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Uchwała Nr 378/XVIII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r.  o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
25  czerwca  2010  r.  o sporcie  (Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  127,  poz.  857)    Rada  Miasta  Lublin 
uchwala, co następuje: 

§ 1
Uchwala  się  szczegółowe  zasady,  tryb  przyznawania  i pozbawiania  oraz  rodzaje 

i wysokość stypendiów sportowych. 

§ 2
1. Stypendium sportowe,  zwane dalej  „stypendium”, może być przyznane dla  zawodników 

szczególnie uzdolnionych będących: 
1) w dyscyplinach indywidualnych: 

a) medalistami lub uczestnikami Igrzysk Olimpijskich, 
b) medalistami Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych, 
c) medalistami Mistrzostw Świata Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów, 
d) medalistami Mistrzostw Europy Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów, 
e) medalistami Uniwersjady, 
f) medalistami Mistrzostw Polski Seniorów. 

2) w dyscyplinach zespołowych: 
a) zawodnikami  uczestniczącymi  w rozgrywkach  ligowych  najwyższej  klasy 

rozgrywkowej w danej dyscyplinie sportu, 
b) medalistami lub uczestnikami Igrzysk Olimpijskich, 
c) medalistami Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych, 
d) medalistami Mistrzostw Świata Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów, 
e) medalistami Mistrzostw Europy Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów, 
f) medalistami Uniwersjady. 

2. Do osiągnięć  indywidualnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 zalicza się wyniki uzyskane 
w sztafetach,  osadach  oraz  dyscyplinach  sportu,  w których  liczba  zawodników  nie  jest 
większa niż 4. Nie zalicza się wyników uzyskanych w drużynie oraz wyników uzyskanych 
w konkurencjach indywidualnych jeżeli brało w nich udział mniej niż 8 zawodników. 

§ 3
1. Stypendium  jest  przyznawane  na  pisemny  wniosek  zawodnika  (rodzica  lub  opiekuna 

prawnego) zwanego dalej „wnioskodawcą": 
1) w  przypadku  określonym  w §  2 ust.  1 pkt  1   maksymalnie  na  okres  roku 

kalendarzowego, 
2) w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 2  dwa razy w roku na okres  jednorazowo 

nie dłuższy niż na 6 miesięcy. 
2. Wnioski  o stypendium  składa  się  do  Wydziału  właściwego  ds.  sportu  Urzędu  Miasta 

Lublin  w terminach  określanych  każdorazowo  w zarządzeniach  Prezydenta  Miasta 
Lublin: 
1) w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, c, d, e, f  jeden raz w roku, 
2) w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a  dwa razy w roku. 
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3. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
4. W  przypadku  stwierdzenia  braków  formalnych  w złożonym  wniosku  o przyznanie 

stypendium, wnioskodawca  jest zobowiązany do  ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia 
wezwania do ich usunięcia. 

5. Stypendium nie zostaje przyznane w przypadku: 
1) złożenia wniosku po terminie określonym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Lublin, 
2) nieusunięcia braków formalnych wniosku w terminie określonym w § 3 ust. 4, 
3) niespełnienia kryteriów określonych w § 7 lub § 8, 
4) złożenia przez wnioskodawcę podania o nierozpatrywanie wniosku. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dołącza się: 
1) w przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, c, d, e, f: 

a) kopię  potwierdzenia  osiągniętego  wyniku,  poświadczoną  „za  zgodność 
z oryginałem"  przez  właściwy  polski  lub  okręgowy  związek  sportowy  lub  klub 
sportowy,  którego  wnioskodawca  jest  członkiem  (w  przypadku  zrzeszenia 
wnioskodawcy w klubie sportowym), 

b) zobowiązanie  wnioskodawcy  do  godnego  reprezentowania  Miasta  Lublin,  a w 
przypadku  zawodników  zrzeszonych  w klubach  sportowych  również  klubu 
działającego na terenie Miasta Lublin oraz informowania Prezydenta Miasta Lublin 
o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium, 

c) dane do zeznania podatkowego, 
d) oświadczenie  do  ubezpieczenia  społecznego  i zdrowotnego  osoby  pobierającej 

stypendium sportowe wraz z wymaganymi załącznikami. 
2) w przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a: 

