UCHWAŁA NR XIII/304/15
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 listopada 2015 r.
w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu
Olimpijskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 27 ust. 2, art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 715, z 2015 r. poz. 1321) Rada Miasta Szczecin uchwala,
co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe Gminy Miasto Szczecin oraz Szczeciński Program
Olimpijski.
§ 2. Szczegółowe zasady przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Miasto
Szczecin określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Szczegółowe zasady Szczecińskiego Programu Olimpijskiego zostają określone w załączniku
nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 4. Ilekroć w Uchwale jest mowa o Igrzyskach Olimpijskich należy przez to rozumieć: Igrzyska
Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie oraz Igrzyska Głuchych.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr LII/1360/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego
Programu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego oraz Uchwała Nr XLVI/1358/14 Rady Miasta Szczecin
z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania stypendium sportowego dla
zawodników oraz przyjęcia Szczecińskiego Programu Olimpijskiego.
§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin
Mariusz Bagiński
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/304/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 listopada 2015 r.
Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin
§ 1. Prezydent Miasta Szczecin, zwany dalej Prezydentem, może przyznać zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym:
1) stypendium zwykłe,
2) stypendium olimpijskie.
§ 2. Stypendium sportowe, zwane dalej stypendium, Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Gminą,
może być przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mieszkańcem Gminy,
2) był członkiem kadry narodowej danej dyscypliny sportu w roku poprzedzającym przyznanie
stypendium,
3) uprawia dyscyplinę i konkurencję olimpijską objętą systemem współzawodnictwa sportowego,
4) posiada aktualną licencję zawodnika lub numer ewidencyjny, jeśli uprawniony podmiot jej
nie wystawia, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym (nie dotyczy
sportu paraolimpijskiego i głuchych),
5) zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy, polegającej na informowaniu o wkładzie finansowym
Gminy w realizowane zadanie,
6) zobowiąże się pisemnie do udostępnienia swojego wizerunku na potrzeby działań związanych
z promocją Gminy,
7) nie był karany za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
§ 3. Stypendium zwykłe może otrzymać zawodnik spełniający warunki określone w § 2 oraz
dodatkowe kryteria:
1) w roku kalendarzowym przyznania stypendium nie ukończy 25 roku życia,
2) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał co najmniej jeden z następujących
wyników sportowych w kategoriach junior, młodzieżowiec lub senior:
a) zajął miejsce 1 – 8 w Mistrzostwach Świata lub w zawodach uznanych przez związki sportowe
za równoważne,
b) zajął miejsce 1 – 8 w światowej klasyfikacji końcoworocznej odpowiedniej dla danej
dyscypliny sportu,
c) zajął miejsce 1 – 8 w Mistrzostwach Europy lub w zawodach uznanych przez związki sportowe
za równoważne,
d) zajął miejsce 1 – 3 w Mistrzostwach Polski,
e) w przypadku gier zespołowych znalazł się w składzie kadry narodowej w oficjalnym meczu,
3) zobowiązał się do realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy związek sportowy
oraz do reprezentowania stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacji lub klubu sportowego (w
przypadku zawodników zrzeszonych w klubie), którego siedzibą jest Gmina w zawodach ujętych
w programie szkolenia danego klubu,
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4) zawodnik niezrzeszony w klubie zobowiązał się do składania kwartalnego sprawozdania
z realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy związek sportowy.
§ 4. Stypendium olimpijskie może otrzymać zawodnik spełniający warunki określone w § 2 oraz
dodatkowe kryteria:
1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, w kategorii senior, spełnił jeden z wymogów:
a) wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich,
b) uzyskał kwalifikację do najbliższych Igrzysk Olimpijskich,
c) wziął udział w Mistrzostwach Świata lub w zawodach uznanych przez związki sportowe za
równoważne,
d) zajął miejsce 1 – 8 w Mistrzostwach Europy lub w zawodach uznanych przez związki sportowe
za równoważne,
e) zajął miejsce 1 – 8 w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata,
f) zajął miejsce 1 – 8 w światowej klasyfikacji końcoworocznej odpowiedniej dla danej dyscypliny
sportu,
2) pisemnie zobowiązał się do realizacji programu przygotowań olimpijskich opracowanego przez
właściwy związek sportowy i do brania udziału w zawodach, w których można osiągnąć minimum
olimpijskie oraz do reprezentowania swojego klubu (w przypadku zawodników zrzeszonych
w klubie) w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu,
3) zawodnik niezrzeszony w klubie zobowiązał się do składania kwartalnego sprawozdania
z realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy związek sportowy.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, zgodny z wzorcem określonym w załączniku nr 1 do
Regulaminu, składa klub, związek sportowy lub zawodnik w terminie do dnia 29 lutego w 2016 roku
za osiągnięcia uzyskane w 2015 roku, a w latach następnych do 31 grudnia roku poprzedzającego rok
przyznania stypendium, w którym zawodnik spełnił warunki o których mowa w § 2, § 3, § 4, § 5, § 6.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) kwestionariusz osobowy - zgodny z wzorcem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu,
2) oświadczenie - zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu,
