
Uchwała Nr 982/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 21 grudnia 2017 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 (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1463, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

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

za osiągnięte wyniki sportowe, zwane dalej: „stypendium”.

§ 2
1. Stypendia są przyznawane przez Prezydenta Miasta Lublin zawodnikom osiągającym wyniki sportowe 

we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, spełniającym kryteria wskazane w niniejszej 
uchwale. Stypendium służy także zapewnieniu zawodnikowi środków finansowych umożliwiających w roku 
otrzymywania stypendium realizację programu szkolenia sportowego.

2. Środki na wypłatę stypendiów zabezpiecza się każdorazowo w budżecie Miasta Lublin.

§ 3
Stypendium przyznawane jest za wynik sportowy osiągnięty w warunkach określonych w załączniku 

nr 2 do niniejszej uchwały, w jednej z indywidualnych dyscyplin i konkurencji sportowych mających istotne 
znaczenie dla Miasta Lublin:
1) objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych;
2) innych dyscyplin mających znaczenie dla Miasta Lublin, tj.: motocross, wspinaczka sportowa, sumo, 

taekwon-do ITF, kick-boxing, karate kyokushin, karate tradycyjne.

§ 4
Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) w terminie od 1 do 10 lutego każdego roku, złoży w wydziale właściwym ds. sportu Urzędu Miasta Lublin 
wniosek o przyznanie stypendium. W przypadku zawodników niepełnoletnich wniosek składa rodzic lub 
opiekun prawny;

2) posiada miejsce zamieszkania na terenie Miasta Lublin;
3) osiągnął wynik sportowy w dyscyplinach i konkurencjach sportowych, o których mowa w § 3;
4) zobowiąże się do realizacji programu szkoleniowego.

§ 5
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 4 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągniętych wyników sportowych wydane przez właściwy 

związek sportowy lub klub sportowy, zawierające następujące dane: imię i nazwisko, nazwę i datę zawodów, 
dyscyplinę i konkurencję sportową (oraz wskazanie czy jest to konkurencja, o której mowa w § 3 pkt 1), 
zajęte miejsce, liczbę osób startujących w danej konkurencji.

3. Wniosek wraz z załącznikami podlega ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 

7 dni od dnia wezwania do ich usunięcia.
5. Wnioski, w których braki formalne nie zostaną usunięte w terminie pozostawia się bez rozpoznania.
6. Wnioski złożone poza terminem określonym w § 4 pkt 1 uchwały, pozostawia się bez rozpoznania.
7. Zawodnik może złożyć w danym roku wyłącznie jeden wniosek.
8. Złożone wnioski nie będą zwracane wnioskodawcy.

§ 6
1. Po upływie terminu składania wniosków, o którym mowa w § 4 pkt 1 uchwały, wydział właściwy ds. sportu 

Urzędu Miasta Lublin dokonuje oceny formalnej, zaś w przypadku wniosków, które spełnią warunki 
formalne  przygotowuje listę rankingową w oparciu o ocenę merytoryczną.
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2. Listę rankingową tworzy się w oparciu o sumę punktów za wszystkie osiągnięcia wskazane przez zawodnika 
we wniosku. Punkty za poszczególne wyniki sportowe określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Stypendium przyznaje się pierwszym 25 osobom znajdującym się na liście rankingowej, jednakże może być 
przyznane osobie, która uzyskała nie mniej niż 5 punktów.

4. W przypadku uzyskania przez kilku zawodników takiej samej ilości punktów o miejscu na liście 
rankingowej decydują w następującej kolejności:
1) wyżej punktowane pojedyncze osiągnięcie wg. kolejności wynikającej z ust. 2 załącznika nr 2 do 

niniejszej uchwały;
2) wyniki sportowe uzyskane w roku bezpośrednio poprzedzającym osiągnięcia ujęte we wniosku.

5. Wysokość stypendium dla danego zawodnika jest zróżnicowana w zależności od uzyskanego miejsca 
na liście rankingowej według następujących zasad i wynosi:
1) w przypadku uzyskania miejsca 1-5 listy rankingowej – łączna roczna kwota stypendium – 24.300 zł,
2) w przypadku uzyskania miejsca 6-10 listy rankingowej – łączna roczna kwota stypendium – 15.300 zł,
3) w przypadku uzyskania miejsca 11-15 listy rankingowej – łączna roczna kwota stypendium – 9.000 zł,
4) w przypadku uzyskania miejsca 16-20 listy rankingowej – łączna roczna kwota stypendium – 6.750 zł,
5) w przypadku uzyskania miejsca 21-25 listy rankingowej – łączna roczna kwota stypendium – 4.500 zł.

