Załącznik
do uchwały nr 308/19
Rady Miasta Torunia
z dnia 19 grudnia 2019 r.
Zasady przyznawania, rodzaje i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla
zawodników i trenerów oraz wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 1. 1. Gmina Miasta Toruń przyznaje nagrody:
1) zawodnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentującym
kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym;
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników mających miejsce zamieszkania na
terenie Torunia lub reprezentujących kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia
i osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym,
spełniających warunki ustalone w niniejszych zasadach.
2. Gmina Miasta Toruń przyznaje wyróżnienia:
1) zawodnikom mającym miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub reprezentującym
kluby sportowe mające siedzibę na terenie Torunia za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
2) trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej,
mającym miejsce zamieszkania na terenie Torunia lub działającym na rzecz klubu
sportowego mającego siedzibę na terenie Torunia,
spełniających warunki ustalone w niniejszych zasadach.
3. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej.
4. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek, pucharów, medali i dyplomów.
§ 2. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie nagrody oraz
wyróżnienia są:
1) zawodnik lub trener ubiegający się o nagrodę lub wyróżnienie;
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 trener realizuje szkolenie
zawodnika;
4) klub sportowy na rzecz którego działa trener lub inna osoba wyróżniająca się
osiągnięciami w działalności sportowej;
5) wydział merytoryczny Urzędu Miasta Torunia (zwanego dalej „Urzędem”) właściwy
do spraw sportu – wyłącznie w zakresie nagród dla zawodników, o których mowa w § 8
i § 9 pkt 1 oraz nagród dla trenerów, o których mowa w § 14 i § 15 pkt 1.
§ 3. Informację o możliwości składania wniosków o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
oraz listę przyznanych nagród i wyróżnień ogłasza się na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu www.bip.torun.pl oraz na stronie internetowej Urzędu
www.torun.pl.
§ 4. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać :
1) dane wnioskodawcy : imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy,
2) dane osoby, której wniosek dotyczy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL,

adres zamieszkania, numer konta bankowego (dla nagrody), numer telefonu oraz adres
mailowy,
3) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy zawodnika, wystawiony
odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet
Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących – dla nagród, o których mowa
w § 1 ust.1 pkt 1 oraz wyróżnień z § 1 ust. 2 pkt 1;
4) dokument potwierdzający wynik sportowy osiągnięty przez zawodnika szkolonego przez
trenera oraz okres szkolenia tego zawodnika, wystawiony odpowiednio przez polski
związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski
Związek Sportu Niesłyszących – dla nagród, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2;
5) uzasadnienie przedstawiające wyróżniające osiągnięcia w działalności w zakresie sportu
oraz znaczenie tych osiągnięć i podjętej aktywności dla rozwoju danego sportu, ze
szczególnym uwzględnieniem osiągnięć z ostatnich trzech lat poprzedzających datę
złożenia wniosku – dla wyróżnień z § 2 pkt 2.
2. Podmioty wymienione w § 2 pkt 1-4 mogą składać wnioski o przyznanie nagród
zawodnikom i trenerom oraz o przyznanie wyróżnień dla zawodników do dnia 15 stycznia
każdego roku, za wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku kalendarzowym.
3. Podmiot wymieniony w § 2 pkt 5 może składać wnioski o przyznanie nagród
zawodnikom i trenerom w ciągu całego roku kalendarzowego, w terminie 2 miesięcy po
osiągnięciu przez zawodnika wyniku kwalifikującego do przyznania nagrody zawodnikowi lub
trenerowi szkolącemu tego zawodnika.
4. Wnioski o przyznanie wyróżnień dla trenerów oraz osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej należy składać do dnia 15 stycznia każdego roku.
5. Miejscem składania wniosków jest właściwy do spraw sportu wydział Urzędu.
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 nagrodę,
4) nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie.
§ 5. O przyznaniu nagrody oraz wyróżnienia decyduje Prezydent Miasta Torunia. :
1) w formie decyzji administracyjnej – w przypadku nagrody;
2) w formie listu gratulacyjnego informującego osobę uhonorowaną – w przypadku
wyróżnienia.