3) numer licencji sportowej lub numer ewidencyjny, jeśli uprawniony podmiot jej nie wystawia,
potwierdzony przez klub lub związek sportowy (nie dotyczy sportu paraolimpijskiego i głuchych),
4) oświadczenie klubu (lub zawodnika niezrzeszonego w klubie) o przynależności do kadry
narodowej w danej dyscyplinie sportu,
5) opis osiągnięć sportowych zawodnika (potwierdzonych przez klub lub związek sportowy) wraz
z komunikatami końcowymi zawodów lub protokołami z zawodów potwierdzającymi te
osiągnięcia,
6) program szkolenia zawodnika związany z okresem przyznania stypendium potwierdzony przez
klub sportowy lub związek sportowy,
7) zobowiązanie wnioskodawcy oraz klubu sportowego lub związku sportowego do informowania
Prezydenta o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium,
8) w przypadku stypendiów zwykłych zobowiązanie zawodnika do realizacji programu
opracowanego przez właściwy związek sportowy i klub oraz do reprezentowania klubu
sportowego (w przypadku zawodników zrzeszonych w klubie) w zawodach ujętych w programie
szkolenia danego klubu oraz do udostępnienia swojego wizerunku i promocji Gminy,
9) 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 można osiągnąć minimum olimpijskie oraz do
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reprezentowania swojego klubu sportowego (w przypadku zawodników zrzeszonych w klubie)
w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu oraz do udostępnienia swojego
wizerunku i promocji Gminy.
§ 6. W sytuacjach szczególnych Prezydent może przyznać stypendium sportowe zawodnikowi,
rokującemu nadzieję na uzyskanie sukcesów sportowych, który nie wykazał się osiągnięciem
sportowym kwalifikującym go do uzyskania stypendium po zasięgnięciu opinii Rady Sportu Gminy,
zwanej dalej Radą.
§ 7. Wydział właściwy ds. sportu dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem spełnienia wymogów
zawartych w Uchwale.
§ 8. Wnioski zaopiniowane przez Radę przedkładane są Prezydentowi celem podjęcia decyzji
o przyznaniu stypendium.
§ 9. 1. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. każdorazowo do zakończenia danego roku
budżetowego Gminy.
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 następujący sposób:
1) stypendia olimpijskie do dnia 10-go każdego miesiąca na wskazany przez zawodnika
indywidualny rachunek bankowy,
2) stypendia zwykłe do dnia 15-go każdego miesiąca na wskazany przez zawodnika indywidualny
rachunek bankowy.
3. Ostateczna wysokość stypendium będzie określana w każdym roku po uchwaleniu budżetu
Gminy.
§ 10. 1. Prezydent może pozbawić stypendium zawodnika na wniosek klubu sportowego
zrzeszającego zawodnika, związku sportowego lub z własnej inicjatywy.
2. Do wniosku o pozbawienie stypendium należy dołączyć uzasadnienie oraz jedną z poniższych
informacji dotyczących w szczególności:
1) odstąpienia przez zawodnika od realizacji programu szkolenia,
2) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przewidzianej w statucie właściwego polskiego
związku sportowego lub klubu sportowego zrzeszającego zawodnika,
3) utraty przez stypendystę praw zawodnika,
4) zakończenia przez zawodnika kariery sportowej,
5) odmówienia udziału w zawodach z udziałem w których, związane było przyznanie stypendium,
6) utraty spełniania warunków określonych w § 2,
7) zawarcia we wniosku, o którym mowa w § 5 nieprawdziwych informacji.
3. Prezydent z własnej inicjatywy pozbawia stypendium zawodnika, jeżeli posiada informacje
wymienione w ust. 2.
4. Zawodnikowi, który po podpisaniu kontraktu, o którym mowa w § 14, utracił zdolność do
uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzaną orzeczeniem wydanym przez
lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, stypendium może być wypłacane przez
okres tej niezdolności, jednak nie dłużej, niż do końca danego roku budżetowego.
5. Zawodniczce, która po podpisaniu kontraktu, o którym mowa w § 14, stała się niezdolna do
uprawiania sportu wskutek ciąży i urodzenia dziecka, stypendium może być wypłacane w pełnej
wysokości przez okres ciąży, natomiast połowa przyznanego stypendium przez 6 miesięcy po
urodzeniu dziecka, jednak nie dłużej, niż do końca danego roku budżetowego.
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§ 11. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium zwykłego stanowi ogłaszane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, przeciętne wynagrodzenie, w trzecim kwartale, w roku poprzedzającym rok przyznania
stypendium.
2. Wysokość stypendium zwykłego nie może przekroczyć miesięcznie:
1) do 50% przeciętnego wynagrodzenia – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany
w § 3 pkt 2 lit. „a”, dla zawodników dyscyplin sportu paraolimpijskiego i głuchych 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 i głuchych 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 i głuchych
do 20%.
§ 12. 1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium olimpijskiego stanowi ogłaszane przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, przeciętne wynagrodzenie, w trzecim kwartale, w roku poprzedzającym rok przyznania
stypendium.
2. Wysokość stypendium olimpijskiego nie może przekroczyć miesięcznie 150% przeciętnego
wynagrodzenia – dla zawodnika, który spełnił kryteria wskazane w § 4.
§ 13. 1. Wysokość środków przyznanych w danym roku kalendarzowym na stypendia nie może
przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy.
2. Wykaz zawodników oraz kwota, jaka została przyznana na stypendia, podlega ogłoszeniu
w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 14. W przypadku przyznania stypendium, Gmina zawrze z zawodnikiem kontrakt określający
indywidualne warunki związane z wykorzystaniem stypendium, jako pomocy finansowej dla
właściwego przygotowania się zawodnika do godnego reprezentowania Gminy, według wzorca
określonego w załączniku nr 4 do Regulaminu.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu

Szczecin, dn. ............................
…………………………………
wnioskodawca

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zwykłego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję olimpijską*
zwykłego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję paraolimpijską*
zwykłego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję Igrzysk Głuchych*
zwykłego, dla zawodnika gier zespołowych*
olimpijskiego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję olimpijską*
olimpijskiego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, konkurencję paraolimpijską*
olimpijskiego, dla zawodnika uprawiającego dyscyplinę, Igrzysk Głuchych*

1. Nazwisko

2. Imię (imiona)

3. Uprawiana dyscyplina, konkurencja

4. Kategoria wiekowa w której zawodnik osiągnął wynik sportowy

5. Data wypełnienia wniosku (data w formacie DD-MM-RRRR)
5. Podpis składającego wniosek

Do wniosku naleŜy dołączyć następujące dokumenty:
1) Kwestionariusz osobowy - zgodny z wzorcem określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu,
2) Oświadczenie - zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 3 do Regulaminu,
3) Numer licencji sportowej lub numer ewidencyjny (potwierdzony przez klub lub związek) sportowy,
4) Potwierdzenie związku sportowego o przynaleŜności do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
5) Program szkolenia zawodnika związany z okresem tego szkolenia potwierdzony przez klub lub związek sportowy,
6) Opis osiągnięć sportowych zawodnika (potwierdzonych przez klub lub związek sportowy) wraz z komunikatami końcowymi zawodów lub
protokołami z zawodów potwierdzających te osiągnięcia,
7) Zobowiązanie zawodnika oraz klubu lub związku sportowego do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach uzasadniających
pozbawienie stypendium,
8) W przypadku stypendiów zwykłych zobowiązanie zawodnika do realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy związek sportowy oraz
do reprezentowania klubu sportowego w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu oraz do promocji Gminy Miasto Szczecin,
9) W przypadku stypendiów olimpijskich zobowiązanie zawodnika do realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy związek sportowy,
do brania udziału w zawodach, w których moŜna osiągnąć minimum olimpijskie, do reprezentowania klubu sportowego w zawodach ujętych w
programie szkolenia danego klubu oraz do promocji Gminy Miasto Szczecin.
*-podkreślić punkt, w którym mowa o osobie, której wniosek dotyczy

