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

 
Szczegółowe zasady wsparcia finansowego i organizacyjnego oraz tryb przyznawania, 
wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin przez 
Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników objętych Szczecińskim Programem 
Olimpijskim i Paraolimpijskim. 
 
§ 1.W rozumieniu niniejszego załącznika do Uchwały:  
  1) zawodnikiem jest osoba uprawiająca określoną dyscyplinę olimpijską i posiadająca 
licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym 
prowadzonym przez Ministerstwo właściwe do spraw sportu albo osoba uprawiająca 
określoną dyscyplinę paraolimpijską; 
  2) kadrą olimpijską jest grupa zawodników objęta programem przygotowań olimpijskich, 
opracowanym przez właściwy związek sportowy; 
  3) kadrą paraolimpijską jest grupa zawodników objęta programem przygotowań do igrzysk 
paraolimpijskich, opracowanym przez właściwą organizację krajową zajmującą się sportem 
osób niepełnosprawnych. Dotyczy to równieŜ kadry narodowej osób niepełnosprawnych; 
  4) klubem jest stowarzyszenie kultury fizycznej, fundacja, związek lub klub sportowy,       
którego siedzibą jest Miasto Szczecin; 
  5) stypendium jest stypendium sportowe Gminy Miasto Szczecin; 
  6) rokiem poolimpijskim jest rok kalendarzowy, który następuję po roku, w którym odbyły 
się Igrzyska Olimpiady; 
  7) współzawodnictwem międzynarodowym jest uczestnictwo w zawodach w kategorii 
seniorów 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. 
 
§ 2. 1. Wsparcie finansowe i organizacyjne Gminy Miasto Szczecin dla zawodników 
obejmuje: 
  1) pomoc stypendialną - 50% kwoty kaŜdorazowo zapisanej w budŜecie Miasta; 
  2) dotacje dla klubów szkolących zawodników - 30% kwoty kaŜdorazowo zapisanej               
w budŜecie Miasta oraz przekazanej w drodze otwartego konkursu ofert; 
  3) środki na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla klubów szkolących       
zawodników - 20% kwoty kaŜdorazowo zapisanej w budŜecie Miasta - realizuje właściwy 
wydział do spraw sportu. 
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostaną rozdysponowane w oparciu                   
o powyŜsze zasady oraz z zachowaniem poniŜszych proporcji: 
  1) 75% przeznacza się dla członków Kadry Olimpijskiej; 
  2) 25% przeznacza się dla członków Kadry Paraolimpijskiej. 
 
§ 3. 1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i pozbawia Prezydent Miasta Szczecin, na wniosek 
klubu zrzeszającego zawodnika, po zasięgnięciu opinii Rady Sportu.  
2. Komisja ds. Sportu Rady Miasta Szczecin opiniuje wysokość przyznawanego stypendium. 
 
§ 4. 1. Stypendium przyznaje się na czas określony, tj. do końca danego roku budŜetowego. 
2. Przyznane stypendium nie podlega waloryzacji i wypłacane będzie z góry w miesięcznych 
transzach wyliczonych proporcjonalnie do ilości miesięcy danego roku kalendarzowego,       
na jaki przyznano stypendium, do dnia 10-go kaŜdego miesiąca na wskazany przez zawodnika 
indywidualny rachunek  bankowy. 
 



 
§ 5. 1. Prezydent Miasta Szczecin moŜe przyznać stypendium: 
  1) zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę olimpijską, będącego członkiem kadry 
narodowej, który: 
      a) uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich bezpośrednio poprzedzających przyznanie 
stypendium lub, 
      b) uzyskał kwalifikacje do najbliŜszych Igrzysk Olimpijskich lub, 
      c) zajął jedno z ośmiu pierwszych w kolejności miejsc w mistrzostwach świata             
bądź mistrzostwach Europy bezpośrednio poprzedzających przyznanie stypendium lub, 
      d) w roku przyznania stypendium lub roku poprzedzającym zajął jedno z sześciu 
pierwszych w kolejności miejsc we współzawodnictwie międzynarodowym; 
  2) zawodnikowi uprawiającemu dyscyplinę paraolimpijską, będącego członkiem kadry 
paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepełnosprawnych, który: 
      a) uczestniczył w Igrzyskach Paraolimpijskich bezpośrednio poprzedzających przyznanie 
stypendium lub, 
      b) uzyskał kwalifikacje do najbliŜszych Igrzysk Paraolimpijskich lub, 
      c) uczestniczył w Igrzyskach Głuchych bezpośrednio poprzedzających przyznanie 
stypendium lub, 
      d) zajął jedno z trzech pierwszych w kolejności miejsc w mistrzostwach świata             
bądź mistrzostwach Europy bezpośrednio poprzedzających przyznanie stypendium lub, 
      e) w roku przyznania stypendium lub roku poprzedzającym zajął jedno z sześciu 
pierwszych w kolejności miejsc we współzawodnictwie międzynarodowym; 
2. Zawodnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, moŜe otrzymać stypendium, jeśli spełni 
łącznie następujące warunki: 
  1) jest zrzeszony w stowarzyszeniu kultury fizycznej, fundacji, związku lub klubie 
sportowym, którego siedzibą jest Miasto Szczecin; 
  2) posiada waŜną licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym - nie dotyczy zawodników, o których mowa w ust. 1 pkt 2; 
  3) nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 
  4) 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 zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu; 
  5) pisemnie zobowiąŜe 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 umowami cywilno-prawnymi zawartymi przez zawodnika                       
na przedmiotową okoliczność i klub bądź reprezentację narodową, których                          
jest reprezentantem, a które dysponują jego wizerunkiem; 
  6) nie  korzysta z innej pomocy stypendialnej udzielanej przez Gminę Miasto Szczecin; 
  7) przynajmniej jeden raz wystąpił w składzie kadry narodowej w zawodach, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - dotyczy zawodników uprawiających dyscyplinę zespołową. 
 
§ 6. 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.  
 



§ 7. 1. Zawodnik moŜe otrzymać stypendium, jeŜeli w zawodach, o których mowa                       
w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. d, uczestniczyło co najmniej: 
  1) 12 zawodników w konkurencjach indywidualnych; 
  2) 8 druŜyn, osad lub załóg w konkurencjach zespołowych; 
  3) 8 państw. 
2. 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 1 i 2. 
 
§ 8. W roku poolimpijskim stypendium przyznawane będzie jedynie uczestnikom 
ubiegłorocznych Igrzysk Olimpiady lub Letnich Igrzysk Paraolimpijskich, którzy zarazem 
spełnią dotyczące ich warunki ujęte w § 5 i 6. 
 
§ 9. 1. Wniosek o przyznanie stypendium zawodnikowi składa klub zrzeszający zawodnika    
w Urzędzie Miasta Szczecin, w terminie do dnia 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym 
stypendium ma być wypłacane. 
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zgodny z wzorcem określonym w załączniku               
Nr 3 do uchwały, jest do pobrania we właściwym wydziale do spraw sportu oraz z Biuletynu 
Informacji Publicznej. 
3. Do wniosku naleŜy dołączyć: 
  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) dokument potwierdzający przynaleŜności zawodnika do organizacji wnioskodawcy; 
  4) opis osiągnięć sportowych zawodnika, o których mowa w § 5, oraz dokumenty 
potwierdzające ich uzyskanie - komunikaty końcowe zawodów; 
  5) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta Szczecin                       
o okolicznościach uzasadniających pozbawienie zawodnika stypendium; 
  6) 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 w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu oraz do promocji 
Miasta Szczecin, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 5. 
 
§ 10. 1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeŜeli w okresie jego pobierania: 
  1) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego, 
  2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego 
związku sportowego, zgodnie z regulaminem tego związku,  
  3)  został zawieszony przez klub zrzeszający zawodnika 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. 
 
§ 11. 1. Zawodnika pozbawia się stypendium na wniosek klubu zrzeszającego zawodnika, 
jeŜeli w okresie jego pobierania: 
  1) nie realizuje on programu szkoleniowego; 
  2) została nałoŜona na niego kara dyscyplinarna, przewidziana w statucie właściwego 
polskiego związku sportowego lub klubu zrzeszającego zawodnika; 



  3) utracił prawa zawodnika; 
  4) zmienił przynaleŜność klubową stając się członkiem klubu sportowego mającego siedzibę 
poza Gminą Miasta Szczecin; 
  5) podjął decyzję o zakończeniu kariery sportowej; 
  6) utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, stwierdzoną 
orzeczeniem wydanym przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego; 
  7) odmówił udziału w zawodach, z udziałem w których związane było przyznanie 
stypendium. 
2. W przypadku cofnięcia stypendium z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 4 Gmina 
uprawniona jest domagać się od zawodnika zwrotu całości stypendium dotychczas 
wypłaconego zawodnikowi, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zmiana przynaleŜności klubowej nastąpiła. 
 
§ 12. 1. 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. 
2. 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. 
3. Wysokość stypendium wypłacanego zawodnikowi w przypadku zaistnienia okoliczności,    
o których stanowi ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisję ds. Sportu, o której mowa       
w § 3 ust. 2. 
 
§ 13. 1. Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów          
nie moŜe przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budŜecie Gminy Miasto 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 zawodnika do Igrzysk Olimpijskich 
lub Paraolimpijskich, według wzorca określonego w załączniku nr 2 do uchwały.  


