych Mistrzostwach Europy Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 1.000 zł brutto,
b) srebrny medal - 700 zł brutto,
c) brązowy medal - 600 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych w konkurencjach objętych programem igrzysk
olimpijskich, na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski niepełnosprawnych objętych
programem igrzysk paraolimpijskich, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Głuchych
i zdobył:
a) złoty medal – 700 zł brutto,
b) srebrny medal - 500 zł brutto,
c) brązowy medal - 400 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Świata Juniorów/Juniorów Młodszych
lub Mistrzostwach Europy Juniorów/Juniorów Młodszych w dyscyplinach
indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych w konkurencjach objętych
programem igrzysk olimpijskich, na Mistrzostwach Świata Juniorów/Juniorów
Młodszych niepełnosprawnych lub Mistrzostwach Europy Juniorów/Juniorów
Młodszych niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich i zdobył:
a) złoty medal - 700 zł brutto,
b) srebrny medal - 500 zł brutto,
c) brązowy medal - 400 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Polski Juniorów w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych w konkurencjach objętych programem igrzysk
olimpijskich, na Mistrzostwach Polski Juniorów niepełnosprawnych objętych programem
igrzysk paraolimpijskich, Mistrzostwach Polski Juniorów Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 400 zł brutto,
b) srebrny medal - 400 zł brutto,
c) brązowy medal - 400 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy i zdobył:
a) złoty medal - 800 zł brutto,
b) srebrny medal - 600 zł brutto,
c) brązowy medal - 500 zł brutto.

§ 8. Wysokość stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym za wyniki uzyskane
w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich w konkurencjach nieolimpijskich
wynosi :
1) dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Świata w dyscyplinach
indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych, na Mistrzostwach Świata
niepełnosprawnych, Mistrzostwach Świata Głuchych i zdobył:
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a) złoty medal – 1.000 zł brutto,
b) srebrny medal - 800 zł brutto,
c) brązowy medal - 700 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Europy w dyscyplinach
indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych, na Mistrzostwach Europy
niepełnosprawnych, Mistrzostwach Europy Głuchych i zdobył:
a) złoty medal - 800 zł brutto,
b) srebrny medal - 600 zł brutto,
c) brązowy medal - 500 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Polski w dyscyplinach indywidualnych
lub drużynowych, na Mistrzostwach Polski niepełnosprawnych, Mistrzostwach Polski
Głuchych i zdobył:
a) złoty medal - 700 zł brutto,
b) srebrny medal - 500 zł brutto,
c) brązowy medal - 400 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w dyscyplinach
indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych, na Młodzieżowych
Mistrzostwach Świata niepełnosprawnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Świata
Głuchych i zdobył:
a) złoty medal - 800 zł brutto,
b) srebrny medal - 600 zł brutto,
c) brązowy medal - 500 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy
w dyscyplinach indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych, na
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy niepełnosprawnych, Młodzieżowych
Mistrzostwach Europy Głuchych i zdobył:
a) złoty medal - 700 zł brutto,
b) srebrny medal - 500 zł brutto,
c) brązowy medal - 400 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych, na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
niepełnosprawnych, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Głuchych i zdobył:
a) złoty medal - 500 zł brutto,
b) srebrny medal - 400 zł brutto,
c) brązowy medal - 300 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Świata Juniorów/ Juniorów Młodszych
lub Mistrzostwach Europy Juniorów/ Juniorów Młodszych w dyscyplinach
indywidualnych, drużynowych lub w grach zespołowych, na Mistrzostwach Świata
Juniorów/Juniorów Młodszych niepełnosprawnych lub Mistrzostwach Europy
Juniorów/Juniorów Młodszych niepełnosprawnych i zdobył:
a) złoty medal - 600 zł brutto,
b) srebrny medal - 400 zł brutto,
c) brązowy medal - 300 zł brutto.
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Polski Juniorów w dyscyplinach
indywidualnych
lub drużynowych,
na
Mistrzostwach Polski Juniorów
niepełnosprawnych, Mistrzostwach Polski Juniorów Głuchych i zdobył:
a) złoty medal - 300 zł brutto,
b) srebrny medal - 300 zł brutto,
c) brązowy medal - 300 zł brutto.

§ 9. W przypadku uzyskania dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych w roku
kalendarzowym poprzedzającym przyznanie stypendium, zawodnikowi przyznaje się
wyłącznie jedno stypendium w kwocie za najwyższe osiągnięcie sportowe.
§ 10. W przypadku trenerów wysokość stypendium wynosi:
1) 1.000 zł brutto – dla trenera szkolącego przez co najmniej 12 miesięcy zawodnika, który
w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium
uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub kwalifikację olimpijską głuchych,
2) 500 zł brutto – w pozostałych przypadkach, o których mowa w § 7 i § 8.
§ 11. W przypadku spełnienia przez trenera zarówno przesłanek do uzyskania stypendium
z tytułu wyszkolenia zawodnika, który uzyskał kwalifikację olimpijską jak i z tytułu
prowadzenia szkolenia zawodnika otrzymującego stypendium sportowe, trenerowi przyznaje
się wyłącznie jedno stypendium w kwocie określonej w § 10 pkt 1.
§ 12. 1. Pozbawia się stypendiów w następujących przypadkach;
zawodnik lub trener przestał spełniać warunki określone w § 1 ust. 1 niniejszych zasad;
zawodnik - zaprzestał uprawiania sportu, z zastrzeżeniem § 13;
trener – zaprzestał realizacji szkolenia zawodników;
jeśli w wyniku ustaleń podmiotu właściwego do zwalczania dopingu w sporcie okaże się,
iż wynik sportowy zawodnika będący podstawą przyznania stypendium został osiągnięty
w warunkach niedozwolonego dopingu.
2. Wniosek o pozbawienie stypendium mogą złożyć podmioty określone w § 2
niniejszych zasad.
3. Podmioty wymienione w § 2 niniejszych zasad są zobowiązane do pisemnego
informowania Prezydenta o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.
4. Prezydent może pozbawić stypendium z własnej inicjatywy po wystąpieniu
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
5. Pozbawienie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1.
1)
2)
3)
4)

§ 13. 1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność
ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje
uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności,
nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy.
2. Zawodniczce, która stała się niezdolna do uprawiania sportu wskutek ciąży lub
urodzenia dziecka, wypłaca się stypendium sportowe przez okres ciąży i przez okres 6 miesięcy
po urodzeniu dziecka pod warunkiem złożenia w wydziale właściwym do spraw sportu Urzędu:
1) zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego stan ciąży;
2) dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka.
3. W okresie pobierania stypendium zawodnik, o którym mowa w ust. 1 i 2 ma obowiązek
zawiadamiania organu przyznającego stypendium, za pośrednictwem wydziału właściwego do
spraw sportu Urzędu o każdej zmianie sytuacji osobistej wpływającej na przyznanie
stypendium.