§ 6. Przyznane nagrody są wypłacane jednorazowo po doręczeniu decyzji o przyznaniu
nagrody w sposób określony w tej decyzji.
§ 7. 1. Zawodnikowi przysługuje nagroda lub wyróżnienie, 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.
§ 8. Wysokość nagród 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 – 50 000 zł brutto,
b) srebrny medal – 30 000 zł brutto,
c) brązowy medal – 20 000 zł brutto;
2) dla zawodnika, który startował na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich,
Igrzyskach Olimpijskich Głuchych w grach zespołowych lub drużynowych i zdobył:
a)
złoty medal – 25 000 zł brutto,
b)
srebrny medal – 15 000 zł brutto,
c)
brązowy medal – 10 000 zł brutto;
3) dla zawodnika, który uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach
Paraolimpijskich, Igrzyskach Olimpijskich Głuchych w dyscyplinach indywidualnych
lub w grach zespołowych lub drużynowych, w przypadkach innych niż określone w pkt
1 i pkt 2 - 8 000,00 zł brutto.
§ 9. Wysokość nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym za uzyskane wyniki w dyscyplinach
objętych programem igrzysk olimpijskich wynosi:
1) dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Świata w dyscyplinach
indywidualnych, w grach zespołowych lub drużynowych w konkurencjach objętych
programem igrzysk olimpijskich, na Mistrzostwach Świata niepełnosprawnych objętych
programem Igrzysk Paraolimpijskich i Mistrzostwach Świata Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 5 000 zł brutto,
b) srebrny medal – 3 000 zł brutto
c) brązowy medal – 2 000 zł brutto;
2) dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Europy lub Igrzyskach Europejskich
w dyscyplinach indywidualnych, w grach zespołowych lub drużynowych
w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, na Mistrzostwach Europy
niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich i Mistrzostwach
Europy Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 3 500 zł brutto,
b) srebrny medal – 2 000 zł brutto,
c) brązowy medal – 1 500 zł brutto;
3) dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Polski w dyscyplinach indywidualnych,
w grach drużynowych w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, na
Mistrzostwach Polski niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich
i Mistrzostwach Polski Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 2 000 zł brutto,
b) srebrny medal – 1 600 zł brutto,
c) brązowy medal – 1 200 zł brutto;
4) dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w dyscyplinach
indywidualnych, w grach zespołowych lub drużynowych w konkurencjach objętych
programem igrzysk olimpijskich, na młodzieżowych Mistrzostwach Świata
niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich i młodzieżowych
Mistrzostwach Świata Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 1 800 zł brutto,
b) srebrny medal – 1 200 zł brutto,
c) brązowy medal – 1 000 zł brutto;
5) dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy
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w dyscyplinach indywidualnych, w grach zespołowych lub drużynowych
w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, na Młodzieżowych
Mistrzostwach Europy niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich
i Młodzieżowych Mistrzostwach Europy Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 1 300 zł brutto,
b) srebrny medal – 1 000 zł brutto,
c) brązowy medal – 800 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w dyscyplinach
indywidualnych, w grach zespołowych lub drużynowych objętych programem igrzysk
olimpijskich, na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski niepełnosprawnych objętych
programem igrzysk paraolimpijskich i Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Głuchych
i zdobył:
a) złoty medal – 1 100 zł brutto,
b) srebrny medal – 900 zł brutto,
c) brązowy medal – 700 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Świata juniorów i juniorów młodszych
w dyscyplinach indywidualnych, w grach zespołowych lub drużynowych objętych
programem igrzysk olimpijskich, na Mistrzostwach Świata juniorów i juniorów
młodszych niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich
i Mistrzostwach Świata Głuchych juniorów i zdobył:
a) złoty medal – 1 300 zł brutto,
b) srebrny medal – 1 000 zł brutto,
c) brązowy medal – 800 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Europy juniorów i juniorów młodszych
w dyscyplinach indywidualnych, w grach zespołowych lub drużynowych
w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, na Mistrzostwach Europy
juniorów i juniorów młodszych niepełnosprawnych objętych programem igrzysk
paraolimpijskich i Mistrzostwach Europy Głuchych juniorów młodszych i zdobył:
a) złoty medal – 1 100 zł brutto,
b) srebrny medal – 800 zł brutto,
c) brązowy medal – 600 zł brutto;
dla zawodnika, który startował na Mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych
lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w dyscyplinach indywidualnych, w grach
zespołowych lub drużynowych w konkurencjach objętych programem igrzysk
olimpijskich, na Mistrzostwach Polski juniorów i juniorów młodszych
niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich i Mistrzostwach
Polski Głuchych juniorów młodszych i zdobył:
a) złoty medal – 900 zł brutto,
b) srebrny medal – 600 zł brutto,
c) brązowy medal – 400 zł brutto.

