
 
 

UCHWAŁA NR XXVI/415/2020 
RADY MIASTA ZAMOŚĆ 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla 
zawodników oraz nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów 

za osiągnięte wyniki sportowe 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 
stypendiów sportowych dla zawodników. Ponadto, uchwała określa warunki przyznawania nagród i wyróżnień 
dla zawodników i trenerów, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta Zamość oraz osiągnięty 
wynik sportowy. 

§ 2. 1. Przyznaje się okresowe stypendia sportowe, zwane dalej „stypendiami” zawodnikom zrzeszonym 
w klubach sportowych działających na terenie Miasta Zamość, za wyniki sportowe we współzawodnictwie 
krajowym i międzynarodowym.  

2. Podczas przyznawania stypendium, pod uwagę brane będą osiągnięcia sportowe uzyskane przez 
zawodnika w zawodach sportowych, odbywających się w roku poprzedzającym składanie wniosku 
o stypendium. 

3. Stypendium może otrzymać zawodnik biorący udział we współzawodnictwie sportowym w sportach 
i konkurencjach punktowanych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży 
oraz we współzawodnictwie sportowym osób z niepełnosprawnością zgodnie z przepisami odpowiedniego 
związku sportowego. Warunkiem jest spełnienie w roku poprzedzającym przyznanie stypendium jednego 
z niżej wymienionych kryteriów: 

a) zajęcie co najmniej trzeciego miejsca w mistrzostwach Polski, pod warunkiem, iż w konkurencji wzięło 
udział przynajmniej ośmiu zawodników lub osiem drużyn/zespołów/osad/sztafet/par/debli/mikstów lub załóg 
w całym cyklu rozgrywek sportowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

b) zajęcie co najmniej piątego miejsca w mistrzostwach Europy, pod warunkiem, iż w konkurencji wzięli 
udział reprezentanci co najmniej czterech krajów. 

c) udział w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata, Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach 
Olimpijskich Głuchych. 

d) otrzymanie powołania w grach zespołowych do kadry Polski lub po powołaniu do kadry województwa 
zajęcie w mistrzostwach Polski co najmniej trzeciego miejsca w kategorii junior lub junior młodszy, 
w sportach, które wchodzą w skład ogólnopolskiego współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz we 
współzawodnictwie osób z niepełnosprawnością. 
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4. W przypadku dotyczącym § 2 ust. 3 lit. a, gdy w zawodach w danej dyscyplinie i konkurencji brało 
udział co najwyżej czterech zawodników we współzawodnictwie indywidualnym albo co najwyżej cztery 
drużyny/zespoły/osady/sztafety/pary/deble/miksty lub załogi, stypendium przysługuje jedynie za zajęcie 
pierwszego miejsca. 

5. Przez cykl rozgrywek sportowych rozumie się zawody finałowe na szczeblu ogólnopolskim, a także 
zawody na szczeblu wojewódzkim stanowiące eliminacje do zawodów finałowych w danej dyscyplinie 
i konkurencji. Dotyczy § 2 ust. 3. lit. a. 

6. W przypadku osiągnięcia przez kandydata do stypendium dwóch lub więcej wyników sportowych 
wymienionych w § 2 ust. 3, przyznaje się jedno stypendium. Uwzględnia się wówczas wyższy wynik sportowy. 

§ 3. 1. Wysokość przydzielonego stypendium nie może przekroczyć średniej arytmetycznej przeciętnego 
wynagrodzenia z okresu trzech kwartałów roku poprzedzającego rok przyznania stypendium sportowego. 
Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

2. Stypendia dla zawodników mogą być przyznawane w następujących kategoriach wiekowych: 

a) seniorzy i młodzieżowcy, 

b) juniorzy, 

c) juniorzy młodsi. 

3. W kategorii senior/młodzieżowiec przyznawane są stypendia sportowe do wysokości 80% przeciętnego 
wynagrodzenia. 

4. W kategorii junior przyznawane są stypendia sportowe do wysokości 45% przeciętnego wynagrodzenia. 

5. W kategorii junior młodszy przyznawane są stypendia sportowe do wysokości 30% przeciętnego 
wynagrodzenia. 

6. Kwoty stypendiów zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy złożyć w Urzędzie Miasta Zamość w terminie 
do 31 stycznia w roku, w którym stypendium ma być wypłacone. 

2. Stypendia sportowe przyznawane będą na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym. 

3. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium wnioskodawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a) złożenia po terminie, 

b) wycofania przez wnioskodawcę, 

c) śmierci osoby, której dotyczy wniosek, 

d) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. 

5. Wniosek o przyznanie stypendium składa: 

a) pełnoletni zawodnik, którego wniosek dotyczy, 

b) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika. 

6. Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

7. Do wniosku należy dołączyć: 

a) zaświadczenie wystawione odpowiednio przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet 
Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski lub Polski Związek Sportu Niesłyszących potwierdzające 
uzyskanie przez zawodnika osiągnięcia sportowego zawierające: 

᠆ imię i nazwisko, 

᠆ nazwę i datę zawodów, 
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᠆ dyscyplinę i konkurencję sportową, w rywalizacji określonej w § 2 ust. 3 lit. a-d, 

᠆ kategorię wiekową, 

᠆ rodzaj rywalizacji (indywidulna lub drużynowa), 

᠆ zajęte miejsce, 

᠆ liczbę osób startujących w danej konkurencji w zawodach finałowych. 

b) potwierdzone przez polski związek sportowy pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej do realizacji 
programu szkolenia opracowanego przez polski związek sportowy w ramach przygotowań do Igrzysk 
Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy oraz 
zobowiązanie wnioskodawcy do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na przyznane stypendium. 
Dotyczy § 2 ust. 3 lit. d. 

§ 5. 1. Rada Sportu rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 

2. Rada Sportu proponuje ilość przyznanych stypendiów oraz ich wysokość, kierując się możliwościami 
finansowymi oraz ilością złożonych wniosków. 

3. Rada Sportu przedkłada Prezydentowi Miasta Zamość opinie o zgłoszonych wnioskach oraz wnioskuje 
o przyznanie stypendiów konkretnym osobom. Wniosek Rady Sportu określa proponowaną wysokość 
stypendium. 

4. Rada Sportu proponuje przyznanie stypendiów w liczbie i łącznej wysokości w ramach środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. 

§ 6. 1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Zamość po uprzednim zarekomendowaniu przez Radę Sportu. 

2. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Zamość wydawane jest w formie decyzji administracyjnej. 

§ 7. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany realizować zawarty we wniosku plan startów 
i przygotowań. Zawodnik jest zobowiązany do godnego reprezentowania Klubu i Miasta Zamość oraz 
składania sprawozdań z realizacji planu szkolenia i startów. 

§ 8. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Zamość wydając decyzję administracyjną ma prawo 
pozbawić zawodnika przyznanego stypendium z urzędu lub na wniosek klubu sportowego, jeżeli zawodnik: 

a) jest trwale niezdolny do startów lub treningów, 

b) z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów, 

c) utracił licencję lub został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, 

d) przestał być członkiem klubu sportowego działającego na ternie miasta Zamość, 

e) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie 
przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Miasta Zamość lub klubu sportowego, 

f) odmówił startu w zawodach. 

§ 9. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Zamość za osiągnięcia w dziedzinie sportu dla 
zawodników i trenerów. 

§ 10. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Zamość przyznawane są za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym w sportach wchodzących w skład ogólnopolskiego 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz we współzawodnictwie sportowym osób 
z niepełnosprawnością. 

§ 11. Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymywać zawodnicy i trenerzy, będący członkami stowarzyszeń 
kultury fizycznej, które działają na terenie Miasta Zamość. 

§ 12. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Zamość na wniosek stowarzyszeń kultury 
fizycznej, Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość, Rady Sportu lub z własnej inicjatywy. 

§ 13. Nagrodami i wyróżnieniami Prezydenta Miasta Zamość są: nagrody finansowe oraz nagrody 
rzeczowe: dyplomy, medalion z wizerunkiem Miasta Zamość, medale, puchary i trofea. 

§ 14. 1. Wniosek powinien zawierać: 
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a) imię i nazwisko osoby proponowanej do nagrody lub wyróżnienia, 

b) opis okoliczności uzasadniających przyznanie nagrody lub wyróżnienia, 

c) uzyskany wynik sportowy, czas i miejsce jego uzyskania, 

d) inne okoliczności mogące mieć wpływ na przyznanie nagrody lub wyróżnienia. 

2. Wniosek podlega weryfikacji w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zamość. 

3. Zweryfikowane wnioski wraz z propozycją nagrody lub wyróżnienia przedstawione są do akceptacji 
Prezydenta Miasta Zamość. 

§ 15. Wysokość nagrody nie może przekroczyć sumy przeciętnych wynagrodzeń z okresu trzech kwartałów 
roku poprzedzającego rok przyznania nagrody. Przeciętne wynagrodzenie ogłaszane jest przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

§ 16. Wysokość środków finansowych przyznawanych w danym roku na stypendia sportowe, nagrody 
i wyróżnienia będzie określana w budżecie miasta. 

§ 17. Traci moc uchwała Nr XVI/284/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników oraz 
nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość. 

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Zamość 

 
 

Piotr Błażewicz 
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Załącznik do uchwały Nr XXVI/415/2020 

Rady Miasta Zamość 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

DATA WYPEŁNIENIA WNIOSKU……………………………………. 

□WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO PREZYDENTA MIASTA 
ZAMOŚĆ ZA WYSOKIE WYNIKI WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM  

□WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY LUB WYRÓZNIENIA  PREZYDENTA MIASTA 
ZAMOŚĆ ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE SPORTU OSÓB FIZYCZNYCH, ZAWODNIKÓW 
I TRENERÓW#)  

I.  DANE OSOBOWE ZAWODNIKA 
LP. NAZWA DANE 
1. IMIONA  
2. NAZWISKO  
3. NAZWISKO RODOWE  
4. IMIONA RODZICÓW  
5. DATA I MIEJSCE URODZENIA  
6. ADRES ZAMELDOWANIA  
7. ADRES ZAMIESZKANIA  
8. PESEL  
9. NIP  
10. NAZWA BANKU  
11. NR RACHUNKU BANKOWEGO *  
12. TELEFON KONTAKTOWY  
13. NAZWA I ADRES URZĘDU SKARBOWEGO  
14. NAZWA I ADRES KLUBU SPORTOWEGO  
15. MIEJSCE PRACY LUB NAUKI/NAZWA I ADRES/   
16. INFORMACJA O ŹRÓDLE POBIERANIA INNYCH 

STYPENDIÓW 
 

*NUMER RACHUNKU BANKOWEGO NIE MOŻE ULEGAĆ ZMIANIE PRZEZ CAŁY OKRES 
POBIERANIA STYPENDIUM 

II .KWALIFIKACJE SPORTOWE ZAWODNIKA 
LP. NAZWA DANE 
1. UPRAWIANA DYSCYPLINA /KONKURENCJA/  
2. KATEGORIA WIEKOWA  

3. KLASA SPORTOWA  
4. NR LICENCJI ZAWODNICZEJ  
5. INFORMACJA O POWOŁANIACH DO KADRY 

POLSKI 
 

6. NAZWISKO I IMIĘ TRENERA  

III .INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH  W ………………ROKU 
PROSZĘ WYMIENIĆ UZYSKANE MIEJSCA WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM KRAJOWYM  
I MIĘDZYNARODOWYM  OSIAGNIĘTE PRZEZ ZAWODNIKA LUB OPIS OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCYCH 
PRZYZNANIE NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ  
O FREKWENCJI W RYWALIZACJI FINAŁOWEJ 
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IV.  OPIS PROGRAMU SZKOLENIA Z OPINIĄ POLSKIEGO ZWIĄZKU 
SPORTOWEGO/OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO/ KLUBU SPORTOWEGO 

HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ I STARTÓW W OKRESIE POBIERANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO 
(Z UWZGLĘDNIENIEM KOSZTOW REALIZACJI) : 
 
PODPIS I PIECZĘĆ /ZWIĄZEK/KLUB : 

V.  WSKAZANIE PROPONOWANEGO OKRESU POBIERANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO 
UZASADNIONEGO TERMINARZEM REALIZACJI ZADAŃ Z PROGRAMU SZKOLENIA 
I TERMINAMI ZAWODÓW PRZEWIDZIANYCH W PROGRAMIE.#)  

 
 

VI.  FORMA ROZLICZENIA STYPENDIUM 
W PRZYPADKU OTRZYMANIA STYPENDIUM ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO PRZEDŁOŻENIA PREZYDENTOWI MIASTA 
ZAMOŚĆ SPRAWOZADAŃ  Z REALIZACJI WYKONANIA PROGRAMU SZKOLENIA I STARTÓW. 

 
 
VII. OŚWIADCZENIA 
- POTWIERDZAM PRAWIDŁOWOŚĆ DANYCH WPISANYCH WE WNIOSKU I JESTEM ŚWIADOMY/ŚWIADOMA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZWIĄZANEJ Z PODANIEM NIEPRAWIDŁOWYCH DANYCH.  
- WYRAZAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W ZŁOŻONYM PRZEZ 
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ WNIOSKU (ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 10 MAJA 2018 ROKU O 
OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (t. j. DZ.U. Z 2019 r. POZ.1781) 
- ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STYPENDIUM SPORTOWEGO, 
NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA JEST PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ. 
PODPIS KANDYDATA: 
PODPIS WNIOSKODAWCY: 

VIII.  OPINIA RADY SPORTU  

 
DATA I PODPIS : 

IX.  WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI 
LP. NAZWA 
1. OŚWIADCZENIE KLUBU SPORTOWEGO O PRZYNALEŻNOŚCI ZAWODNIKA DO TEGO 

STOWARZYSZENIA 
2. ZOBOWIĄZANIE ZAWODNIKA DO INFORMOWANIA PREZYDENTA O OKOLICZNOŚCIACH 

SKUTKUJĄCYCH WSTRZYMANIEM LUB COFNIĘCIEM STYPENDIUM 
3. AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY LUB UCZELNI O POBIERANIU NAUKI. 
4. OPINIA KLUBU SPORTOWEGO O WYWIĄZYWANIU SIĘ PRZEZ ZAWODNIKA Z WYKONANIA 

OBOWIĄZKU REPREZENTACJI KRAJU LUB KLUBU NA ZAWODACH SPORTOWYCH. 
5. OŚWIADCZENIE  STYPENDYSTY DO CELÓW PODATKOWYCH 
6. KLAUZULA INFORMACYJNA 
7. ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU PRZEZ ZAWODNIKA WYNIKU SPORTOWEGO 
8. ZAŚWIADCZENIE WYMAGANE W §4 UST.7 LIT. b) – DOTYCZY GIER ZESPOŁOWYCH 

X.  UWAGA 
WNIOSEK NALEŻY WYPELNIĆ PISMEM MASZYNOWYM. WSZELKIE BRAKI WE WNIOSKU BĘDĄ MOŻLIWE DO 
UZUPEŁNIENIA W TERMINIE 7 DNI OD DATY POWIADOMIENIA. 
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