Brak dołączenia do wniosku dokumentów o których mowa powyŜej skutkuje jego odrzuceniem z powodu braków formalnych
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Załącznik nr 2 do Regulaminu

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY ZAWODNIKA
A. DANE IDENTYFIKACYJNE
1. Nazwisko

2. Imię (imiona)

3. Data i miejsce urodzenia (data w formacie DD-MM-RRRR)

4. Nazwisko rodowe (według świadectwa urodzenia)

5. Imię ojca

7. Dokument toŜsamości1

6. Imię matki

8. Seria i numer dokumentu

9. Dokument toŜsamości wydany przez (wypełnić w przypadku dowodu osobistego)

10. PESEL

11. NIP

12.Obywatelstwo

13. Właściwy Urząd Skarbowy (nazwa oddziału i dokładny adres)

B. PRZYNALEśNOŚĆ KLUBOWA
1. Nazwa Klubu

ADRES SIEDZIBY KLUBU
2. Miejscowość

3. Ulica

1 - jeśli dowód osobisty wpisać - 1, jeśli paszport - 2
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4. Nr budynku

5. Nr lokalu

6. Kod pocztowy

C. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
1. Miejscowość

2. Ulica

3. Nr budynku

4. Nr lokalu

5. Kod pocztowy

D. ADRES KORESPONDENCYJNY
1. Miejscowość

2. Ulica

3. Nr budynku

4. Nr lokalu

5. Kod pocztowy

E. RACHUNEK BANKOWY
1. Pełny numer rachunku bankowego

2. Właściciel rachunku

F. SZKOŁA / UCZELNIA (wypełnić w przypadku uczniów/studentów do 26. roku Ŝycia)
1. Nazwa

2. Numer legitymacji

ADRES SZKOŁY/UCZELNI
3. Miejscowość

4. Ulica

5. Nr budynku

6. Nr lokalu
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G. MIEJSCE PRACY (wypełnić w przypadku zawodników pracujących)
1. Nazwa zakładu pracy

ADRES ZAKŁADU PRACY
2. Miejscowość

3. Ulica

4. Nr budynku

5. Nr lokalu

6. Kod pocztowy

H. KONTAKT DO ZAWODNIKA
1. Telefon

2. E-mail

I. DANE OPIEKUNA PRAWNEGO (wypełnić w przypadku zawodników poniŜej 18. roku Ŝycia; podać
dane tego opiekuna, który będzie podpisywał umowę wraz zawodnikiem)
1. Nazwisko

2. Imię (imiona)

3. Data i miejsce urodzenia (data w formacie DD-MM-RRRR)

4. PESEL

5. NIP

7. Telefon kontaktowy

8. Pełny numer rachunku bankowego
(wypełnić w przypadku chęci otrzymywania środków na konto opiekuna prawnego)

9. Właściwy Urząd Skarbowy (nazwa oddziału i dokładny adres)
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ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
10. Miejscowość

11. Ulica

12. Nr budynku

13. Nr lokalu

14. Kod pocztowy

J. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, Ŝe wszystkie podane powyŜej informacje są zgodne ze stanem faktycznym,
a o wszelkich zmianach powiadomię Gminę Miasto Szczecin w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zmian.

Data i czytelny podpis
zawodnika lub opiekuna prawnego
w przypadku osób niepełnoletnich
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Załącznik nr 3 do Regulaminu

OŚWIADCZENIE
Nazwisko Zleceniobiorcy........................................ Nazwisko rodowe (kobiety)...............................
Imię pierwsze Zleceniobiorcy................................. Imię drugie Zleceniobiorcy.............................
Imię ojca Zleceniobiorcy............................................Imię matki Zleceniobiorcy.............................
Data i miejsce urodzenia..............................................................Obywatelstwo…..................
PESEL..............................................................NIP ……………………………………………
W przypadku braku nr PESEL podać:

(NIP podać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej)

- seria i nr dowodu osobistego…………………………………… lub
- seria i nr paszportu …………………………………………..…(informacja niezbędna w przypadku cudzoziemców)

Dokładny adres zameldowania:
Kod, miasto, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu........................................................................................

