
UCHWAŁA NR LI/971/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 lutego 2006 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników 
członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo 
paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 115; Dz.U. z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz.1752; Dz. U.
z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; Dz. U. Z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; Dz. U.
z 2005 r. Nr 85, poz. 726, Nr 155, poz. 1298), i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o sporcie kwalifikowanym. (Dz.U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz 
wysokość stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Miasto Szczecin dla 
zawodników – członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo 
paraolimpijskimi do Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 w brzmieniu załączników nr 1 i 2
do uchwały, stanowiących integralną część uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LI/971/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 lutego 2006 r.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, członków kadry 
narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do Igrzysk 
Olimpijskich Pekin 2008.

§ 1. Stypendium sportowe Gminy Miasta Szczecin, zwane dalej stypendium, przyznawane 
może być zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki:

1. uprawia dyscyplinę olimpijską albo paraolimpijską objętą systemem 
współzawodnictwa sportowego,

2. jest członkiem stowarzyszenia kultury fizycznej, związku lub klubu sportowego, 
którego siedzibą jest Miasto Szczecin,

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

4. został powołany do reprezentacji narodowej, a w roku przyznania stypendium lub w 
roku poprzednim uzyskał międzynarodową mistrzowską klasę sportową a w przypadku 
paraolimpijczyków został objęty przygotowaniami do Paraolimpiady Pekin 2008, co 
potwierdza Polski Komitet Paraolimpijski,

5. zobowiązał się do realizacji programu przygotowań olimpijskich opracowanego przez  
właściwy związek sportowy i do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz do reprezentowania 
stowarzyszenia kultury fizycznej, związku lub klubu sportowego, którego siedzibą jest Miasto 
Szczecin w zawodach ujętych w programie szkolenia danego klubu,

6. zobowiąże się pisemnie do promocji Miasta Szczecin, która polegała będzie na 
informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Miasto Szczecin 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.

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa stowarzyszenie kultury fizycznej, 
związek lub klub sportowy, zrzeszające zawodnika, mające siedzibę na terenie Miasta 
Szczecin lub Radny Rady Miasta Szczecin, w terminie do dnia 30 marca 2006r. w pierwszym 
roku obowiązywania niniejszej uchwały, a wnioski dotyczące przyznawania stypendiów w 
kolejnych latach kalendarzowych, do dnia 31 listopada roku poprzedzającego dany rok 
kalendarzowy, w którym stypendium ma być wypłacane,

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko zawodnika,
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do stowarzyszenia, związku lub 

klubu sportowego,



3) opis osiągnięć sportowych zawodnika,
4) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia,
5) program szkolenia i związany z okresem tego szkolenia proponowany okres przyznania 

stypendium,
6) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta Szczecin o 

okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium,
7) opinię okręgowego związku sportowego i Zachodniopomorskiej Federacji Sportu.

§ 3. 1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Prezydent Miasta Szczecin na wniosek 
stowarzyszenia kultury fizycznej, związku lub klubu sportowego, zrzeszającego zawodnika, 
Radnego Rady Miasta Szczecin lub z inicjatywy własnej, po zasięgnięciu opinii Komisji ds. 
Sportu Rady Miasta Szczecin. Przy czym zaopiniowaniu przez Komisję ds. Sportu Rady 
Miasta Szczecin podlegać będzie także wysokość przyznawanego stypendium.

§ 4. 1. Stypendia przyznaje się na czas określony, tj. do Igrzysk Olimpijskich i 
Paraolimpijskich Pekin 2008,

2. Ze względu na fakt, iż okres przygotowań obejmuje czasokres dłuższy niż rok 
kalendarzowy, stypendium sportowe przyznaje się na okres do końca danego roku 
kalendarzowego z możliwością przedłużenia okresu pobierania stypendium sportowego na 
następny okres, o ile zawodnik spełnia kryteria określone w § 1, a nie zachodzą okoliczności 
skutkujące wstrzymaniem lub cofnięciem stypendium i zostały przewidziane w budżecie 
Gminy Miasto Szczecin na ten cel środki finansowe.

3. 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, do dnia 10-go każdego miesiąca na wskazany przez zawodnika 
indywidualny rachunek  bankowy zawodnika.

4. Wysokość stypendium będzie określana każdego roku po uchwaleniu budżetu
i potwierdzona aneksem do kontraktu.

§ 5. 1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:

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, iż wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn 
niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone także za cały okres 
wstrzymania 

§ 6. Stypendium cofa się zawodnikowi, na wniosek trenera lub władz związku, 
stowarzyszenia lub klubu który reprezentuje dany zawodnik, jeżeli w okresie jego pobierania:



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

sportowego, 
3) utracił prawa zawodnika, o których mowa w §1 pkt. 5.  
4) zmienił przynależność klubową stając się członkiem stowarzyszenia, związku lub klubu 

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

przez lekarza Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej,
6) odmówił udziału w zawodach, o których mowa w §1 pkt. 6.

