UCHWAŁA NR LI.494.18
RADY MIASTA EŁKU
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych
w dziedzinie kultury fizycznej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. Regulamin stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej
stanowiący załącznik do uchwały III.32.15 Rady Miasta Ełku z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie
stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej (Dz. Urz. Woj.
Warm. - Maz. 2015.503) otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku
Dariusz Wasilewski
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Załącznik do uchwały Nr LI.494.18
Rady Miasta Ełku
z dnia 16 października 2018 r.
REGULAMIN
STYPENDIÓW SPORTOWYCH, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ
PRZYZNAWANYCH W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ
§ 1. 1. Szczególnymi formami uznania dla wysokich osiągnięć sportowych zawodników i trenerów
z Ełku są:
1) stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami,
2) nagrody,
3) wyróżnienia.
2. Za podstawę ustalania wysokości stypendiów sportowych przyjmuje się minimalne miesięczne
wynagrodzenie za pracę, ustalane we właściwym trybie, obowiązujące na dzień 1 stycznia roku, na który
przyznawane są stypendia.
§ 2. 1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Ełku w drodze zarządzenia.
2. W celu wytypowania stypendystów i kandydatów do nagród oraz wyróżnień Prezydent Miasta Ełku,
w drodze zarządzenia powołuje Kapitułę ds. Stypendiów, Nagród i Wyróżnień Sportowych, zwaną dalej
Kapitułą, oraz określa tryb jej działania.
3. W skład Kapituły ds. Stypendiów, Nagród i Wyróżnień Sportowych wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Ełku,
2) trzech przedstawicieli Rady Miasta Ełku wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Ełku,
3) trzech przedstawicieli Rady Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku.
§ 3. 1. Kapituła rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Szczegółowe zasady
punktacji osiągnięć zawodników Prezydent określi w zarządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2
2. Kapituła proponuje ilość przyznawanych stypendiów, nagród i wyróżnień oraz ich wysokość, kierując się
możliwościami finansowymi oraz jakością i ilością złożonych wniosków, z uwzględnieniem § 6 i § 10.
3. Kapituła przedkłada do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Ełku listę wytypowanych kandydatów do
stypendium, nagród i wyróżnień.
4. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendiów, nagród i wyróżnień podejmuje Prezydent Miasta Ełku.
§ 4. Wręczenie stypendiów, nagród, wyróżnień nastąpi w trakcie specjalnej uroczystości w terminie
i miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta Ełku. Lista stypendystów oraz nagrodzonych i wyróżnionych
będzie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku www.elk.pl.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zasadach, decyzję podejmuje Prezydent Miasta Ełku.
STYPENDIA
Postanowienia ogólne
§ 6. 1. Stypendium jest przede wszystkim wyrazem wsparcia materialnego zawodników umożliwiającym
rozwój ich kariery sportowej oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendium może być również
formą uznania dla prezentowanego przez zawodnika oraz trenera poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej
dyscyplinie sportu.
2. Stypendia mogą być przyznawane:
1) zawodnikom posiadającym licencję zawodnika, osiągającym wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym,
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2) zawodnikom nie posiadającym licencji zawodnika, osiągającym wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
3) zawodnikom zespołowych gier sportowych, których drużyny osiągnęły poziom rozgrywkowy:
a) piłka nożna – 3 liga i wyższe,
b) piłka siatkowa i koszykówka – 2 liga i wyższa,
c) piłka ręczna – 1 liga i wyższe.
4) trenerom prowadzącym szkolenie sportowe zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
3. Maksymalna liczba zawodników w zespole w danych dyscyplinach sportu, która może uzyskać
stypendium wynosi:
a) piłka nożna – 22 osoby
b) piłka siatkowa – 14 osób,
c) koszykówka – 12 osób,
d) piłka ręczna – 14 osób.
4. Stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy w danym roku budżetowym w formie
pieniężnej.
Tryb przyznawania stypendium
§ 7. 1. Stypendium zostaje przyznane na warunkach określonych w umowie stypendialnej – wzór tej
umowy stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do „Regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej”, zwany dalej Regulaminem.
2. Stypendia mogą być przyznawane, zawodnikom reprezentującym Miasto Ełk oraz zawodnikom klubów
sportowych, w tym działających w formie stowarzyszenia, które mają siedzibę na terenie Miasta Ełku.
3. Stypendia mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie sportowe zawodników,
reprezentujących ełckie kluby sportowe, osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub
międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
4. Wnioski na stypendia dla zawodników oraz trenerów należy składać w Urzędzie Miasta Ełku
w terminach do 30 grudnia danego roku kalendarzowego na I półrocze roku następnego oraz do 30 czerwca na
II półrocze danego roku. W uzasadnionych sytuacjach Prezydent Miasta Ełku może wyznaczyć w drodze
zarządzenia inny lub dodatkowy termin składania wniosków.
5. Wnioski o stypendia w formie drukowanej składa się na formularzach stanowiących załącznik nr 3 oraz
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium sportowego.
7. Rozpatrzenie wniosków przez Kapitułę następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
8. Do wniosku należy załączyć w szczególności:
1) zaświadczenie wydane przez właściwy związek sportowy na temat odnotowanych wyników sportowych,
2) w przypadku zawodnika uprawiającego sport osób niepełnosprawnych zaświadczenie wydane przez
właściwy związek sportowy lub przez właściwą organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie
sportu osób niepełnosprawnych.
9. Prezydent Miasta Ełku może przyznawać stypendium z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek
klubu sportowego (w tym działającego w formie stowarzyszenia), komisji Rady Miasta Ełku, szkół, uczelni,
lub innego podmiotu.
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10. Zawodnicy, którym zostaną przyznane stypendia, składają na potrzeby wypłaty stypendium i do celów
podatkowych oświadczenia zawierające swoje dane osobowe wraz ze zgodą na ich przetwarzanie oraz
informacje potwierdzające spełnienie kryteriów warunkujących wypłatę stypendium i brak przesłanek do jego
pozbawienia. Nie złożenie prawidłowo wypełnionych oświadczeń (w przypadku zawodników spełniających
wszystkie przesłanki) może spowodować opóźnienie wypłaty stypendium. Wypłata stypendium w takim
przypadku może zostać przesunięta na kolejny miesiąc następujący po złożeniu prawidłowo wypełnionych
oświadczeń.
11. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, które spełnia następujące warunki:
1) zawodnik uczestniczy w rozgrywkach ekstraklasy, I, II, III ligi krajowej albo zajął miejsce w mistrzostwach
Polski lub zdobył puchar Polski lub posiada znaczące sukcesy międzynarodowe,
2) osiągnięcia zawodnika muszą być potwierdzone przez Polskie Związki Sportowe lub organizacje zajmujące
się sportem osób niepełnosprawnych,
3) zawodnik czynnie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek
sportowy lub międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie,
4) uzyskanie przez zawodnika wyników sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2, w ciągu 12 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku,
5) nie pobieranie wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu
6) nienaganna postawa.
12. Wypłata stypendium dokonywana jest w oparciu o zawartą z zawodnikiem lub trenerem umowę
stypendialną określającą prawa i obowiązki stron.
Tryb wstrzymania stypendium
§ 8. 1. W uzasadnionych przypadkach, zgodnie z umową stypendialną, Prezydent Miasta Ełku ma prawo
wstrzymać wypłatę stypendium z urzędu lub na wniosek prezesa macierzystego klubu sportowego zawodnika,
w tym działającego w formie stowarzyszenia, związku sportowego lub właściwej dla spraw kultury fizycznej
komisji Rady Miasta Ełku lub Przewodniczącego Rady Miasta Ełku.
2. Podstawą wstrzymania stypendium zawodnikowi jest niewłaściwa realizacja lub całkowite zaniedbanie
obowiązków zawartych w umowie w tym:
1) samowolne przerwanie realizacji programu szkolenia,
2) pobieranie wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu,
3) popełnienie czynu karalnego lub naganna postawa etyczna,
4) inny uzasadniony przypadek.
3. Prezydent Miasta Ełku ma prawo pozbawić trenera stypendium. Podstawą wstrzymania stypendium
Stypendyście jest niewłaściwa realizacja lub całkowite zaniedbanie obowiązków poprzez:
1) rozpoczęcie szkolenia w klubie sportowym zarejestrowanym i działającym poza Miastem Ełk
2) zaprzestanie przez okres dłuższy niż 1 miesiąc pracy szkoleniowej
3) pozbawienie praw trenera decyzją właściwego organu
4) popełnienie czynu karalnego
5) naganna postawa etyczna
6) inny uzasadniony przypadek.
4. Prezes macierzystego klubu sportowego trenera niezwłocznie zawiadamia Prezydenta Miasta Ełku
o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 3.
5. Pozbawienie stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wystąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 2 i ust. 3.
Wysokość stypendium
§ 9. 1. Wysokość stypendium miesięcznie może wynosić w dyscyplinach sportowych za osiągnięcia
indywidualne dla zawodników od 10% do 60 % kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2.
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2. Wysokość stypendium dla trenera ustala się od 40 % do 60% kwoty, o której mowa w § 1 ust. 2.
3. Ostateczna wysokość stypendium uzależniona jest od osiągniętego wyniku sportowego oraz kwoty
zaplanowanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie miasta.
4. Stawki, o których mowa w ust. 1 stosuje się również do zawodników – uczestników zawodów dla
niepełnosprawnych.
5. Kwoty stypendiów zaokrągla się do pełnych dziesiątek.
NAGRODY
Postanowienia ogólne
§ 10. 1. Nagroda jest wyrazem uznania dla:
1) zawodnika posiadającego i nieposiadającego licencji zawodnika za prezentowany przez niego poziom
i wysokie wyniki sportowe,
2) trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich
zawodników,
3) klubów sportowych, w tym działających w formie stowarzyszenia, związków sportowych, instytucji,
zwanych w dalszej treści Regulaminu „podmiotami”, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz
rozwoju kultury fizycznej.
2. Nagrody mogą być przyznawane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym, za działalność zawodową lub społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej
w mieście Ełku, w tym również mającą pośrednio wpływ na wyniki sportowe uzyskiwane przez ełckich
sportowców.
3. Nagrody mogą być przyznawane w formie pieniężnej.
4. Przyznane nagrody mogą być wręczane przez Prezydenta Miasta Ełku lub wyznaczoną przez niego
osobę.
Tryb przyznawania nagród
§ 11. 1. Nagrody mogą być przyznawane w trzech kategoriach:
1) zawodnik
2) instruktor/trener
3) zespoły sportowe
2. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Ełku w ciągu całego roku.
3. Rozpatrzenie wniosków przez Kapitułę następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
4. Wnioski o przyznanie nagród w formie drukowanej składa się na formularzach stanowiących załączniki
nr 5, 6 i 7 do niniejszego Regulaminu wraz z potwierdzeniem uzyskanego wyniku sportowego przez dokument
właściwego związku sportowego lub organizatora imprezy, a w przypadku nagród w Kategorii „zespół
sportowy” również z listą zawodników uczestniczących w zawodach.
5. Prezydent Miasta Ełku może przyznawać nagrody z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek klubu
sportowego (w tym działającego w formie stowarzyszenia), Przewodniczącego Rady Miasta, komisji Rady
Miasta Ełku, szkół, uczelni, lub innego podmiotu.
WYRÓŻNIENIA
Rodzaje wyróżnień
§ 12. Formą uznania za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku są wyróżnienia w postaci:
statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych.
Tryb przyznawania wyróżnień
§ 13. 1. Wyróżnienia, mogą być przyznawane w kategorii: „zawodnik”, „trener/instruktor” i „zespół
sportowy”, za niżej wymienione osiągnięcia sportowe:
1) ustanowienie rekordu Polski, Europy, świata,
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2) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
3) zdobycie tytułu mistrza lub wicemistrza województwa, Polski, Europy lub świata,
4) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze np. rejs dookoła świata, jeżeli
wynik ten został zatwierdzony przez odpowiednie organizacje sportowe, jest udokumentowany stosownym
protokołem,
5) wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej,
6) inne uzasadnione osiągnięcia.
2. Wnioski o przyznanie wyróżnień można składać przez cały rok. Rozpatrzenie wniosków przez Kapitułę
następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
3. Wnioski o przyznanie wyróżnień w formie drukowanej składa się do Urzędu Miasta Ełku na
formularzach stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego Regulaminu.
4. Prezydent Miasta Ełku może przyznawać wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek
klubu sportowego (w tym działającego w formie stowarzyszenia), Przewodniczącego Rady Miasta, komisji
Rady Miasta Ełku, szkół, uczelni, lub innego podmiotu.
§ 13. 1. Wyróżnienia, mogą być przyznawane w kategorii: „zawodnik”, „trener/instruktor” i „zespół
sportowy”, za niżej wymienione osiągnięcia sportowe:
1) ustanowienie rekordu Polski, Europy, świata,
2) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
3) zdobycie tytułu mistrza lub wicemistrza województwa, Polski, Europy lub świata,
4) osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze np. rejs dookoła świata, jeżeli
wynik ten został zatwierdzony przez odpowiednie organizacje sportowe, jest udokumentowany stosownym
protokołem,
5) wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej,
6) inne uzasadnione osiągnięcia.
2. Wnioski o przyznanie wyróżnień można składać przez cały rok. Rozpatrzenie wniosków przez Kapitułę
następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
3. Wnioski o przyznanie wyróżnień w formie drukowanej składa się do Urzędu Miasta Ełku na
formularzach stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego Regulaminu.
4. Prezydent Miasta Ełku może przyznawać wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na pisemny wniosek
klubu sportowego (w tym działającego w formie stowarzyszenia), Przewodniczącego Rady Miasta, komisji
Rady Miasta Ełku, szkół, uczelni, lub innego podmiotu.
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Załącznik Nr 1 Regulaminu
Umowa stypendialna z zawodnikiem zawarta w dniu ............................................
pomiędzy:
Prezydentem Miasta Ełku -...................................., przy kontrasygnacie Skarbnika – ...............................,
zwanym dalej „Przyznającym”
a
zawodnikiem (-czką)/ ................................, legitymującym (-ą) się dowodem osobistym / legitymacją*
seria.........,
nr.................,
wydanym
(-ą)
przez.................................,
zamieszkałym
............................,NIP: ..................., Pesel: ..................., zwanym dalej „Stypendystą”

(-ą)

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Na podstawie „Regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie
kultury fizycznej” Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres .......... miesięcy, począwszy od
......................... do ...................... (włącznie), tj. w wysokości .......................... zł (słownie:
............................................... złotych), za osiągnięcia sportowe.
§ 2. Wypłata stypendium będzie dokonywana do dnia .................... każdego miesiąca w okresie
wymienionym w § 1, po zawarciu umowy na konto podane przez Stypendystę.
Nr konta .............................................................
§ 3. Stypendysta zobowiązuje się do:
1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe,
2) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego (w tym działającego w formie stowarzyszenia)
i Miasta Ełku na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego
współzawodnictwa sportowego,
3) aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym miasta.
§ 4. Stypendium może zostać wstrzymane przez Przyznającego na zasadach określonych w „Regulaminie
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej”.
§ 5. Wznowienie wypłaty wstrzymanego stypendium może nastąpić, w uzasadnionych wypadkach, na
wniosek podmiotu określonego w § 4 pod warunkiem ustąpienia przyczyn wymienionych w §
8 ust. 2 „Regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie kultury
fizycznej”
§ 6. Wstrzymanie stypendium następuje w formie pisemnej.
§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez właściwe sądy.
§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PRZYZNAJĄCY STYPENDYSTA
(imię i nazwisko)
(seria i nr DO, data i miejsce wydania DO)
OSOBA PEŁNOLETNIA
REPREZENTUJĄCA
STYPENDYSTĘ
− * niepotrzebne skreślić