a) kopię  zgłoszenia  zawodnika  do  najwyższej  klasy  rozgrywek  ligowych  kadry 
pierwszego  zespołu  w danej  dyscyplinie  sportu,  poświadczoną  „za  zgodność 
z oryginałem"  przez  właściwy  polski  lub  okręgowy  związek  sportowy  lub  klub 
sportowy, którego wnioskodawca jest członkiem, 

b) zobowiązanie  wnioskodawcy  do  godnego  reprezentowania  Miasta  Lublin  i klubu 
działającego  na  jego  terenie  oraz  informowania  Prezydenta  Miasta  Lublin 
o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium, 

c) kopię  komunikatu  końcowego  uwzględniającego  tabelę  na  zakończenie  ostatnich 
rozgrywek  ligowych  poświadczoną  „za  zgodność  z oryginałem"  przez  właściwy 
polski  lub okręgowy związek sportowy  lub klub sportowy, którego wnioskodawca 
jest członkiem, 

d) dane do zeznania podatkowego, 
e) oświadczenie  do  ubezpieczenia  społecznego  i zdrowotnego  osoby  pobierającej 

stypendium sportowe wraz z wymaganymi załącznikami. 
7. Kwota przyznanego stypendium zaokrąglana jest do pełnych złotych. 
8. Stypendium  wypłacane  będzie  za  pełny  miesiąc  kalendarzowy  w terminie  do  25go 

każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. 

§ 4
1. Przyznawanie stypendium następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszej uchwale, 

wysokość środków zabezpieczonych w budżecie Miasta Lublin na stypendia sportowe na 
dany rok budżetowy oraz wyniki sportowe uzyskane przez wnioskodawcę: 
1) w  przypadkach  określonych  w §  2 ust.  1 pkt  1 i  pkt  2 lit.  b,  c,  d,  e,  f    w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku, 
2) w  przypadku  określonym  w §  2 ust.  1 pkt  2 lit.  a   w ostatnich  zakończonych 

rozgrywkach ligowych. 
2. Wnioskodawca  zobowiązany  jest  do  godnego  reprezentowania  Miasta  Lublin  a w 

przypadku  zawodników  zrzeszonych w klubach  sportowych  również  klubu działającego 
na terenie Miasta Lublin. 
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3. Na  podstawie  wskazanego  przez  wnioskodawcę  wyniku,  wnioskodawcy  może  być 
przyznane  na  podstawie  postanowień  niniejszej  uchwały  tylko  jedno  stypendium 
sportowe, określone w § 3 ust. 1. 

§ 5
1. Stypendium przyznaje i pozbawia Prezydent Miasta Lublin. 
2. Wnioskodawca, któremu przyznano stypendium zwany jest dalej „stypendystą”. 
3. Złożone  wnioski  wraz  z załącznikami  pozostają  w dokumentacji  Urzędu  Miasta  Lublin 

i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy. 

§ 6
1. Podstawą  wyliczenia  kwoty  stypendium  jest  kwota  bazowa  ustalana  przez  Prezydenta 

Miasta Lublin w drodze zarządzenia, każdorazowo po zakończeniu naboru wniosków. 
2. W przypadku gdy wynik, na podstawie którego ma być przyznane stypendium uzyskany 

został w konkurencji objętej programem Igrzysk Olimpijskich podstawa wyliczenia kwoty 
stypendium wynosi 150% kwoty określonej w § 6 ust. 1. 

§ 7
1. W przypadkach określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b, c, d, e, f wysokość stypendium 

wynosi miesięcznie: 
1) w przypadku seniorów: 

a) złoty  medal  Igrzysk  Olimpijskich,  Igrzysk  Paraolimpijskich,  Igrzysk  Głuchych   
400% kwoty, o której mowa w § 6, 

b) medal  Igrzysk  Olimpijskich,  Igrzysk  Paraolimpijskich,  Igrzysk  Głuchych    350% 
kwoty, o której mowa w § 6, 

c) uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich  300% kwoty, o której mowa w § 6 ust. 2, 
d) złoty medal Mistrzostw Świata  270% kwoty, o której mowa w § 6, 
e) medal Mistrzostw Świata  250% kwoty, o której mowa w § 6, 
f) złoty medal Mistrzostw Europy, Uniwersjady  230% kwoty, o której mowa w § 6, 
g) medal Mistrzostw Europy, Uniwersjady  210% kwoty, o której mowa w § 6, 
h) złoty medal Mistrzostw Polski  150% kwoty, o której mowa w § 6, 
i) srebrny medal Mistrzostw Polski  125% kwoty, o której mowa w § 6, 
j) brązowy medal Mistrzostw Polski  100% kwoty, o której mowa w § 6. 

