
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia ………  

 
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników osiągających wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, zawodników 
objętych programem przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich   

§ 1. Prezydent Miasta Szczecin moŜe przyznać stypendium: 

1)  zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym zwane stypendium „zwykłe”; 

2) zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym jednocześnie objętych programem przygotowań olimpijskich   
lub  paraolimpijskich zwane stypendium „ olimpijskie”. 
 

§ 2. Stypendium sportowe Gminy Miasto Szczecin, zwane dalej stypendium,   
przyznawane moŜe być zawodnikowi, który spełnia  łącznie następujące warunki: 

1) jest mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin, 

2) jest członkiem kadry narodowej danej dyscypliny sportu, legitymuje się zaświadczeniem 
właściwego Polskiego Związku Sportowego, 

3) uprawia dyscyplinę, konkurencję olimpijską lub paraolimpijską (jeŜeli dyscyplina  
uwzględnia róŜne konkurencje) objętą systemem współzawodnictwa sportowego                        
( nie dotyczy gier zespołowych), 

4) posiada aktualną licencję zawodnika uprawniająca do uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym (nie dotyczy sportu paraolimpijskiego, głuchych i niewidomych), 

5) zobowiąŜe się pisemnie do promocji Miasta Szczecin, która polegała będzie                           
na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Miasto Szczecin w realizowane zadanie 
poprzez umieszczenie logo Miasta Szczecin na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie stoi 
to w sprzeczności z innymi umowami cywilno - prawnymi zawartymi przez zawodnika                
na przedmiotową okoliczność lub klub sportowy, związek sportowy dysponujący jego 
wizerunkiem, którego jest reprezentantem, 

6)  nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

7) nie jest objęty innym programem stypendialnym, ani nie korzysta z innej pomocy 
stypendialnej udzielanej przez Gminę Miasto Szczecin, 

8) w przypadku, gdy zawodnik w roku przyznania stypendium lub roku poprzedzającym           
był członkiem kadry narodowej w dyscyplinie objętej programem igrzysk olimpijskich              
jak i członkiem kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych, to przy 
przyznawaniu stypendium pod uwagę będą brane te sukcesy, które osiągnął jako zawodnik 
uprawiający dyscyplinę olimpijską, a nie paraolimpijską.  
 

§ 3. Stypendium „zwykłe” otrzymują zawodnicy spełniający warunki określone                  
w § 2  oraz dodatkowe kryteria: 

1) zawodnik, który w roku kalendarzowym przyznania stypendium ukończy 17 rok Ŝycia                 
a nie ukończy 24 roku Ŝycia (powyŜszy przedział wiekowy nie dotyczy sportu 
paraolimpijskiego, głuchych i niewidomych), z zastrzeŜeniem pkt a, b, c: 

a) w dyscyplinach sportowych: gimnastyce artystycznej i sportowej w roku przyznania 
stypendium zawodnik ukończy 14 rok Ŝycia, a nie ukończy 22 roku Ŝycia, 



b) w dyscyplinie sportowej –  szermierce w roku przyznania stypendium zawodnik 
ukończy 15 rok Ŝycia, a nie ukończy 23 roku Ŝycia. 

c) w dyscyplinie sportowej – pływaniu, tenisie ziemnym w roku przyznania stypendium 
zawodnik ukończy 16 rok Ŝycia, a nie ukończy 24 roku Ŝycia. 

2) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zawodnik uzyskał co najmniej jeden                              
z następujących wyników sportowych:  

 a) w zajął miejsce 1 – 8 w mistrzostwach świata, MłodzieŜowych Igrzyskach Olimpijskich 
lub w zawodach uznanych przez związki sportowe za równowaŜne, 

b) zajął miejsce 1 – 8 w mistrzostwach Europy lub w zawodach uznanych przez związki 
sportowe za równowaŜne, 

c) w zajął miejsce 1 – 3 w mistrzostwach Polski, 

d) w przypadku gier zespołowych przynajmniej jeden raz wystąpił w składzie kadry 
narodowej w zawodach uznawanych przez właściwy Polski Związek Sportowy za oficjalne. 

3) zobowiązał się do realizacji programu opracowanego przez właściwy związek sportowy 
oraz do reprezentowania stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacji lub klubu sportowego                
( w przypadku zawodników zrzeszonych w klubie), którego siedzibą jest Miasto Szczecin                    
w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu, 

 
§ 4. Stypendium „olimpijskie” otrzymują zawodnicy spełniający warunki określone                  

w § 2 oraz dodatkowe kryteria: 

1) zawodnik uprawiający dyscyplinę olimpijską, będący członkiem kadry narodowej, który: 

a) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uczestniczył w Igrzyskach 
Olimpijskich lub, 

b) uzyskał kwalifikacje do najbliŜszych Igrzysk Olimpijskich lub, 

c) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął jedno z ośmiu pierwszych                   
w kolejności miejsc w mistrzostwach świata bądź mistrzostwach Europy w kategorii senior 
bądź młodzieŜowiec lub, 

      d) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął jedno z sześciu pierwszych                        
w kolejności miejsc we współzawodnictwie międzynarodowym w zawodach w kategorii 
senior typu: zawody cyklu Pucharu Świata / w klasyfikacji generalnej/, zawody cyklu Grand 
Prix / w klasyfikacji generalnej/, w dyscyplinach indywidualnych, finał ligi światowej i Grand 
Prix w zespołowych grach sportowych, zawody cyklu World Tour, światowe turnieje                      
w sportach walki, zawody cyklu Pucharu Europy, Mistrzostwa Unii Europejskiej. 

2) zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę paraolimpijską, będącego członkiem kadry 
paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych, który: 

a) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uczestniczył w Igrzyskach 
Paraolimpijskich lub, 

b) uzyskał kwalifikacje do najbliŜszych Igrzysk Paraolimpijskich lub, 

c) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uczestniczył w Igrzyskach Głuchych 
lub, 

d) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął jedno z trzech pierwszych                  
w kolejności miejsc w mistrzostwach świata bądź mistrzostwach Europy lub, 



      e) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął jedno z sześciu pierwszych                 
w kolejności miejsc we współzawodnictwie międzynarodowym w zawodach w kategorii 
senior typu: zawody cyklu Pucharu Świata, zawody cyklu Grand Prix w dyscyplinach 
indywidualnych, finał ligi światowej i Grand Prix w zespołowych grach sportowych, zawody 
cyklu World Tour, światowe turnieje w sportach walki, zawody cyklu Pucharu Europy, 
Mistrzostwa Unii Europejskiej. 

3) pisemnie zobowiąŜe się do realizacji programu przygotowań olimpijskich                     
bądź paraolimpijskich opracowanego przez właściwy związek sportowy i do brania udziału            
w zawodach, w których moŜna osiągnąć minimum olimpijskie oraz do reprezentowania 
swojego klubu ( w przypadku zawodników zrzeszonych w klubie) w zawodach ujętych                 
w programie szkolenia danego klubu, 

4) przynajmniej jeden raz wystąpił w składzie kadry narodowej w zawodach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1  - dotyczy zawodników gier zespołowych, 

5) zawodnik moŜe otrzymać stypendium, jeŜeli w zawodach, o których mowa                              
w  ust. 1  pkt 1 lit. d, uczestniczyło co najmniej: 

  a) 12 zawodników w konkurencjach indywidualnych; 

  b) 8 druŜyn, osad lub załóg w konkurencjach zespołowych; 

  c) 8 państw. 

6) jeŜeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, druŜyn, osad 
lub załóg w danej konkurencji sportowej lub w przypadku wystąpienia naturalnej niŜszej 
frekwencji w najlŜejszej i najcięŜszej kategorii wagowej, nie stosuje się przepisów               
ust. 1 pkt 5 lit. a,b., 

7) w roku poolimpijskim stypendium przyznawane będzie jedynie uczestnikom 
ubiegłorocznych Igrzysk Olimpiady lub Letnich Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk 
Głuchych, którzy zarazem spełnią dotyczące ich warunki ujęte w § 2 i 4. 
 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa zawodnik w terminie do dnia 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok przyznania stypendium, w którym zawodnik spełnił warunki                       
o których mowa w § 2,3,4 i 5. 