Dokładny adres zamieszkania:
Kod, miasto, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu........................................................................................

Dokładny adres do korespondencji:
Kod, miasto, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu........................................................................................
Urząd Skarbowy…………...………..… Nazwa oddziału Narodowego Fundusz Zdrowia …………………..

1. Oświadczam, Ŝe mam ustalone prawo do emerytury*
2. Oświadczam, Ŝe mam ustalone prawo do renty* i (właściwe podkreślić):

TAK / NIE*
TAK / NIE*

- nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności;
- posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności;
- posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- posiadam orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobom do 16 roku Ŝycia.
(załączyć kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności)

Nr emerytury / renty ..................................... Płatnik emerytury / renty……………………
3. Oświadczam, Ŝe jestem uczniem / studentem* i nie przekroczyłem(am) 26 lat TAK/NIE*
(stypendysta sportowy bez względu na wiek)

Nazwa szkoły / uczelni……………………………….….......…Nr legitymacji ……….….
Czas trwania nauki …………… Rok nauki ………………..
4. Oświadczam, Ŝe jestem zatrudniony(na) na podstawie umowy o pracę
TAK / NIE*
.............................................................................................................................................
(Nazwa i adres zakładu pracy)

w wymiarze...................................................................................i otrzymuję z tego tytułu
wynagrodzenie równe lub większe / mniejsze* niŜ wynagrodzenie minimalne,
przebywam / nie przebywam* na urlopie wychowawczym, na urlopie bezpłatnym
5. Oświadczam, Ŝe jestem bezrobotny(na)
TAK / NIE*
z prawem do zasiłku / bez prawa do zasiłku*
Oświadczam, Ŝe poinformuję Powiatowy Urząd Pracy o fakcie zawarcia niniejszej umowy.
6. Oświadczam, Ŝe prowadzę działalność gospodarczą i odprowadzam z tego tytułu obowiązkowe
składki ZUS na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne / wyłącznie zdrowotne
TAK / NIE*
7. Oświadczam, Ŝe oprócz umowy zawartej z Wami wykonuję w tym samym terminie
umowę agencyjną lub umowę zlecenie na rzecz:
TAK / NIE*
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..............................................................................................................................................
(Nazwa i adres zakładu pracy)

Z tytułu tej umowy są odprowadzane / nie są odprowadzane* składki ZUS na ubezpieczenia społeczne
8. Wnoszę / nie wnoszę* o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym
9. Oświadczam, Ŝe otrzymuję stypendium sportowe z innego podmiotu
TAK / NIE*
……………..………………………………………………………………………………
(Podmiot udzielający stypendium)

Z tytułu otrzymywanego stypendium są odprowadzane / nie są odprowadzane* składki ZUS na
ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe)
Oświadczam, Ŝe powyŜsze informacje podałem(am) zgodnie z prawdą i o ich zmianie w trakcie
trwania umowy zobowiązuję się powiadomić Zleceniodawcę w terminie 3 dni
Wg danych zawartych w oświadczeniu zostanie Pan(Pani) zgłoszony(a) do ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnego, zdrowotnego lub nie będzie Pan(Pani) zgłoszony(a) do ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnego

Telefon kontaktowy …………………….………….

….......................................................................................
* zaznaczyć właściwe
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Załącznik nr 4 do Regulaminu

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

KONTRAKT Nr ………………………..
zawarty w Szczecinie
w dniu …………….
pomiędzy
Gminą Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:
…………………………………..,
NIP: 851-030-94-10
REGON: 811684232
a
…………………….., zamieszkałą/ym w ……………… przy …………………
będący reprezentantem ………………………………….zwaną/ym dalej „Zawodnikiem”
PESEL: ………………
NIP: ………………….
Kontrakt zawarto zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do Uchwały Nr ………………
Rady Miasta Szczecin z dnia ........................, zwanej dalej Uchwałą.
§ 1. 1. Zawodnik, potwierdza, Ŝe znane są mu warunki przyznawania stypendium sportowego
określone w Uchwale i oświadcza, iŜ wszystkie spełnia.
2. Zawodnik, oświadcza, Ŝe program szkolenia/szczeciński program olimpijski w związku, z którym
uzyskuje stypendium, obejmuje okres dłuŜszy niŜ rok kalendarzowy.
3. Zawodnik, oświadcza, Ŝe jest mieszkańcem Gminy.
§ 2. 1. Gmina oświadcza, Ŝe Zawodnikowi, przyznano stypendium sportowe na rok ……….
w kwocie ogólnej ………………. złotych brutto (słownie brutto: …………………) na czas od dnia
………… r. 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 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 Uchwały,

