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Stypendia i nagrody sportowe
Przyznawanie stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
wmiędzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie jest wyrazem uznania dla
prezentowanego przez zawodnika lub trenera poziomu sportowego i jego osiągnięć w
danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia
sportowego w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i
igrzysk olimpijskich głuchych.
Natomiast nagrody i wyróżnienia dla sportowców to także doskonała motywacja do osiągnięcia
wyższych wyników sportowych i wytężonej pracy zawodników i trenerów, a także promocja sportu i
aktywnego stylu życia w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich.
Miasto Toruń wspiera sport, tworząc warunki sprzyjające jego rozwojowi. Dostrzega, promuje i
wspiera finansowo wysokie osiągnięcia sportowe uzyskiwane przez toruńskich sportowców.
1) Dokumentem regulującym zasady przyznawania stypendiów sportowych jest uchwała RMT nr
307/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i
pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe:
- dokumenty dot. możliwości ubiegania się o stypendium sportowe [1]
2) Dokumentem regulującym zasady przyznawania nagród i wyróżnień jest uchwała RMT nr
308/19 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz
rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za uzyskane wynikisportowe i osiągnięcia w działalności
sportowej tu znajdziesz komplet dokumentów dot. nagród i wyróżnień
- dokumenty dot. możliwości ubiegania się o nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe [2]

Zestawienia przyznanych stypendiów sportowych:
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lista stypendystów [3]
lista stypendystów [4]
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indywidualne [6], zespołowe [7]
indywidualne [8], zespołowe [9]
indywidualne [10], zespołowe [11]
indywidualne [12], zespołowe [13]
indywidualne i zespołowe [14]
indywidualne i zespołowe [15]

Odnośniki:
[1] https://bip.torun.pl/sprawa-do-zalatwienia/27449/wsir-3-1-stypendium-sportowe-dla-osob-fizyczny
ch-za-osiagniete-wyniki-sportowe-w-miedzynarodowym-lub-krajowym-wspolzawodnictwie-sportowym
[2] http://www.bip.torun.pl/info_proc.php?Kod=317%20title=
[3] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/stypendia_2022.xlsx
[4] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/stypendia_2021.xlsx
[5] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/stypendia_2020.xlsx
[6] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/lista_stypendystow_indywidualnych.pdf
[7] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/skm_c224e19031113480.pdf
[8] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/indywidualne.xlsx
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[9] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/zespolowki2018.xls
[10]
https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/zalaczniki/stypendia_sportowe_indywidualne_2017_v2.xls
[11]
https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/zalaczniki/stypendia_sportowe_2017_zespolowki_v2.xls
[12] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/zalaczniki/stypendia_sportowe_2016_ind.xls
[13] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/zalaczniki/stypendia_sportowe_2016_zespolowe.xls
[14] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/zalaczniki/stypendia_sportowe_2015_komplet.xls
[15] https://torun.pl/sites/default/files/pliki/2017/zalaczniki/stypendia_sportowe_2014_komplet.xls
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