6. Wysokość stypendium określana jest w kwotach brutto i uwzględnia wszystkie obciążenia publiczno- 
prawne, w tym także spoczywające na podmiocie wypłacającym stypendium.

7. Stypendium wypłacane będzie w dziewięciu transzach. Każda z transz będzie wypłacana do 25-go dnia 
każdego miesiąca, nie wcześniej jednak niż po uprawomocnieniu się danej decyzji. Wypłata ostatniej transzy 
następuje nie później niż do końca listopada każdego roku kalendarzowego.

§ 7
1. Stypendium przyznawane jest w drodze decyzji Prezydenta Miasta Lublin.
2. Zawodnika pozbawia się stypendium w drodze decyzji Prezydenta Miasta Lublin wydanej niezwłocznie 

po wystąpieniu jednej z poniższych przesłanek:
1) stypendysta nie realizuje programu szkoleniowego;
2) stypendysta został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa z winy umyślnej;
3) stypendysta został prawomocnie ukarany dyscyplinarnie, w tym za stosowanie dopingu;
4) stypendysta trwale utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego.

3. Utrata prawa do stypendium sportowego następuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wystąpiła jedna z przesłanek określonych w ust. 2.

§ 8
Wykaz stypendystów, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego stypendium sportowego podlega 

ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Lublin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej po uprawomocnieniu 
się decyzji.

§ 9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 10
Traci moc uchwała nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie stypendiów 

za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubelskiego.
 

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 982/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięte wyniki sportowe
Wniosek należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym (komputerowo, maszynowo lub ręcznie)

CZĘŚĆ I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko

    ...............................................................................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia

    ...............................................................................................................................................................................

3. Adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto)

    ...............................................................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................................

4. Uprawiana dyscyplina sportu

    ...............................................................................................................................................................................

    1) konkurencja

        ...........................................................................................................................................................................

    2) kategoria wiekowa

        ...........................................................................................................................................................................

5. Telefon kontaktowy

    ...............................................................................................................................................................................

6. Adres e-mail

    ...............................................................................................................................................................................

7. Miejsce pracy/nauki

    ...............................................................................................................................................................................

8. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy

    ...............................................................................................................................................................................

9. Nazwa i adres klubu sportowego/stowarzyszenia (w przypadku zawodników zrzeszonych)

    ...............................................................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................................

    ...............................................................................................................................................................................
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CZĘŚĆ II A. UZASADNIENIE WNIOSKU

WYNIKI SPORTOWE KANDYDATA KWALIFIKUJĄCE DO PRZYZNANIA STYPENDIUM1

Lp. Nazwa, data, 
miejsce imprezy Dyscyplina Konkurencja Liczba 

startujących
Wynik

(miejsce)

CZĘŚĆ II B. SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW (wypełnia osoba oceniająca wniosek)

Lp. Wynik Mnożnik Suma
Dyscyplina i konkurencja 

sportowa
Reprezentowanie 

kraju/klubu
Liczba

startujących

Łączna liczba uzyskanych punktów: ..................................

Pozycja na liście rankingowej: .................................

Lublin, dnia ......................................... r. ..............................................................
         (podpis osoby oceniającej wniosek)

1 Należy podać tylko te wyniki, które kwalifikują do ubiegania się o stypendium zgodnie z treścią uchwały.
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CZĘŚĆ III A. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1.  Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  we  wniosku  o  przyznanie
   stypendium sportowego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych
      (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

2. Zobowiązuję  się  do  realizacji  programu  szkoleniowego  oraz  do  natychmiastowego  poinformowania
     Prezydenta Miasta Lublin o wszelkich okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium sportowego,
     wynikających z § 7 ust. 2 uchwały.

3.  Oświadczam, że zapoznałem się z uchwałą Rady Miasta Lublin w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki
  sportowe.  Potwierdzam  prawdziwość  danych  podanych  we  wniosku  oraz  w  załącznikach  do  niego
     świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy we wniosku.

Lublin, dnia ......................................... r. ..............................................................
             (podpis Wnioskodawcy)

CZĘŚĆ III B. DANE DO ZEZNANIA PODATKOWEGO

1.  Imię i nazwisko ...................................................................................................................................................

2.  Imiona rodziców ..................................................................................................................................................

3.  Data urodzenia .....................................................................................................................................................

4.  Miejsce urodzenia ...............................................................................................................................................

5.  Miejsce zamieszkania .........................................................................................................................................

     kod pocztowy ......................................

6.  Numer PESEL   

7.  Urząd Skarbowy (adres) .....................................................................................................................................

     .............................................................................................................................................................................

