
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
 

KONTRAKT 
zawarty w Szczecinie 

w dniu………….. 
 

pomiędzy 
 

Gminną Miasto Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, przy pl.Armii Krajowej 1, 
NIP 851-030-94-10,reprezentowaną przez …………………………………… 
Zwaną w dalszej części umowy ,,Gminą’’ 
 
a 
 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy ,,Zawodnikiem’’ 
 
 Strony zgodnie oświadczają, iŜ podstawą zawarcia niniejszego kontaktu jest Uchwała Rady 
Miasta Szczecin Nr ……… z dnia ……2009 r. 
 
§1.1. Zawodnik potwierdza, iŜ znane mu są warunki przyznania stypendium sportowego 
określonego Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr……….. z dnia ………2009 r. i oświadcza, iŜ 
spełnia wszystkie wymogi określone w w/w uchwale warunkujące przyznanie stypendium. 
     2. Zawodnik zobowiązuję się, Ŝe będzie dalej przygotowywał się w celu  uzyskania 
kwalifikacji na kolejne Igrzyska Olimpijskie/Paraolimpijskie –Londyn 2012r.. 
     
§2.1.Gmina oświadcza, iŜ zawodnikowi przyznano stypendium sportowe na 2009 rok w 
łącznej  kwocie …………brutto., w związku z  udziałem zawodnika w Igrzyskach 
Olimpijskich / Paraolimpijskich Pekin 2008r. 
    2. Kwota stypendium określona w ust.1 wypłacana będzie, z góry na rachunek bankowy 
zawodnika .............................................................................................................................,     
w miesięcznych transzach wyliczonych w proporcjach do ilości miesięcy danego roku 
kalendarzowego na jaki przyznano stypendium. 
    
§3.1.Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeŜeli:    

1) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego, 
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego 

związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez inne właściwe 
stowarzyszenie. 

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) nie realizuje on programu szkoleniowego, 
2) została nałoŜona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku 

sportowego, 
3) utracił prawa zawodnika, uprawiającego go do uzyskania stypendium zgodnie z 

Uchwałą Rady Miasta Nr………., z dnia ………2009r. 
4) zmienił przynaleŜność klubową stając się członkiem stowarzyszenia mającego 

siedzibę poza Gminą Miastem Szczecin, 
5) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim wydanym 

przez lekarza  Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, 
6) 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, 
3. 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. 

 
§5.1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta 
została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, moŜe być wypłacone stypendium sportowe  przez 
okres tej niezdolności, jednak nie dłuŜej niŜ przez trzy miesiące. 
     2.Wysokość stypendium wypłacanego zawodnikowi w przypadku zaistnienia okoliczności, 
o których stanowi ust.1 podlega zaopiniowaniu przez Komisję ds. Sportu, o której mowa w    
§3 Uchwały Rady Miasta Nr…../2009r. 
 
§6.Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
 
 
§7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem zastosowanie mają zapisy 
Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr……… z dnia  ……2009r., oraz przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 
§8. Wszelkie spory wynikłe na tle zawarcia i wykonywania niniejszego kontraktu rozstrzygać 
będzie Sąd  właściwy dla siedziby Gminy Miasto Szczecin. 
 
§9. Kontrakt niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
kaŜdej ze stron. 
 


