UCHWAŁA NR XXVIII/499/12
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych
dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.
1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i 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 i 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 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz.
567) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014,
z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241, Dz. U. z 2012 r. poz.
490), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. Stypendia sportowe, mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.
§ 2. Stypendia mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 3. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 i § 2 określa
się corocznie w uchwale budżetowej.
2. Stypendium sportowe dla zawodników i stypendium dla trenerów może być przyznane na okres od 3 do
12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest wypłacane w okresach miesięcznych.
§ 4. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, zamieszkały w Olsztynie, rozliczający się z podatku
dochodowego od osób fizycznych w Olsztynie, reprezentujący olsztyński klub sportowy, który jest członkiem
polskiego związku sportowego w danym sporcie.
§ 5. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który:
1)uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem igrzysk olimpijskich w kategorii senior,
młodzieżowiec,
2)uprawia dyscyplinę objętą programem igrzysk olimpijskich w kategorii junior,
3)uprawia dyscyplinę i konkurencję sportu objętą programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
§ 6. 1. Stypendium sportowe przyznaje się zawodnikowi reprezentującemu dyscypliny i konkurencje
w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, który uzyskał wysokie wyniki sportowe, a jego plany
startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we
współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym.
2. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe
indywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:
1)zajął miejsce I-VIII w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych,
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2)zajął miejsce I-VI w mistrzostwach świata i Europy seniorów, młodzieżowców w dyscyplinach
i konkurencjach olimpijskich,
3)zajął miejsce I-VI w mistrzostwach świata i Europy juniorów w dyscyplinach olimpijskich,
4)zajął miejsce I-VI w mistrzostwach świata i Europy w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich
i igrzysk głuchych,
5)zajął miejsce I-III na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskim festiwalu młodzieży,
igrzyskach olimpijskich młodzieży,
6)zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców w dyscyplinach i konkurencjach
olimpijskich,
7)zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski juniorów w dyscyplinach olimpijskich,
8)zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich i igrzysk
głuchych.
3. Stypendium sportowe może otrzymać również zawodnik reprezentujący gry zespołowe, który spełnia
następujące kryteria:
1)w kategorii junior, młodzieżowiec jest członkiem kadry narodowej lub jest zawodnikiem zespołu, który
bierze udział w rozgrywkach szczebla centralnego i nie jest związany z żadnym klubem umową
upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu,
2)w kategorii senior jest zawodnikiem zespołu, który bierze udział w rozgrywkach szczebla centralnego i nie
jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu
uprawiania sportu.
4. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który uzyskał jeden z wyników sportowych na
zawodach o których mowa:
1)w ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w których brało udział co najmniej: 6 zawodników w finale w danej konkurencji lub
6 drużyn, osad, załóg, państw,
2)w ust. 2 pkt 6, 7, 8 w których brało udział co najmniej: 6 zawodników w finale w danej konkurencji lub
6 drużyn, osad, załóg.
5. W przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje mniejszą liczbę zawodników, drużyn, osad lub załóg
nie stosuje się kryteriów liczbowych określonych w ust. 4.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Olsztyna może przyznać stypendium sportowe za
inne osiągnięcia niż wymienione w ust. 2, 3, wyróżniającemu się zawodnikowi, rokującemu w kolejnych latach
nadzieję na reprezentowanie wysokiego poziomu sportowego.
7. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których
mowa w ust 2, zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie
najwyższego wyniku sportowego.
§ 7. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium zwanej dalej „podstawą” stanowi kwota 500 zł.
2. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekroczyć 6-krotności podstawy.
3. Wysokość przyznanych stypendiów sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych
zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Olsztyna oraz od liczby zawodników spełniających warunki
wymienione w ust. 2, 3, przy czym pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium sportowego mają zawodnicy,
którzy uzyskali najwyższe wyniki sportowe.
§ 8. 1. Stypendia mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie sportowe zawodników,
reprezentujących olsztyńskie kluby sportowe, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Olsztyna można przyznać stypendium
wyróżniającemu się trenerowi prowadzącemu szkolenie sportowe zawodników, reprezentujących olsztyńskie
kluby sportowe, z pominięciem warunku o którym mowa w ust. 1.
3. Wysokość stypendium dla trenera nie może przekroczyć 6 - krotności podstawy i uzależnia od rangi
osiągniętych wyników sportowych przez szkolonych zawodników.
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4. Przyznanie w danym roku stypendium trenerowi wyklucza możliwość przyznania mu w tym samym roku
nagrody pieniężnej, za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym, której zasady i tryb przyznawania określa odrębna uchwała Rady Miasta
Olsztyna.
§ 9. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi i stypendium trenerowi może
wystąpić macierzysty klub sportowy.
2. Wnioski o stypendium sportowe składa się w Kancelarii Ogólnej lub Kancelarii Wspomagającej Urzędu
Miasta Olsztyna dla:
1)zawodników dyscyplin sportowych indywidualnych w terminie do 31 grudnia każdego roku,
2)zawodników reprezentujących gry zespołowe w dwóch terminach do 15 czerwca oraz do 31 grudnia
każdego roku.
3. Wnioski o stypendium dla trenerów składa się w Kancelarii Ogólnej lub Kancelarii Wspomagającej
Urzędu Miasta Olsztyna w terminie do 31 grudnia każdego roku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zachowania terminów, o których mowa
w ust. 2 i 3.
5. Złożenie wniosku o którym mowa w ust. 1 nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium
sportowego.
§ 10. Ustala się wzory wniosków:
1)o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,
2)o przyznanie stypendium dla trenera, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 11. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom i stypendium trenerom opiniuje Zespół
ds. stypendiów, zwany dalej „Zespołem” powołany na dany rok kalendarzowy zarządzeniem Prezydenta
Olsztyna, określającym jego skład osobowy i tryb działania.
2. Zespół przedkłada Prezydentowi Olsztyna listę kandydatów do stypendiów wraz z opinią, o której mowa
w ust. 1.
§ 12. 1. Stypendia sportowe dla zawodników i stypendia dla trenerów przyznaje Prezydent Olsztyna.
2. Decyzja Prezydenta Olsztyna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości.
4. Prezydent Olsztyna zawiera z zawodnikiem i trenerem umowę stypendialną określającą wysokość oraz
szczegółowe zasady wypłacania stypendium.
§ 13. 1. Prezydent Olsztyna pozbawia stypendium sportowego zawodnika w przypadku gdy zawodnik:
1)zaprzestanie realizacji szkolenia sportowego w olsztyńskim klubie sportowym,
2)zakończy karierę sportową,
3)przestanie być mieszkańcem Olsztyna,
4)utraci zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż trzy miesiące, potwierdzoną orzeczeniem
lekarza sportowego,
5)wyraźnie obniży poziom sportowy,
6)zrzeknie się pobierania stypendium.
2. Zawodnika reprezentującego gry zespołowe, który otrzymał stypendium sportowe w związku
z przynależnością do zespołu, biorącego udział w rozgrywkach szczebla centralnego, pozbawia się stypendium
również w przypadku otrzymywania przez zawodnika wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu, na podstawie
podpisanej przez zawodnika umowy z klubem sportowym.
3. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.
§ 14. 1. Prezydent Olsztyna pozbawia stypendium trenera w przypadku gdy trener zaprzestanie
prowadzenia szkolenia sportowego zawodników, reprezentujących olsztyńskie kluby sportowe.
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2. Pozbawienie trenera stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wystąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 1.
§ 15. 1. Macierzysty klub sportowy zawodnika lub zawodnik niezwłocznie zawiadamia Prezydenta
Olsztyna o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2.
2. Macierzysty klub sportowy trenera lub trener niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Olsztyna
o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w § 14 ust. 1.
§ 16. Traci moc uchwała XII/152/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zasad,
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za
osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie
wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Tandyrak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/499/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 2012r.
Data złożenia wniosku ……………………..
Nr wniosku………………