                Data ...............................                                             Podpis ...............................................
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CZĘŚĆ III C. OŚWIADCZENIE DO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO I ZDROWOTNEGO 
OSOBY POBIERAJĄCEJ STYPENDIUM SPORTOWE

Ja niżej podpisany(a) (imię i nazwisko):

................................................................................................................................................

Numer PESEL

oświadczam, że w terminie pobierania stypendium (zaznaczyć właściwe pole):

□  jestem zatrudniony na umowę o pracę w (nazwa zakładu pracy):

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

□  jestem zatrudniony na umowę zlecenie w (nazwa zakładu pracy):

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

□  posiadam inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 
    (proszę wpisać jaki):

..................................................................................................................................................................................

□  posiadam ustalone prawo do renty/emerytury i uzyskuję z tego tytułu dochody

□  posiadam status ucznia/studenta

□  otrzymywane stypendium jest jedynym tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz
     ubezpieczenia zdrowotnego

Powyższe  oświadczenie  jest  zgodne  ze  stanem  faktycznym  i  jestem  świadomy(a)  odpowiedzialności 
karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajenia prawdy.

Jednocześnie oświadczam, iż o zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, 
zawiadomię płatnika przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Tel. kontaktowy: .........................................        ...................................................................
                                                                                                                            (data i podpis)

Do oświadczenia należy dołączyć:
Uczniowie i studenci - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o aktualnym semestrze nauki.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenie - zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr 982/XXXVIII/2017
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PUNKTACJA PRZYZNAWANA ZA OSIĄGNIĘTY WYNIK SPORTOWY

1. Punktację za każdy osiągnięty wynik sportowy ustala się w oparciu o iloczyn punktów określonych w ust. 2
    oraz mnożników zawartych w ust. 3-5.
2.  Ustala się następującą punktację za osiągnięty wynik sportowy - uzyskany na ostatnich zawodach danego
  rodzaju,  rozgrywanych  w  latach  kalendarzowych  poprzedzających  rok  złożenia  wniosku  o  stypendium
     - ze względu na rangę zawodów i zajęte miejsce:

Miejsce Igrzyska 
Olimpijskie

Igrzyska 
Paraolimpijskie

Igrzyska 
Głuchych

Uniwersjada 
Mistrzostwa 

Świata

Akademickie 
Mistrzostwa 

Świata 
World Games

Mistrzostwa 
Europy

Akademickie 
Mistrzostwa 

Europy 
Igrzyska 

Europejskie

Mistrzostwa 
Polski 

Seniorów

Mistrzostwa 
Polski 

Młodzieżowców

1 50 50 50 40 30 25 20 15 10
2 45 45 45 35 25 20 15 10 5
3 40 40 40 25 20 15 10 5 3
4 35 35 35 20 15 10 5 3 -
5 30 30 30 15 10 - - - -
6 28 28 28 10 5 - - - -
7 26 26 26 - - - - - -
8 24 24 24 - - - - - -

udział 20 10 - - - - - - -

3. Dla osiągniętego wyniku sportowego ustala się następujące mnożniki ze względu na dyscyplinę i konkurencję
    sportową:

 1) konkurencje objęte programem Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Głuchych w ramach lekkiej
      atletyki lub pływania - mnożnik 4;
 2)  konkurencje  objęte  programem Igrzysk  Olimpijskich,  Paraolimpijskich  lub Głuchych niewymienione
       w pkt. 1 - mnożnik 2;
  3)  dyscypliny określone w § 3 pkt. 2 uchwały - mnożnik 1.

4.  Dla  osiągniętego  wyniku  sportowego  ustala  się  następujące  mnożniki  ze  względu  na  reprezentowanie
     podczas zawodów Rzeczypospolitej Polskiej lub klubu mającego siedzibę na terenie Miasta Lublin:

1) reprezentowanie podczas zawodów Rzeczypospolitej Polskiej lub klubu posiadającego siedzibę na terenie 
Miasta Lublin - mnożnik 1;

2) zawodnik niezrzeszony w klubie sportowym - mnożnik 0,5;
3) reprezentowanie podczas zawodów klubu nieposiadającego siedziby na terenie Miasta Lublin - mnożnik 0,1.

5.  Dla osiągniętego wyniku sportowego ustala się następujące mnożniki  ze względu na liczbę startujących
     w danej konkurencji sportowej:

1) liczba startujących w konkurencji mniejsza niż 8 osób - mnożnik 0,1;
2) liczba startujących w konkurencji 8-12 osób - mnożnik 0,4;
3) liczba startujących w konkurencji - powyżej 12 osób - mnożnik 1.
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