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: 

1) kwestionariusz osobowy - zgodny z wzorcem określonym w załączniku Nr 4 do uchwały, 

2) oświadczenie - zgodne z wzorcem określonym w załączniku  Nr 5 do uchwały, 

3) kopia licencji sportowej, potwierdzona za zgodność z oryginałem / nie dotyczy sportu 
paraolimpijskiego/, 

4) opis osiągnięć sportowych zawodnika / potwierdzonych przez klub lub związek sportowy/ 
wraz z komunikatami końcowymi zawodów lub protokółami z zawodów potwierdzającymi  
te osiągnięcia, 

5) program szkolenia zawodnika  związany z okresem przyznania stypendium potwierdzony 
przez klub sportowy lub związek sportowy, 

6) zobowiązanie wnioskodawcy oraz klubu sportowego lub związku sportowego                           
do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach uzasadniających 
wstrzymanie lub pozbawienie stypendium, 



7) w przypadku stypendiów „ zwykłych” zobowiązanie zawodnika do realizacji programu 
opracowanego przez właściwy związek sportowy oraz do reprezentowania klubu sportowego 
( w przypadku zawodników zrzeszonych w klubie) w zawodach ujętych w programie 
szkolenia danego klubu oraz do promocji Miasta Szczecin,  

8) w przypadku stypendiów „olimpijskich” zobowiązanie zawodnika do realizacji programu 
przygotowań olimpijskich bądź paraolimpijskich opracowanego przez  właściwy związek 
sportowy i do brania udziału w zawodach, w których moŜna osiągnąć minimum olimpijskie 
oraz do reprezentowania swojego klubu sportowego ( w przypadku zawodników zrzeszonych 
w klubie) w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu oraz do promocji Miasta 
Szczecin.  

 
§ 6. 1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Szczecin na wniosek zawodnika.  

2. Wydział właściwy ds. sportu dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia 
wymogów zawartych w uchwale. 

3. Przyznanie stypendium Prezydenta  Miasta  Szczecin  dla  zawodników poprzedzone 
jest opinią Komisji Stypendialnej. 

4.Komisję Stypendialną powołuje Zarządzeniem Prezydent Miasta Szczecin 
i wyznacza jej  przewodniczącego.            

     5. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi: 

1) jeden przedstawiciel Komisji stałej Rady Miasta Szczecina właściwej do spraw sportu, 

2) czterech przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin, 

3) jeden  przedstawiciel Zachodniopomorskiej Federacji Sportu, 

4) jeden przedstawiciel  Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka, 

5) dwóch przedstawicieli Rady Sportu w tym jeden ds. osób niepełnosprawnych. 

6. Przyjęcie   opinii  przez  Komisję  następuje  w  drodze  głosowania   jawnego  zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego 
Komisji. 

7. Szczegółowy regulamin pracy Komisji określa Przewodniczący Komisji.  

8. Komisja Stypendialna dokonuje wstępnego przydziału środków na stypendia zgodnie               
z niniejszą uchwałą. 
 

§ 7. Wnioski zaopiniowane przez Komisję, o której mowa w § 5 przedkładane                     
są niezwłocznie przez Przewodniczącego Komisji, Prezydentowi Miasta celem podjęcia 
decyzji o przyznaniu stypendium. 
 

§ 8. Stypendium moŜe być przyznane z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta Szczecin 
po zasięgnięciu opinii Rady Sportu Gminy Miasta Szczecin. 

 
§ 9. 1. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. kaŜdorazowo do zakończenia 

danego roku budŜetowego Gminy Miasto Szczecin, 

2. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są z góry w miesięcznych 
transzach wyliczonych proporcjonalnie do ilości miesięcy danego roku kalendarzowego,        
na jaki przyznano stypendium w terminie do: stypendia „olimpijskie” do dnia 10-go kaŜdego 



miesiąca, stypendia „zwykłe” do dnia 15 - go kaŜdego miesiąca na wskazany przez 
zawodnika indywidualny rachunek  bankowy zawodnika. 

3. Ostateczna wysokość stypendium będzie określana kaŜdego roku po uchwaleniu 
budŜetu Miasta. 

 
§ 10. 1. Prezydent Miasta Szczecin wstrzymuje lub pozbawia stypendium zawodnika            

na uzasadniony wniosek klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, związku sportowego 
lub z własnej inicjatywy. 

2. Do wniosku o wstrzymanie wypłaty stypendium naleŜy dołączyć: 

1) uzasadnienie wniosku; 

2) informacja o zaniedbaniu realizacji programu szkolenia lub, 

3) informacja o zawieszeniu w prawach zawodnikach przez organ statutowy właściwego 
polskiego związku sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku lub, 

4) informacja o zawieszeniu zawodnika przez klub sportowy, którego jest członkiem, zgodnie 
ze statutem tej organizacji. 