§ 7. 1. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a 
niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium 
sportowe  przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż 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.

§ 8. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi kwota uchwalona w budżecie 
Gminy Miasto Szczecin na dany rok budżetowy, przy czym podział kwoty przeznaczonej w 
budżecie pomiędzy członków kadry olimpijskiej oraz paraolimpijskiej będzie odbywać się 
wg. następujących proporcji:

1) 80% kwoty przeznaczonej w budżecie na stypendia sportowe przeznaczone zostanie na 
wypłatę stypendiów dla członków kadry olimpijskiej,

2) 20% kwoty przeznaczonej w budżecie na stypendia sportowe przeznaczone zostanie na 
wypłatę stypendiów dla członków kadry paraolimpijskiej

§ 9. 1. Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów 
nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Gminy Miasto Szczecin.

2. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów i osiągniętych 
wyników podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Gminy Miasto Szczecin oraz na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 10. Wypłata stypendium następować będzie według zasad określonych w niniejszym 
załączniku, w szczególności w sposób opisany w §4 i 8.

§ 11. W przypadku przyznania stypendium, Gmina Miasto Szczecin zawrze z 
zawodnikiem umowę określającą indywidualne warunki związane z wykorzystaniem 
stypendium jako pomocy finansowej dla właściwego przygotowania zawodnika do Igrzysk 
Olimpijskich Pekin 2008, według wzorca określonego w załączniku nr 2 do uchwały. 



Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr LI/971/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 lutego 2006r.

KONTRAKT
zawarty w Szczecinie

w dniu ………….

pomiędzy

Gminą Miasto Szczecin, z siedzibą w Szczecinie, przy pl. Armii Krajowej 1,
NIP nr 851-030-94-10, reprezentowaną przez ………………………………………………,
zwaną w dalszej części umowy „Gminą” 

a

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Zawodnikiem”

Strony zgodnie oświadczają, iż podstawą zawarcia niniejszego kontraktu jest Uchwała Rady 
Miasta Szczecin nr LI/971/06 z dnia 20 lutego 2006 r.

§ 1. 1. Zawodnik potwierdza, iż znane mu są warunki przyznawania stypendium 
sportowego określonego Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LI/971/06 z dnia 20 lutego 2006 
r. i oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi określone w ww. Uchwale warunkujące 
przyznanie stypendium.

2. Zawodnik oświadcza, iż program przygotowań, w związku z którym uzyskuje 
stypendium obejmuje okres dłuższy niż rok kalendarzowy.

3. Zawodnik dołącza kserokopię umowy podpisanej z polskim związkiem sportowym 
na realizację programu przygotowań olimpijskich albo paraolimpijskich, potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem.

§ 2. 1. Gmina oświadcza, iż zawodnikowi przyznano stypendium sportowe w kwocie 
miesięcznej …………. brutto (……………………………), na czas od dnia ………..2006r. 
do dnia ………………. 2006r., w związku z planowanym udziałem zawodnika w igrzyskach 
olimpijskich Pekin 2008.

2. Kwota stypendium określona w ust. 1 wypłacana będzie do dnia 10 – ego każdego 
miesiąca, z góry, na rachunek bankowy zawodnika w …….., w miesięcznych transzach 
wyliczonych proporcjonalnie do ilości miesięcy danego roku kalendarzowego na jakim 
przyznano stypendium.

3. Przyznane stypendium nie podlega waloryzacji, jednakże jego wysokość podlegać 
będzie corocznej weryfikacji na podstawie uchwały wprowadzającej budżet Gminy Miasto 
Szczecin na dany rok kalendarzowy, określającej ogólną kwotę środków przeznaczonych na 
cel stypendiów sportowych, przyznawanych w ramach Uchwały Rady Miasta Nr LI/971/06,
z dnia 20 lutego 2006 r.



§ 3. 1. Stypendium wstrzymuje się zawodnikowi, jeżeli:
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, iż wstrzymanie stypendium nastąpiło z przyczyn 
niezawinionych przez zawodnika, stypendium może być wypłacone także za cały 
okres wstrzymania 

§ 4. 1. Stypendium cofa się zawodnikowi, jeżeli w okresie jego pobierania:
1) nie realizuje on programu szkoleniowego,
2) została nałożona na niego kara dyscyplinarna przewidziana w statucie danego związku 
sportowego, 
3) utracił prawa zawodnika, uprawniające go do uzyskania stypendium zgodnie z Uchwałą 
Rady Miasta Nr LI/971/06, z dnia 20 lutego 2006 r.
4) zmienił przynależność klubową stając się członkiem stowarzyszenia mającego siedzibę 
poza 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, może być wypłacane stypendium sportowe przez 
okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż 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 …/2006.

§ 6. Wszelkie zmiany niniejszego kontraktu wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym kontraktem zastosowanie mają zapisy 
Uchwały Rady Miasta Szczecin nr LI/971/06, z dnia 20 lutego 2006r., 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 każdej ze stron.


