
Załącznik 
do uchwały Nr 459/16 
Rady Miasta Torunia  
z dnia 27 października 2016 r. 

 
Zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym  

 
§ 1. Stypendium sportowe finansowane ze środków Gminy Miasta Toruń, przeznacza 

się dla zawodników i ich trenerów, uprawiających sport w toruńskich klubach sportowych 
i osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym.  

 
§ 2. 1. Okresowe stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium”, mogą otrzymać 

w dyscyplinie olimpijskiej: 
1) zawodnicy szczególnie uzdolnieni w kategorii: junior młodszy, junior, młodzieżowiec, 

senior będący medalistami Mistrzostw Polski, Pucharu Europy w klasyfikacji 
generalnej, Mistrzostw Europy, Pucharu Świata w klasyfikacji generalnej, Mistrzostw 
Świata, Igrzysk Olimpijskich, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży; 

2) zawodnicy szczególnie uzdolnieni uprawiający dyscyplinę sportu zaliczaną do 
programu Igrzysk Paraolimpijskich, będący medalistami Mistrzostw Europy, 
Mistrzostw Świata, Igrzysk Paraolimpijskich; 

3) zawodnicy, trenerzy, uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie 
prowadzonych przez polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki 
akcyjne w grach zespołowych; 

4) zawodnicy, trenerzy uczestniczący w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie 
prowadzonych przez  polskie lub wojewódzkie związki sportowe oraz sportowe spółki 
akcyjne w konkurencjach drużynowych; 

5) trenerzy którzy: 
a) prowadzili w dyscyplinach indywidualnych w każdym z kolejnych trzech lat 

poprzedzających przyznanie stypendium szkolenie co najmniej jednego zawodnika 
otrzymującego stypendium sportowe przyznane przez Prezydenta Miasta Torunia; 

b) prowadzili szkolenie młodzieżowych drużyn, które w dyscyplinach zespołowych 
w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium zdobyły medal w zawodach 
określonych w pkt. 1 niniejszego ustępu. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. l, może być przyznane: 
1) na pisemny wniosek klubu sportowego, zwanego dalej „wnioskodawcą”, mającego 

siedzibę i działającego na terenie miasta Torunia; 
2) z własnej inicjatywy Prezydenta Miasta Torunia w dowolnym terminie. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od warunków określonych 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, stypendium może zostać przyznane zawodnikom dyscyplin 
nieolimpijskich oraz dyscyplin olimpijskich w innych kategoriach wiekowych, którzy 
osiągnęli wybitny wynik sportowy w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 

4. W przypadku osiągnięcia przez zawodników, trenerów w ciągu roku dwóch lub 
więcej wysokich wyników sportowych może być przyznane najkorzystniejsze stypendium za 
najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku.  

 
§ 3. 1. Stypendium może być przyznane na czas określony, nie dłuższy niż rok 

kalendarzowy. 



2. Wnioski o stypendium składa się w roku, w którym wynik sportowy został uzyskany, 
do dnia 15 grudnia każdego roku kalendarzowego na rok następny, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 
oraz ust. 4.  

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszych zasad należy składać w Urzędzie Miasta Torunia, w wydziale właściwym ds. 
sportu. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku o przyznanie 
stypendium, organ przyznający stypendium wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia 
w terminie 5 dni od dnia wezwania do ich usunięcia. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 
1) złożenia wniosku po terminie; 
2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w ust. 4; 
3) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę. 

6. Stypendium wypłacane jest za pełny miesiąc kalendarzowy w terminach szczegółowo 
określonych w umowie stypendialnej, z zastrzeżeniem, iż stypendium za styczeń wypłacane 
jest najpóźniej do końca lutego. 

 
§ 4. 1. Stypendium przyznaje oraz pozbawia Prezydent Miasta Torunia, po zasięgnięciu 

opinii komisji ds. stypendiów sportowych powołanej przez Prezydenta Miasta Torunia. 
2. Do decyzji Prezydenta Miasta Torunia w sprawie przyznania oraz pozbawienia 

stypendium nie stosuje się trybu odwoławczego. 
3. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego 

przyznaniem. 
  
§ 5. 1. Podstawę wyliczenia miesięcznej kwoty stypendium oraz ustalenia wysokości 

nagrody, zwaną dalej „podstawą”, stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązująca na dzień 1 stycznia roku, w którym wypłacane jest stypendium lub nagroda. 

