
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
 

W sprawie przyjęcia ,,Programu wsparcia finansowego i organizacyjnego przygotowań 
szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskie j’’. 
 
§ 1.1. Program przygotowań szczecińskich członków Kadry Olimpijskiej i Paraolimpijskiej 
obejmuje: 
 

1) Pomoc stypendialną dla najwybitniejszych szczecińskich zawodników - uczestników 
Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich „Pekin 2008” /Uchwała Nr …..……../ - 
380.000 tys. zł brutto zapisanej w budŜecie. 

2) Dotacje dla klubów prowadzących szczecińskich zawodników - uczestników Igrzysk 
Olimpijskiej i Paraolimpijskiej „Pekin 2008” – 150 tys. zł brutto kwoty zapisanej w 
budŜecie oraz przeznaczonej w drodze konkursu ofert. 

3) Środki na zakup profesjonalnego sprzętu sportowego dla szczecińskich stowarzyszeń 
kultury fizycznej, klubów sportowych szkolących zawodników-uczestników Igrzysk  
Olimpijskich - „Pekin 2008” – 120 tys. zł brutto kwoty zapisanej w budŜecie. 

 
2. Środki finansowe o których mowa w pkt. 1, zostają rozdysponowane w oparciu o 
następujące zasady z zachowaniem poniŜszych propozycji: 
 

1) 73,68 % środków przeznacza się dla członków Kadry Olimpijskiej. 
2) 26,32 % środków przeznacza się dla członków Kadry Paraolimpijskiej 

 
§ 2.1. Podstawowe kryteria selekcji zawodników w zakresie objęcia programem: 
 

1) uprawia dyscyplinę olimpijską albo paraolimpijską objętą systemem 
współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 

2) jest członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej, klubu sportowego, którego siedzibą 
jest Miasto Szczecin i posiada obywatelstwo Polskie. 

3) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do 
udziału w zawodach sportowych, 

4) był uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich –Pekin 2008 r. , 
5) zobowiązał się do realizacji programu przygotowań olimpijskich opracowanego przez 

właściwy związek sportowy i do udziału w igrzyskach olimpijskich lub 
paraolimpijskich oraz do reprezentowania stowarzyszenia kultury fizycznej, klubu 
sportowego, którego siedzibą jest Miasto Szczecin w zawodach ujętych w programie 
szkolenia danego klubu, 

6) zobowiąŜe się pisemnie do promocji Miasta Szczecin, która podlegała będzie na 
informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Miasto Szczecin w realizowane zadanie 
poprzez umieszczanie 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. 

 
 
 



 
 
§ 3.1. Etapy wdraŜania Programu: 
 
1) podjęcie Uchwały Rady Miasta Szczecin „w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych 
Gminy Miasto Szczecin dla zawodników- uczestników  Igrzysk Olimpijskich i 
Paraolimpijskich Pekin 2008r.” 

2) rozpisanie oraz ogłoszenie konkursów,  w których wystartować będą mogły 
stowarzyszenia kultury fizycznej, związki lub kluby sportowe, które posiadają w 
swoich szeregach sportowców objętych programem (pomocą stypendialną) dotacja 
przeznaczona jest na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia dla trenera bezpośrednio 
prowadzącego zawodnika, pokrycie kosztów uczestnictwa w zawodach, pomoc 
farmakologiczną i inne wydatki związane ze statutową działalnością klubu 
posiadających zawodników - uczestników  Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 
Pekin 2008r.”, 

3) zidentyfikowanie potrzeb w zakresie usprzętowienia zawodników objętych 
programem, określenie priorytetów realizacyjnych w zakresie realizacji potrzeb 
sprzętowych klubów sportowych. Zakupiony sprzęt sportowy przekazać nieodpłatnie 
na rzecz stowarzyszenia kultury fizycznej / klubu sportowego/ nie będącego jednostką 
organizacyjną Gminy Miasto Szczecin, szkolącego zawodnika- uczestnika  Igrzysk 
Olimpijskich -Pekin 2008r.” 

4) ustalenie, kaŜdorazowo w roku budŜetowym, listy zawodników, ich przynaleŜności 
klubowej, dyscypliny, jaką uprawiają wraz z dotychczasowymi osiągnięciami na 
podstawie zapisów projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin, w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników- uczestników  
Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Pekin 2008r.” 

 