Id: 4A0C6C28-2043-4BBD-A595-AD62639B0F8B. Uchwalony

Strona 1

Załącznik Nr 2 Regulaminu
Umowa stypendialna z trenerem zawarta w dniu ............................................
pomiędzy:
Prezydentem Miasta Ełku -...................................., przy kontrasygnacie Skarbnika – ...............................,
zwanym dalej „Przyznającym”
a
trenerem ................................, legitymującym (-ą) się dowodem osobistym
seria.........,
nr.................,
wydanym
(-ą)
przez.................................,
zamieszkałym
............................,NIP: ..................., Pesel: ..................., zwanym dalej „Stypendystą”

(-ą)

została zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
Na podstawie „Regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie
kultury fizycznej” Przyznający przyznaje Stypendyście stypendium na okres .......... miesięcy, począwszy od
......................... do ...................... (włącznie), tj. w wysokości .......................... zł (słownie:
............................................... złotych), za osiągnięcia sportowe.
§ 2. Wypłata stypendium będzie dokonywana do dnia ............ każdego miesiąca w okresie wymienionym
w § 1, po zawarciu umowy na konto podane przez Stypendystę.
Nr konta .............................................................
§ 3. Stypendysta zobowiązuje się do:
1) systematycznego szkolenia zawodników;
2) tworzenia planów startów i przygotowań zawodników umożliwiających uzyskiwanie
wysokich wyników sportowych;
3) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego (w tym działającego w formie stowarzyszenia)
i Miasta Ełku na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego
współzawodnictwa sportowego,
4) aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym miasta.
§ 4. Stypendium może zostać wstrzymane przez Przyznającego na zasadach określonych w „Regulaminie
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej”
§ 5. Wznowienie wypłaty wstrzymanego stypendium może nastąpić, w uzasadnionych wypadkach pod
warunkiem ustąpienia przyczyn wymienionych w § 8 ust. 3 „Regulaminu stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej”
§ 6. Wstrzymanie stypendium następuje w formie pisemnej.
§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez właściwe sądy.
§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
PRZYZNAJĄCY STYPENDYSTA
(imię i nazwisko)
− * niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu
Wniosek o przyznanie stypendium w kategorii zawodnik
na okres od ....................... do .......................... tj. na ......... miesięcy
1. .......................... .......................................................................................(imię i nazwisko)
2. ...............................................................................................................(data i miejsce urodzenia)
3. ...............................................................................................................(PESEL i NIP)
4. ...........................................................................................................................................................
(adres zamieszkania i nr telefonu)
5. Student/uczeń: .................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły /uczelni wraz z adresem i telefonem)
6. Wybitne osiągnięcia (w kulturze fizycznej, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach,
turniejach i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku):

L.p.

Nazwa
(olimpiady,
zawodów),
pełna nazwa
organizatora

Miejsce
(olimpiady,
zawodów)

Data
(olimpiady,
zawodów)

Dziedzina,
dyscyplina

Osiągnięcie

Iość
zawodników,
drużyn,
którzy
uczestniczyli
w danej
konkurencji

7. Kategoria: dziecko, młodzik, junior młodszy lub kadet, junior, młodzieżowiec lub senior*
8. Klasa sportowa .............................................................................................................................
9. Zawodnik (imię i nazwisko) ............................................... pobiera/ nie pobiera* wynagrodzenia
w związku z uprawianiem sportu ....................................................................................
10. Dotychczas
otrzymywane
stypendia,
wyróżnienia:....................................................................................................................
reprezentujących wnioskodawcę)

(podpisy

nagrody,
osób

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).Ełk,
................................... ..............................................
(data) (czytelny podpis zawodnika)
- * niepotrzebne skreślić; w załączeniu kopia dokumentu potwierdzającego uzyskany(e) wynik(i)
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Załącznik Nr 4 do Regulaminu
Wniosek o przyznanie stypendium w kategorii trener na okres od ....................... do ......................... tj. na
......... miesięcy
I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1. Nazwa wnioskodawcy:……………………………………………………………….
2. Adres wnioskodawcy……………………………………………………………….
3. Nr telefonu i adres emailowy wnioskodawcy……….…...……………….
II. DANE OSOBOWE TRENERA.
1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………

1. Data i miejsce urodzenia……………………………………………………

2. Adres zamieszkania ………………………………………………………..

3. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje trenerskie ……………..

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH TRENERA z ostatnich 12 miesięcy
………………………………………………………………………………………….

(podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r).Ełk,
................................... ..............................................
(data) (czytelny podpis zawodnika)
(data) (czytelny podpis trenera)
− w załączeniu kopia dokumentu potwierdzającego uzyskany(e) wynik
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Załącznik Nr 5 do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY /WYRÓŻNIENIA* W „KATEGORII ZAWODNIK”
1. .............................................................................................................................(imię i nazwisko)
2. ..............................................................................................................(data i miejsce urodzenia)
3. ..................................................................................................................................(PESEL i NIP)
4. ...........................................................................................................................................................
(adres zamieszkania i nr telefonu)
5. ...........................................................................................................................................................
(nr konta)
6. Student /uczeń: ...............................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły /uczelni wraz z adresem i telefonem)
7. Wybitne osiągnięcia (w kulturze fizycznej, w tym udział w olimpiadach, konkursach, mityngach,
turniejach i zajmowane miejsca w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku):

L.p.

Nazwa
(olimpiady,
zawodów),
pełna nazwa
organizatora

Miejsce
(olimpiady,
zawodów)

Data
(olimpiady,
zawodów)

Dziedzina,
dyscyplina

Osiągnięcie

Iość
zawodników,
drużyn, którzy
uczestniczyli
w danej
konkurencji

8. Kategoria: dziecko, młodzik, junior młodszy lub kadet, junior, młodzieżowiec lub senior*
9. Klasa sportowa .............................................................................................................................
10. Zawodnik (imię i nazwisko) ............................................... pobiera/ nie pobiera* wynagrodzenia
w związku z uprawianiem sportu ....................................................................................
11. Dotychczas
otrzymywane
stypendia,
nagrody,
wyróżnienia:..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
(podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę)
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
Ełk, ................................... ..............................................
(data) (czytelny podpis zawodnika)
- * niepotrzebne skreślić
− w załączeniu kopia dokumentu potwierdzającego uzyskany(e) wynik(i)
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Załącznik Nr 6 do Regulaminu
WNIOSEK
O PRZYZNANIE
„TRENER/INSTRUKTOR”

NAGRODY

/WYRÓŻNIENIA*

W KATEGORII:

1. .............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby lub nazwa podmiotu)
2. ............................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia lub rok rozpoczęcia działalności przez podmiot)
3. …………………………….................................……………………………………………….….
(PESEL i NIP)
4. ............................................................................................................................................................
(adres zamieszkania lub siedziby podmiotu i nr telefonu)
5. ............................................................................................................................................................
(nr konta)
6. ...........................................................................................................................................................
(pełna nazwa wraz z telefonem klubu sportowego, stowarzyszenia, związku, organizacji, w której działa
osoba wymieniona w pkt. 1 lub telefon podmiotu wymienionego w pkt. 1)
7. ................................................................................................................................................................
(działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w 20..... r.)
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(osiągnięcia własne bądź zawodników w 20....... r.,).
9. Opinia podmiotu, który składa wniosek:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. Dotychczas otrzymywane nagrody /wyróżnienia:
................................................................................................................................................................
(określić rodzaj, stopień, kategorię, wysokość nagrody /wyróżnienia, data otrzymania)
(minimum dwa podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).Ełk,
................................... ..............................................
(data) (czytelny podpis zawodnika)
Ełk, .............................. ............. ……………………………….
(data) (czytelny podpis)
- * niepotrzebne skreślić− w załączeniu kopia dokumentu potwierdzającego uzyskany(e) wynik(i)
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Załącznik Nr 7 do Regulaminu
WNIOSEK
SPORTOWY”

O PRZYZNANIE

NAGRODY

/WYRÓŻNIENIA*

W KATEGORII:

„ZESPÓŁ

o przyznanie nagrody zespołowej za wynik(i) sportowy(e) uzyskane
w ...... półroczu 20...... r.
1. ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby podmiotu i nr telefonu ubiegającego się o nagrodę)
2. ............................................................................................................................................................
(nr konta ubiegającego się o nagrodę)
3. ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(nazwa zawodów, podczas których zespół sportowy osiągnął wysokie wyniki sportowe)
4. ............................................................................................................................................................
(data i miejsce zawodów)
5. ............................................................................................................................................................
(liczba zawodników klubu sportowego, w tym działającego w formie stowarzyszenia, startujących
w zawodach)
6. ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(uzyskany wynik sportowy/ liczba zdobytych punktów)
Ełk, .................................................... ...............................................................
(data) (pieczątka i podpis wnioskodawcy)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku, zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
Ełk, ................................... ..............................................
(data) (czytelny podpis zawodnika)
1. w załączeniu lista imienna,
2. w załączeniu kopia dokumentu potwierdzającego uzyskany(e) wynik(i) /zdobyte punkty.
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Załącznik Nr 8 do Regulaminu
Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium sportowe dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
I. Dane osobowe
Nazwisko ……………………………………
Imiona: 1) ……………………………………. 2) …………………………………..…….
Data urodzenia …………………………………………………
Miejsce urodzenia ...............................................................
Nazwisko rodowe …………………………………………………
Obywatelstwo
……………………………………