§ 10. Wysokość nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym za wyniki uzyskane
w dyscyplinach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich wynosi:
1) dla zawodnika, który startował w zawodach na Mistrzostwach Świata w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych, na Mistrzostwach Świata niepełnosprawnych lub
Mistrzostwach Świata Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 1 500 zł brutto,
b) srebrny medal – 1 200 zł brutto,
c) brązowy medal – 1 000 zł brutto;

2) dla zawodnika, który startował w zawodach na Mistrzostwach Europy w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych, na Mistrzostwach Europy niepełnosprawnych
lub Mistrzostwach Europy Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 1 200 zł brutto,
b) srebrny medal – 1 000 zł brutto,
c) brązowy medal – 800 zł brutto;
3) dla zawodnika, który startował w zawodach na Mistrzostwach Polski w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych, na Mistrzostwach Polski niepełnosprawnych
lub Mistrzostwach Polski Głuchych i zdobył:
a) złoty medal - 1 100 zł brutto,
b) srebrny medal - 900 zł brutto,
c) brązowy medal – 700 zł brutto;
4) dla zawodnika, który startował w zawodach na Młodzieżowych Mistrzostwach Świata
w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych, na Młodzieżowych Mistrzostwach
Świata niepełnosprawnych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Świata Głuchych
i zdobył:
a) złoty medal – 1 300 zł brutto,
b) srebrny medal – 1 000 zł brutto,
c) brązowy medal – 700 zł brutto;
5) dla zawodnika, który startował w zawodach na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy
w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych, na Młodzieżowych Mistrzostwach
Europy niepełnosprawnych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Europy Głuchych
i zdobył:
a) złoty medal – 1 100 zł brutto,
b) srebrny medal – 800 zł brutto,
c) brązowy medal – 600 zł brutto;
6) dla zawodnika, który startował w zawodach na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych, na Młodzieżowych Mistrzostwach
Polski niepełnosprawnych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 900 zł brutto,
a) srebrny medal - 600 zł brutto,
b) brązowy medal – 400 zł brutto;
7) dla zawodnika, który startował w zawodach na Mistrzostwach Świata juniorów i juniorów
młodszych w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych, na Mistrzostwach Świata
juniorów i juniorów młodszych niepełnosprawnych lub na Mistrzostwach Świata
juniorów Głuchych i zdobył:
a) złoty medal – 1 000 zł brutto,
b) srebrny medal – 800 zł brutto,
c) brązowy medal – 600 zł brutto;
8) dla zawodnika, który startował w zawodach na Mistrzostwach Europy juniorów
i juniorów młodszych w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych, na
Mistrzostwach Europy juniorów i juniorów młodszych lub Mistrzostwach Europy
juniorów Głuchych niepełnosprawnych i zdobył:
a) złoty medal – 800 zł brutto,
b) srebrny medal – 600 zł brutto,
c) brązowy medal – 500 zł brutto;
9) dla zawodnika, który startował w zawodach na Mistrzostwach Polski juniorów i juniorów
młodszych w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych, na Mistrzostwach Polski
juniorów i juniorów starszych niepełnosprawnych lub Mistrzostwach Polski juniorów
Głuchych i zdobył:

a) złoty medal – 700 zł brutto,
b) srebrny medal – 500 zł brutto,
c) brązowy medal – 400 zł brutto.