2) w przypadku juniorów i młodzieżowców: 
a) złoty medal Mistrzostw Świata  70% kwoty określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. d, 
b) medal Mistrzostw Świata  70% kwoty określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. e, 
c) złoty medal Mistrzostw Europy  70% kwoty określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. f, 
d) medal Mistrzostw Europy  70% kwoty określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. g. 

2. Wysokość  stypendiów  dla  zawodników w kategorii  wiekowej  juniorów  i młodzieżowców, 
którzy  osiągnęli  wyniki  sportowe  w kategorii  seniorów  określone  w §  7 ust.  1 pkt 
1 odpowiada wysokości stypendiów jak w przypadku seniorów. 

§ 8
1. W przypadku określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a   liczba zawodników w danym zespole, 

która może  uzyskać  stypendium wynosi  50%  liczby  zawodników  uprawnionych  do  gry 
określonej przepisami polskich związków sportowych. 

2. W przypadku złożenia przez zawodników danego zespołu większej  liczby wniosków niż 
określona w § 8 ust. 1, Wydział właściwy ds. sportu Urzędu Miasta Lublin zwraca się do 
klubu,  którego  wnioskodawca  jest  członkiem  z prośbą  o opinię  dotyczącą  określenia 
udziału i znaczenia zawodnika w osiągniętym wyniku sportowym. 

3. W  przypadkach  określonych  w §  2 ust.  1 pkt  2 lit.  a wysokość  stypendium  wynosi 
miesięcznie: 
1) w przypadku seniorów: 
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a) miejsce 1 w najwyższej klasie rozgrywkowej  200% kwoty, o której mowa w § 6, 
b) miejsce 2 w najwyższej klasie rozgrywkowej  180% kwoty, o której mowa w § 6, 
c) miejsce 3 w najwyższej klasie rozgrywkowej  170% kwoty, o której mowa w § 6, 
d) miejsce 46 w najwyższej klasie rozgrywkowej  150% kwoty, o której mowa w § 6, 
e) miejsce poniżej 6 w najwyższej klasie rozgrywkowej  120% kwoty, o której mowa 

w § 6. 
4. W  przypadku  awansu  zespołu  klubowego  do  najwyższej  klasy  rozgrywkowej  stypendia 

będą wypłacane zawodnikom według stawki określonej w § 8 ust. 3 pkt 1 lit. e. 
5. Wysokość  stypendiów  dla  zawodników w kategorii  wiekowej  juniorów  i młodzieżowców, 

którzy  osiągnęli  wyniki  sportowe  w kategorii  seniorów  określone  w §  8 ust.  3 pkt 
1 odpowiada wysokości stypendiów jak w przypadku seniorów. 

§ 9
1. Stypendium pozbawia się w następujących przypadkach gdy: 

1) stypendysta nie realizuje programu szkoleniowego, 
2) stypendysta został skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej, 
3) naruszył ogólnie przyjęte normy etyczne, 
4) trwale utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego. 

2. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje począwszy od miesiąca następującego 
po miesiącu wystąpienia jednej z okoliczności określonych w § 9 ust. 1. 

§ 10
Decyzję  Prezydenta  Miasta  Lublin  w przedmiocie  przyznania,  odmowy  przyznania  lub 

pozbawiania stypendium doręcza się wnioskodawcy w formie pisemnej. 

§ 11
Wykaz  stypendystów,  ich  osiągnięcia  oraz  wysokość  przyznanego  im  stypendium 

podlega ogłoszeniu na stronie internetowej miasta Lublin po uprawomocnieniu się decyzji. 

§ 12
Traci  moc  uchwała  Nr  37/V/2011  Rady  Miasta  Lublin  z dnia  27  stycznia  2011  r. 

w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 14
Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 
 

Przewiodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk




