
Załącznik Nr 2 
Do Uchwały Nr …………… 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia ………….. 

 
Nr Centralnego Rejestru Umów: ………………………… 

 
KONTRAKT Nr ……………………….. 

zawarty w Szczecinie 
w dniu ……………. 

pomiędzy 
 

Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,  
zwaną dalej „Gmin ą” , reprezentowaną przez: 
…………………………………..,  

NIP: 851-030-94-10   
REGON: 811684232    
 
a   
 
…………………….., zamieszkałą/ym w ……………… przy ………………… 
zwaną/ym dalej „Zawodnikiem” 
PESEL: ……………… 
NIP: ……………….. 
 
Kontrakt zawarto zgodnie z zasadami określonymi w załączniku Nr 1 do Uchwały                           
Nr ……………… Rady Miasta Szczecin z dnia ........................ 

 
§ 1. 1. Zawodnik potwierdza, iŜ znane są mu warunki przyznawania stypendium 

sportowego określone w ww. Uchwale Rady Miasta Szczecin i oświadcza, iŜ spełnia wszystkie 
z nich. 

2. Zawodnik oświadcza, iŜ program szkolenia/ przygotowań olimpijskich, w związku             
z którym uzyskuje stypendium, obejmuje okres dłuŜszy niŜ rok kalendarzowy. 

3. Zawodnik oświadcza, iŜ jest mieszkańcem Gminy. 
 
§ 2. 1. Gmina oświadcza, iŜ Zawodnikowi przyznano stypendium sportowe na rok ……….      

w kwocie ogólnej ………………. złotych brutto (słownie brutto: …………………)                     
na czas od dnia …………… do dnia ………………, na podstawie wniosku Zawodnika                   
z dnia …………….. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, wypłacane będzie na rachunek bankowy 
Zawodnika nr  …………………….. następująco: 
a) za okres od ………….. do …………….. - po ………… zł miesięcznie brutto                         
do ……. kaŜdego miesiąca za dany miesiąc. 

 
§ 3. 1. Stypendium wstrzymuje się Zawodnikowi, jeŜeli: 

1)  zaniedbuje realizację programu szkolenia, 
2) został zawieszony w prawach zawodnikach przez organ statutowy właściwego polskiego 
związku sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku,  
3) został zawieszony przez klub sportowy, którego jest członkiem, zgodnie ze statutem tej 
organizacji. 
        2. Wstrzymane stypendium wypłaca się Zawodnikowi, po ustaniu przyczyn jego 
wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny. 

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



 
§ 4. 1. Stypendium cofa się Zawodnikowi, jeŜeli w okresie jego pobierania: 

1)   odstąpił od realizacji programu szkolenia, 
2)  została nałoŜona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie właściwego polskiego 
związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika, 
3) utracił prawa zawodnika, uprawniające go do uzyskania stypendium zgodnie                      
z załącznikiem Nr 1 do ww. Uchwały Rady Miasta, 
4)   podjął decyzję o zakończeniu kariery sportowej, 
5)   odmówił udziału w zawodach, z udziałem w których związane było przyznanie stypendium. 

2. W przypadku cofnięcia stypendium, Gmina uprawniona jest do rozwiązania niniejszego 
kontraktu bez zachowania terminu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. 

 
§ 5.  W przypadku utracenia przez Zawodnika zdolności 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. 
   
    § 6. Zawodnik zobowiązuje się do promocji Miasta Szczecin, która polegała będzie                 
na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy 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, 

 
§ 7. Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem 

niewaŜności. 
 
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem zastosowanie mają zapisy              

ww. Uchwały Rady Miasta Szczecin, oraz przepisy kodeksu cywilnego. 
 
§ 9. Wszelkie spory wynikłe na tle zawarcia i wykonywania niniejszego kontraktu 

rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Gminy. 
     

 § 10. Kontrakt niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 
dla Gminy, natomiast jeden dla Zawodnika. 
 
 
 

GMINA:                                                                 ZAWODNIK  
 
Zastępca Prezydenta Miasta: 
 
 
 
 
Skarbnik Miasta: 
 
 
 


