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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Polityki Społecznej  
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PS 13 

PRZYZNAWANIE OKRESOWYCH STYPENDIÓW SPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH 
(ZAWODNIKÓW) OSIĄGAJĄCYCH WYSOKIE WYNIKI W MIĘDZYNARODOWYM 

LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 
 

               
         Podstawa prawna: 

- art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
- uchwała Nr XXV/228/2016 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych, 
zmieniona uchwałą Nr XLVI/422/2018 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

 
I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców.    
2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.bip.powiat.slupsk.pl. 

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego 
w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14. 

 
II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o przyznanie stypendium Starosty Słupskiego z zaznaczeniem kategorii, w której 
wnioskodawca ubiega się o przyznanie stypendium. 

2. Załączniki: 
- dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika; 
- poświadczenie/oświadczenie o zamieszkiwaniu na stałe w powiecie słupskim; 
- zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej; 
- zaświadczenie o przynależności do kadry wydane przez właściwy dla danej dyscypliny sportowej 

polski lub okręgowy związek sportowy; 
- plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 12 miesięcy; 
- aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni (w przypadku uczniów, słuchaczy lub studentów)  

o kontynuowaniu przez zawodnika nauki; 
- opinię na temat zachowania wystawioną przez szkołę oraz potwierdzającą średnią ocen uzyskanych 

przez zawodnika w poprzednim roku nauki (w przypadku ucznia); 
- zaświadczenie wystawione przez szkołę/uczelnię o średniej ocen uzyskanych przez zawodnika  

w poprzednim roku nauki (w przypadku słuchacza, studenta); 
- oświadczenie klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej o przynależności zawodnika  

do wskazanego przez wnioskodawcę klubu sportowego (w przypadku osób zrzeszonych); 
- oświadczenie zawodnika o niepobieraniu wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu; 
- oświadczenie zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich także przedstawiciela ustawowego) 

wraz z podpisem (podpisami) o zapoznaniu się z zasadami i trybem przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzajami i wysokością stypendiów sportowych wraz z akceptacją ich warunków; 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz 
wykorzystania wizerunku dla celów związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych  
w powiecie słupskim; 

- oświadczenie zawodnika, iż nie był karany i nie toczy się wobec niego postępowanie karne; 
- zobowiązanie zawodnika do informowania Zarządu Powiatu Słupskiego o okolicznościach 

skutkujących wstrzymaniem lub pozbawieniem stypendium; 
- zobowiązanie zawodnika do przedłożenia do dnia 15 stycznia roku następującego po roku,  

w którym zostało przyznane stypendium, sprawozdania z osiągniętych wyników sportowych  
w okresie pobierania stypendium. 
 

III. OPŁATY:  
Bez opłat. 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:  

Do 30 dni od dnia 31 stycznia danego roku, tj. od dnia, w którym upływa termin składania wniosków. 
 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Nie dotyczy. 

 
 
 

http://www.bip.powiat.slupsk.pl/
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VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

Zobowiązuje się stypendystów do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim środowisku oraz  
w mediach i wystąpieniach publicznych. 

 
VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:  

Wydział Polityki Społecznej (PS), pok. 130-131 (I piętro), tel. 59 84-18-552 e-mail: ps@powiat.slupsk.pl 
 

Wydanie 1 z dnia 2 września 2019 roku 
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