§ 11. Wysokość nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym za uzyskane wyniki w kategorii Masters
wynosi:
1) dla zawodnika, który startował w zawodach na Mistrzostwach Świata w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych i zdobył:
a) złoty medal – 1 300 zł brutto,
b) srebrny medal – 1 100 zł brutto,
c) brązowy medal – 900 zł brutto;
2) dla zawodnika, który startował w zawodach na Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach
Polski w dyscyplinach indywidualnych lub drużynowych i zdobył:
a) medal Mistrzostw Europy – 800 zł brutto,
b) medal Mistrzostw Polski – 600 zł brutto.
§ 12. Za pobicie rekordu świata w konkurencjach objętych programem igrzysk
olimpijskich zawodnik otrzymuje nagrodę w wysokości 6 000 zł.
§ 13. Za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze, w tym
z tytułu odbycia samotnego rejsu żeglarskiego dookoła świata lub zdobycia trudnego szczytu
górskiego, zawodnik otrzymuje nagrodę w wysokości 5 000 zł.
§ 14. Wysokość nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
wynosi:
1) dla trenera szkolącego przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy zawodnika, który
startował na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach
Olimpijskich Głuchych w dyscyplinach indywidualnych i uzyskał medal:
a) 6 000 zł brutto - jeżeli szkolony zawodnik zdobył złoty medal,
b) 4 500 zł brutto - jeżeli szkolony zawodnik zdobył srebrny medal,
c) 3 500 zł brutto – jeżeli szkolony zawodnik zdobył brązowy medal;
2) dla trenera szkolącego przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy zawodnika, który
uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, Igrzyskach
Olimpijskich Głuchych w dyscyplinach indywidualnych, bez zdobycia medalu – 3 000 zł
brutto.
§ 15. Wysokość nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
za uzyskane wyniki zawodników w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich
wynosi:
1) 1 500 zł brutto - jeżeli szkolony przez trenera zawodnik startował na Mistrzostwach
Świata, Europy, Igrzyskach Europejskich i Mistrzostwach Polski w dyscyplinach
indywidualnych, w grach zespołowych lub drużynowych w konkurencjach objętych
programem igrzysk olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski
niepełnosprawnych objętych programem Igrzysk Paraolimpijskich i Mistrzostwach
Świata, Europy i Polski Głuchych i zdobył medal;
2) 1 000 zł brutto - jeżeli szkolony przez trenera zawodnik startował na:
a) młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Europy i Polski w dyscyplinach

indywidualnych lub w grach drużynowych w konkurencjach objętych programem
igrzysk olimpijskich, na młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Europy i Polski
niepełnosprawnych objętych programem igrzysk paraolimpijskich i młodzieżowych
Mistrzostwach Świata, Europy i Polski Głuchych i zdobył medal,
b) Mistrzostwach Świata, Europy i Polski juniorów i juniorów młodszych
lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w dyscyplinach indywidualnych
lub drużynowych w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, na
Mistrzostwach Świata, Europy i Polski juniorów i juniorów młodszych
niepełnosprawnych objętych programem igrzysk i zdobył medal.
§ 16. Wysokość nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie
sportowym za wyniki uzyskane w dyscyplinach nieobjętych programem igrzysk olimpijskich
wynosi 1 000 zł brutto jeżeli szkolony przez trenera zawodnik startował i zdobył medal na:
1) Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Polski w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych, na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski
niepełnosprawnych;
2) młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Europy i Polski w dyscyplinach indywidualnych
lub drużynowych, na młodzieżowych Mistrzostwach Świata, Europy i Polski
niepełnosprawnych;
3) Mistrzostwach Świata, Europy i Polski juniorów i juniorów młodszych w dyscyplinach
indywidualnych lub drużynowych, na Mistrzostwach Świata, Europy i Polski juniorów
i juniorów młodszych niepełnosprawnych.
§ 17. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej
wysokich wyników sportowych w dyscyplinach indywidualnych i drużynowych, za które może
być przyznana zawodnikowi lub trenerowi szkolącemu nagroda, przyznaje się jedną nagrodę
za najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku.