…………………………………………………PESEL

Adres zameldowania
Województwo ……………………………. Powiat ……………………… Gmina ……………………
Ulica ……………….……………………….nr domu ……….…………… nr mieszkania …….….….
Miejscowość ………………………….……………….
Kod pocztowy ………………….Poczta …..................................
Adres zamieszkania (jeśli inny niż adres zameldowania)
Województwo …………………………….… Powiat ………………… Gmina ……………….………
Ulica ……………….………………………. nr domu…….…… nr mieszkania…….…….
Kod pocztowy ………………….………… Poczta …..................................
Urząd
Skarbowy
(właściwy
ze
względu
na
adres
…………………………………………………………………………………

zameldowania)

Właściwy
Oddział
Narodowego
Funduszu
…………………………………………………………………………………

Zdrowia

Nr
rachunku
bankowego,
na
który
ma
być
przekazywane
wynagrodzenie:
………………………………………………………………………………………………………………
……
Prowadzę
działalność
gospodarczą
…………………………………………………………………….
Telefon
…………………………..

o numerze

NIP

kontaktowy:……………………………………………………E-mail:

I. Oświadczam, że : (* właściwe zakreślić)
1. Jestem zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę i osiągam minimalne wynagrodzenie
za pracę w……….. roku tj………… zł brutto TAK / NIE
(nazwa
zakładu
…………………………………………………………………………………………………
a) umowa na czas nieokreślony TAK / NIE

pracy)

b) umowa na czas określony do dnia ………………………………TAK / NIE
2. Mam ustalone prawo do emerytury TAK / NIE
(jeśli tak: nr legitymacji:……………………………………………………………………………….)
3. Mam ustalone prawo do renty do dnia …………………………………………. TAK / NIE
(jeśli tak: nr legitymacji:……………………………………………………………………………….)
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4. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem i nie ukończyłem/am 26 lat.
TAK / NIE
(nazwa i adres szkoły / uczelni) ………………………………………………………………………
(nr legitymacja)…………………………………………………………
(Zaświadczenie z uczelni o obecnym semestrze nauki)
5. Jestem objęty/a ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej TAK /
NIE
6. Wykonuję umowę zlecenie na kwotę:………………………………. TAK / NIE
(zawartą na okres) od ………………………….. do …………………………….
7. Jestem zarejestrowany/a jako bezrobotny/a w Urzędzie Pracy TAK / NIE
8. Nie jestem zarejestrowany/a jako bezrobotny/a w Urzędzie Pracy TAK / NIE
9. Jestem zgłoszony/a do ubezpieczeń społecznych z innego tytułu TAK / NIE
(tytuł ubezpieczeń) ……………………………………………………………………
II. Z tytułu wykonywania tej umowy zgłaszam się do dobrowolnych ubezpieczeń:
● emerytalno-rentowych TAK / NIE
III. O wszelkich zmianach dotyczących treści oświadczenia zobowiązuję się powiadomić
Urząd Miasta Ełku w ciągu 5 dni od ich zajścia (pokój 373, Wydział Promocji, Sportu i Kultury
Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk, tel. kont. 87 73 26 157)

IV. Uwaga: Osoby, które przedstawią zaświadczenie o przyjęciu na studia mogą być uznawane za uczniów
szkoły do 30 września danego roku, ponieważ status studenta uzyskają dopiero od 1 października.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie danych osobowych zawartych we wniosku,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000)
Ełk, ................................... ..............................................
(data) (czytelny podpis zawodnika)

Data: ……………………………… Czytelny podpis:……………………………………………
w przypadku kandydata małoletniego, oświadczenie kandydata podpisuje Jego opiekun prawny.
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE
MIASTA EŁKU W ZAKRESIE REALIZACJI UMOWY STYPENDIALNEJ
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent
Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miasta Ełku, a także przysługujących Pani / Panu uprawnień, może się Pani / Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Ełku za pomocą adresu email: dpo@um.elk.pl
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3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.
art. 7 ustęp 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy stypendialnej.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani / Pana
danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
7. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące
uprawnienia:
Ma Pan / Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także - w przypadkach
przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Waszych danych.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Ełku Pani
/ Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
…....................................................................................(data, imię i nazwisko)
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