Biuro Sportu i Rekreacji
Urzędu Miasta Olsztyna

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego dla
zawodnika

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………………………….....................................................
....................................................................................................................................................................................
2. Adres:
Ulica ……………………………….…………… nr ………………………………..
Kod pocztowy …………………………….…… Miejscowość ...…………………
Nr telefonu…………………………………..…
Fax…………………………………...........…… e-mail……………………………
Telefon kontaktowy ……………………………
II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA
1. Nazwisko i imię
.....…………………………………................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………………….................................................................

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………..................................................................
4. PESEL………………………………………………………………………...................................................................
5. NIP …………………………………………………………………………....................................................................
6. Nr rachunku bankowego …………………………………………………...................................................................
7. Uprawiana dyscyplina i konkurencja……………………………………....................................................................
8. Kategoria wiekowa ………………………………………………………………….......................................................
9. Klasa portowa………………………………………………………………………........................................................
10. Nazwisko i imię trenera ……………………………………………………………….................................................
11. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika za ostatnie dwa lata, w tym pobierane obecnie - podać
rok, wysokość i czas przyznania:
………………………………………………………………………………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………......................................................
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III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA (reprezentującego dyscypliny
indywidualne z 12 ostatnich miesięcy, reprezentującego gry zespołowe z 6 ostatnich miesięcy)
1. Wymienić osiągnięcia sportowe określone w § 6 ust. 2 i 3 uchwały.

l.p.

Nazwa
imprezy

Data i
miejsce
imprezy

Dyscyplina
olimpijska/paraolimpijska, igrzysk
głuchych*

Konkurencja
olimpijska/paraolimpijska,
igrzysk głuchych*

Kategoria
wiekowa
w jakiej
zawodnik
starował

Wynik

…………………………………………………………………………………………................................................................
…………………………………………………………………………………………................................................................
2. Przynależność do kadry olimpijskiej/narodowej/wojewódzkiej *.
………………………………………………………………………………………...................................................................
3. Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach i planach sportowych na najbliższy sezon sportowy.
………………………………………………………………………………………….................................................................
…………………………………………………………………………………………...............................................................

(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:
1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe (komunikat z zawodów), jak również potwierdzające
przynależność zawodnika do kadry narodowej,
3) oświadczenie zawodnika reprezentującego gry zespołowe, o niepobieraniu wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu,
4) Oświadczenie zawodnika o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Olsztynie.
* niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/499/12
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 31 października 2012r.
Data złożenia wniosku ……………………..
Nr wniosku………………
Biuro Sportu i Rekreacji
Urzędu Miasta Olsztyna
WNIOSEK
o przyznanie stypendium dla
trenera
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy:…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………..................
2. Adres:
Ulica …………………………………….…… nr ………………………............
Kod pocztowy……………………………….. Miejscowość …………............
Nr telefonu……………………………..……
Fax……………………………………………. e-mail……………............
Telefon kontaktowy ………………….
II. DANE OSOBOWE TRENERA
1. Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………..........................
2. Data i miejsce urodzenia…………………………………………..…………………………………………………...
3. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………....
4. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenerskie ………………………………...........……….….....
..............................................................................................................................................................................
5. PESEL……………………………………………………………………………………………………………………
6. NIP ……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………….
III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH TRENERA z ostatnich 12 miesięcy
Wymienić osiągnięcia sportowe szkolonych przez trenera zawodników, określone w § 6 ust. 2 i 3 uchwały:

l.p.

Imię i nazwisko
zawodnika

Nazwa
imprezy

Data
imprezy

Dyscyplina
olimpijska/paraolimpijska,
igrzysk głuchych*

Konkurencja
olimpijska/paraolimpijska,
igrzysk głuchych*

Kategoria
wiekowa
w jakiej
zawodnik
starował

Wynik

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….............................................................................................................................................................................
(podpis i pieczątka wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić
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