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.
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§ 4. W przypadku utraty przez Zawodnika zdolności do uprawiania sportu przez okres dłuŜszy niŜ
6 miesięcy, stwierdzaną orzeczeniem wydanym przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa
sportowo-lekarskiego, stypendium moŜe być wypłacane przez okres tej niezdolności, jednak nie
dłuŜej, niŜ do końca danego roku budŜetowego.
§ 5. Zawodnik zobowiązuje się do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o okolicznościach
uzasadniających cofnięcie stypendium.
§ 6. Zawodnik zobowiązuje się do promocji Gminy, która polegać będzie na informowaniu
o wkładzie finansowym Gminy w realizowane zadanie.
§ 7. Zawodnik zobowiązuje się do realizacji programu szkolenia opracowanego przez właściwy
związek sportowy oraz do reprezentowania klubu sportowego (w przypadku zawodników zrzeszonych
w klubie), którego siedzibą jest Gmina w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu.
§ 8. Zawodnik wyraŜa zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby Gminy
w działaniach promocyjno - marketingowych.
§ 9. Zawodnik zobowiązuje się do kreowania pozytywnego wizerunku Gminy podczas wszystkich
działań informacyjnych, marketingowych, wypowiedziach związanych z realizacją niniejszego
kontraktu oraz uczestnictwa w działaniach promocyjnych Gminy.
§ 10. Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 11. Wszelkie spory wynikłe na tle zawarcia i wykonywania niniejszego kontraktu rozstrzygać
będzie Sąd właściwy dla siedziby Gminy.
§ 12. Niniejszy kontrakt sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Gminy, natomiast jeden dla Zawodnika.
§ 13. Niniejszy kontrakt oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z którą Gmina
zawarła umowę, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.) i podlegają udostępnieniu na
zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie.
§ 14. W zakresie nieuregulowanym kontraktem zastosowanie mają zapisy Uchwały, przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze. zm.) oraz ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 782 ze zm.).
Gmina
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/304/15
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 listopada 2015 r.
Szczegółowe zasady Szczecińskiego Programu Olimpijskiego
§ 1. Celem Szczecińskiego Programu Olimpijskiego, zwanego dalej Programem, jest stworzenie
warunków sprzyjających przygotowaniom szczecińskich zawodników do startu w Igrzyskach
Olimpijskich.
§ 2. 1. Wsparcie finansowe Gminy Miasto Szczecin w ramach Programu obejmuje:
1) stypendia olimpijskie,
2) dotacje dla klubów szkolących zawodników
na podstawie otwartego konkursu ofert,

objętych

Programem

przekazywane

3) promocję zawodników objętych Programem.
2. W roku olimpijskim Prezydent Miasta Szczecin może przyznać zawodnikom jednorazową
nagrodę za udział w Igrzyskach Olimpijskich uwzględniającą ich osiągnięcia.
§ 3. Podział środków finansowych w ramach Programu z przeznaczeniem na realizację elementów
zadania, określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, dokonywany jest po uprzednim zweryfikowaniu wniosków
pod względem ich zgodności z wymogami zawartymi w § 2 i § 4 załącznika nr 1 do Uchwały
w następujący sposób:
1) stypendia olimpijskie:
a) przyznanie stypendiów Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników poprzedzone jest opinią
Rady Sportu z uwzględnieniem osiągnięć sportowych zawodników,
b) stypendia otrzymują zawodnicy spełniający wymogi określone w Uchwale, w tym także
zawodnicy, którzy nie są zrzeszeni w klubach,
c) wysokość stypendium nie może być wyższa, niż dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia
w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
2) dotacje – wysokość dotacji przypadającej dla poszczególnych klubów szkolących zawodników,
stanowi kwota przewidziana w budżecie na te dotacje podzielona przez liczbę wszystkich
zawodników spełniających wymogi określone w Uchwale i pomnożona przez liczbę zawodników
stowarzyszonych w danym klubie, którym przyznano stypendium.
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