2. Wysokość każdego stypendium ustala się w stosunku do osiągniętego wyniku 
sportowego. 

 
§ 6. 1. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 wysokość stypendium może 

wynosić miesięcznie brutto: 
1) dla seniorów, którzy zdobyli:   

a) złoty medal w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich do 500 % podstawy, 
b) srebrny medal w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich do 400% podstawy, 
c) brązowy medal w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich do 300 % 

podstawy, 
d) kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich do 250 % podstawy, 
e) złoty medal w Mistrzostwach  Świata do  250 % podstawy, 
f) srebrny medal w Mistrzostwach Świata do 220 % podstawy, 
g) brązowy medal w Mistrzostwach Świata do 200 % podstawy, 
h) od 4 do 8 miejsca w Mistrzostwach Świata do 180 % podstawy, 
i) złoty medal w Mistrzostwach Europy do 160 % podstawy, 
j) srebrny medal w Mistrzostwach Europy do 150 % podstawy, 
k) brązowy medal w Mistrzostwach Europy do 140 % podstawy, 
l) od 4 do 6 miejsca w Mistrzostwach Europy do 130 % podstawy, 
m) złoty medal w Pucharze Świata  do 150 % podstawy, 
n) srebrny medal w  Pucharze Świata do 140 %  podstawy, 
o) brązowy medal w Pucharze Świata  do 130 % podstawy, 
p) złoty medal w Pucharze Europy do 140 % podstawy, 



r) srebrny medal w Pucharze Europy do 130 % podstawy, 
s) brązowy medal w Pucharze Europy do 120 %  podstawy, 
t) złoty medal w Mistrzostwach Polski do 100 % podstawy, 
u) srebrny medal w Mistrzostwach Polski do 90 % podstawy, 
w) brązowy medal w Mistrzostwach Polski do 80 %  podstawy; 

2) dla młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych, którzy zdobyli:  
a) złoty medal w Mistrzostwach Świata do 100% podstawy, 
b) srebrny medal w Mistrzostwach Świata do  90 % podstawy, 
c) brązowy medal w Mistrzostwach Świata do 80 % podstawy, 
d) od 4 do 8 miejsca w Mistrzostwach Świata do 75%, podstawy 
e) złoty medal w Mistrzostwach Europy do 80 % podstawy, 
f) srebrny medal w Mistrzostwach Europy do 70% podstawy, 
g)  brązowy medal w Mistrzostwach Europy do 65% podstawy, 
h) od 4 do 6 miejsca w Mistrzostwach Europy do 60%, podstawy, 
i) złoty medal w Pucharze Świata do 70% podstawy, 
j) srebrny medal w Pucharze Świata do 60 % podstawy, 
k) brązowy medal w  Pucharze Świata  do 55 % podstawy, 
l) złoty medal w Pucharze Europy do 60 % podstawy, 
m) srebrny medal w Pucharze Europy do 50 % podstawy, 
n) brązowy medal w Pucharze Europy do 45 % podstawy, 
o) złoty medal w Mistrzostwach Polski do 35% podstawy, 
p) srebrny  medal w Mistrzostwach Polski do 30 % podstawy, 
r) brązowy medal w Mistrzostwach Polski do 25 %  podstawy.  
2. W przypadku trenerów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 stypendium może wynosić 

miesięcznie do 100 % podstawy.  
 

§ 7. 1. Stypendium może być przyznane w przypadkach określonych  w § 2 ust. 1 pkt 3 
w następujących sportach mających znaczenie dla Gminy Miasta Toruń: 

1) piłka koszykowa mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie 
z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 13 osób; 

2) piłka koszykowa kobiet, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole, łącznie 
z trenerem,  którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 13 osób; 

3) piłka siatkowa kobiet, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie 
z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 13 osób; 

4) piłka nożna mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie 
z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium  nie może przekroczyć 19 osób; 

5) hokej na lodzie mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie 
z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 23 osób; 

6) hokej na trawie mężczyzn, z tym iż maksymalna liczba zawodników w zespole łącznie 
z trenerem, którzy mogą otrzymać stypendium nie może przekroczyć 19 osób. 
2. W przypadku awansu zespołu na wyższy poziom rozgrywek Prezydent Miasta 

Torunia z własnej inicjatywy lub na wniosek klubu sportowego może ustanowić lub 
zwiększyć pulę środków na stypendia sportowe, o której mowa w załączniku nr 2 do 
niniejszych zasad w ramach środków finansowych przewidzianych w budżecie na ten cel. 