3. Do wniosku o pozbawienie stypendium naleŜy dołączyć: 

1) uzasadnienie wniosku; 

2) informacja o odstąpieniu od realizacji programu szkolenia lub, 

3) informacja o nałoŜeniu na zawodnika kary dyscyplinarnej przewidzianej w statucie 
właściwego polskiego związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika 
lub, 

4) informacja o utraceniu przez stypendystę praw zawodnika lub, 

5) informacja o zakończeniu przez zawodnika kariery sportowej lub, 

6) informacja o odmówieniu udziału w zawodach, z udziałem w których związane było 
przyznanie stypendium. 

4.  Prezydent Miasta Szczecin z własnej inicjatywy wstrzymuje lub pozbawia stypendium 
zawodnika, jeŜeli posiada informacje wymienione w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3 pkt 2-6. 

5. Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego 
wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały                      
te przyczyny. 

6. W przypadku stwierdzenia, iŜ wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn 
niezawinionych przez zawodnika, stypendium moŜe być wypłacone takŜe za cały okres 
wstrzymania. 

7.  Zawodnik, który po podpisaniu kontraktu, o którym mowa § 14, utracił zdolność              
do uprawiania sportu przez okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym 
przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, moŜe być wypłacane 
stypendium sportowe  przez okres tej niezdolności, jednak nie dłuŜej niŜ do końca danego 
roku budŜetowego. 

8.   Zawodniczce, która po podpisaniu kontraktu, o którym mowa § 14, stała się niezdolna 
do uprawiania sportu wskutek ciąŜy i urodzenia dziecka, wypłaca się stypendium sportowe          
w pełnej wysokości przez okres ciąŜy i połowę przyznanego stypendium sportowego przez         
6 miesięcy po urodzeniu dziecka, jednak nie dłuŜej niŜ do końca danego roku budŜetowego. 



       9. Wysokość stypendium wypłacanego zawodnikowi w przypadku zaistnienia 
okoliczności, o których stanowi ust. 7, podlega zaopiniowaniu przez Komisję ds. Sportu. 
 

§ 11. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium „zwykłego” stanowi ogłoszone przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, przeciętne wynagrodzenie w roku poprzedzającym rok przyznania 
stypendium, zwane dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”. 

 2. Wysokość stypendium nie moŜe przekroczyć miesięcznie: 

1)  do 50% przeciętnego wynagrodzenia – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany         
w § 3 pkt 2 lit. „a”, a dla zawodników dyscyplin sportu paraolimpijskiego, głuchych                              
i niewidomych do 40%; 

2) do 40% przeciętnego wynagrodzenia – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany      
w § 3 pkt 2 lit. „b”, a dla zawodników dyscyplin sportu paraolimpijskiego, głuchych                                 
i niewidomych do 30%; 

3) do 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany     
w § 3 pkt 2 lit. „c”, „d”, a dla zawodników dyscyplin sportu paraolimpijskiego, głuchych                           
i niewidomych do 20%. 

3. Zawodnikom sportowych gier zespołowych przyznaje się stypendium  w wysokości  
do 75% przysługującego stypendium  indywidualnego.  

 
§ 12. Podstawę ustalenia wysokości stypendium „ olimpijskiego” stanowi kwota 

uchwalona w budŜecie Gminy Miasto Szczecin na dany rok budŜetowy, przy czym podział 
kwoty przeznaczonej w budŜecie pomiędzy zawodników objętych programem przygotowań 
olimpijskich oraz paraolimpijskich będzie odbywać się według następujących proporcji: 

1) 75% kwoty przeznaczonej w budŜecie na stypendia sportowe przeznaczone zostanie              
na wypłatę stypendiów dla zawodników objętych programem przygotowań olimpijskich; 

2) 25% kwoty przeznaczonej w budŜecie na stypendia sportowe przeznaczone zostanie               
na wypłatę stypendiów dla zawodników objętych programem przygotowań paraolimpijskich. 
 

§ 13. 1. Liczba i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów 
nie moŜe przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budŜecie Miasta Szczecin. 

2. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych wyników 
podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§ 14. W przypadku przyznania stypendium, Gmina Miasto Szczecin zawrze                      
z zawodnikiem kontrakt określający indywidualne warunki związane z wykorzystaniem 
stypendium jako pomocy finansowej dla właściwego przygotowania się zawodnika              
do godnego reprezentowania Miasta Szczecin, według wzorca określonego w załączniku 
nr 2 do uchwały.  
 
 
 
 
 
 