 
§ 8. 1. W przypadkach określonych w § 7 wysokość stypendium dla zawodnika, trenera 

miesięcznie może wynosić do 300 % podstawy, o której mowa w § 5. 
2. Stypendium dla zawodnika, trenera, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

może być zwiększone dwukrotnie pod warunkiem, że maksymalna kwota stypendiów, o jaką 
może w danym roku kalendarzowym wnioskować klub, nie spowoduje zwiększenia puli 



stypendiów, o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszych zasad. 
3. W przypadku dwóch i więcej drużyn występujących w rozgrywkach danej dyscypliny 

sportu pula stypendiów dla drugiej i kolejnej drużyny wynosi  25 % kwoty wskazanej 
w załączniku nr 2 do niniejszych zasad. 

4. W przypadkach określonych w § 7, pula stypendiów wskazana w załączniku nr 2 do 
niniejszych zasad, na wniosek klubu sportowego może ulec zmniejszeniu nie więcej niż 
o 40%, z zastrzeżeniem ust.5. 

5. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek klubu sportowego, pula 
stypendiów wskazana w załączniku nr 2 do niniejszych zasad może ulec zmniejszeniu do 
60%, z uwzględnieniem warunków określonych w umowie. 

 
§ 9. 1. Prezydent Miasta Torunia może pozbawić zawodnika stypendium na wniosek 

klubu sportowego lub z własnej inicjatywy, w przypadku: 
1) rozwiązania kontraktu z klubem sportowym; 
2) nie realizowania przez osobę otrzymującą stypendium programu szkolenia sportowego; 
3) wystąpienia przez zawodnika z dotychczasowego klubu i niewstąpienia do nowego 

klubu realizującego program szkolenia na terenie miasta Torunia w dyscyplinie 
olimpijskiej lub paraolimpijskiej; 

4) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przewidzianej w statucie danego związku 
sportowego lub przez władze klubu sportowego, którego jest członkiem; 

5) skazania osoby pobierającej stypendium za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej; 
6) naruszenia przez osobę otrzymującą stypendium ogólnie przyjętych norm moralnych; 
7) utraty przez zawodnika zdolności do uprawiania sportu przez okres powyżej 6 miesięcy, 

potwierdzonej orzeczeniem lekarskim. 
2. Pozbawienie stypendium może nastąpić w miesiącu powzięcia informacji 

o wystąpieniu przesłanek wskazanych w ust.1. 
3. W przypadku pozbawienia stypendium lub niewykorzystania puli wnioskodawca 

może złożyć wniosek o: 
1) przyznanie stypendium osobie spełniającej warunki do przyznania stypendium, o której 

mowa w § 2 ust.1 pkt 3 i 4; 
2) zmianę wysokości stypendium osobie otrzymującej stypendium. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 3, należy składać do 15 dnia każdego miesiąca. 
 
§ 10. Wykaz osób otrzymujących stypendium podlega ogłoszeniu na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Torunia. 
 
§ 11. Określa się szczegółowe zasady przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród 

i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym dla osób fizycznych oraz dla trenerów i innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 
§ 12. 1. Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zwane dalej nagrodami 

lub wyróżnienia, mogą być przyznane zawodnikom w kategorii młodzieżowej i kategorii 
seniorów zrzeszonym w klubach sportowych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Toruń 
oraz trenerom i działaczom funkcjonującym na terenie Gminy Miasta Toruń w dziedzinie 
kultury fizycznej. 

2. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej. 
3. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek, pucharów, medali, dyplomów 

i listów gratulacyjnych. 
 



§ 13. 1. Nagroda dla zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 
w konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich może być przyznana 
w wysokości: 

1) do 5 - krotności podstawy za: 
a) ustanowienie rekordu świata, 
b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata; 

2) do 4 - krotności podstawy za: 
a) ustanowienie rekordu Europy, 
b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy, 
c) zajęcie drugiego miejsca  w mistrzostwach świata; 

3) do 3 - krotności podstawy za: 
a) ustanowienie rekordu Polski, 
b) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy, 
c) zajęcie trzeciego miejsca  w mistrzostwach świata, 
d) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski; 

4) do 2 - krotności podstawy za: 
a) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy, 
b) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Polski; 

5) do 1 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski. 
2. Nagroda dla zawodników za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego 

w konkurencjach sportowych nieobjętych programem igrzysk olimpijskich oraz dla 
zawodników niepełnosprawnych może być przyznana w wysokości: 

1) do 3 - krotności podstawy za: 
a) ustanowienie rekordu świata, 
b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach świata; 

2) do 2 - krotności podstawy za: 
a) ustanowienie rekordu Europy, 
b) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy, 
c) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach świata; 

3) do 1 - krotności podstawy za: 
a) ustanowienie rekordu Polski, 
b) zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy, 
c) zajęcie trzeciego miejsca  w mistrzostwach świata, 
d) zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski; 

4) do połowy podstawy za: 
a) zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy, 
b) zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski. 
3. Zawodnikom, występującym na igrzyskach olimpijskich może być przyznana 

nagroda w wysokości: 
1) do 25 – krotności podstawy za zajęcie pierwszego miejsca na igrzyskach olimpijskich; 
2) do 22 – krotności podstawy za zajęcie drugiego miejsca na igrzyskach olimpijskich; 
3) do 15 - krotności podstawy za zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach olimpijskich; 
4) do 10 – krotności podstawy za udział w igrzyskach olimpijskich. 

4. Zawodnikom, za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym 
charakterze, w tym z tytułu odbycia samotnego rejsu żeglarskiego dookoła świata lub 
zdobycia trudnego szczytu górskiego, może być przyznana nagroda w wysokości do 5 – 
krotności podstawy. 

5. Trenerom lub działaczom w dziedzinie kultury fizycznej, za przyczynienie się do 
osiągnięcia wysokich wyników sportowych, o których mowa w uchwale, może być przyznana 
nagroda w wysokości do 5 - krotności podstawy. 



§ 14. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej 
wysokich wyników sportowych w czasie zawodów, o których mowa w § 13, może być 
przyznana jedna nagroda za jedno najwyższe osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku. 

§ 15. 1. Zawodnikom i trenerom może być przyznana nagroda zbiorowa dla zespołu lub 
drużyny: 

1) w wysokości do 250 000 zł za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski;  
2) do wysokości kwot określonych w załączniku nr 2 do zasad za udział w play off, udział 

w Pucharach Europejskich,  awans do wyższej klasy rozgrywek; 
3) w wysokości do 100 000 zł za udział w Pucharach Europejskich, awans do wyższej 

klasy rozgrywek w innych sportach nie wymienionych w załączniku nr 2 do zasad. 
2. Nagrodę zbiorową, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przekazuje się na 

konto klubu sportowego. 
3. W przypadku osiągnięcia w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników 

sportowych, o których mowa w ust. 1 może być przyznana jedna nagroda za najwyższe 
osiągnięcie sportowe uzyskane w danym roku, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to udziału 
w Pucharach Europejskich. 

 
§ 16. 1. Prezydent Miasta Torunia przyznaje wyróżnienia i nagrody zawodnikom, 

trenerom i działaczom w dziedzinie kultury fizycznej, o których mowa w niniejszej uchwale 
z własnej inicjatywy, na wniosek komisji Rady Miasta Torunia właściwej ds. sportu lub na 
pisemny wniosek klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto Toruń. 

2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się nie później niż do 31 
grudnia danego roku, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika.   

3. Wniosek, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych zasad należy składać 
w Urzędzie Miasta Torunia, w wydziale właściwym ds. sportu. 

 
§ 17. 1. Właściwy wydział ds. sportu dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem 

spełnienia wymogów określonych w niniejszej uchwale i następnie przedkłada wniosek 
Prezydentowi Miasta Torunia w celu podjęcia decyzji o przyznaniu nagród i wyróżnień. 

2. Wysokość nagród uzależniona jest od : 
1) środków zabezpieczonych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Gminy 

Miasta Toruń; 
2) osiągniętego wyniku sportowego; 
3) znaczenia danego sportu dla Gminy Miasta Toruń. 
 

§ 18. Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały uwzględnione, nie przysługuje 
prawo odwołania. 


