
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIII/837/09 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 23 marca 2009 r. 

 
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości 
stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, członków kadry 
narodowej, olimpijczyków i paraolimpijczyków. 

§ 1. Stypendium sportowe Gminy Miasta Szczecin, zwane dalej stypendium, przyznawane 
moŜe być zawodnikowi, który łącznie spełnia następujące warunki, z zastrzeŜeniem zapisów 
zawartych w  § 3.2: 

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 i posiada obywatelstwo polskie, 

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

4. podczas Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich w Pekinie był:  
a) medalistą, 
b) finalistą – od 4 do 8 miejsca, 
c) uczestnikiem – pozostali zawodnicy, którzy zajęli poniŜej 8 miejsca. 

5. zobowiąŜe 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. 

6. zobowiąŜe się pisemnie do przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich 
Londyn 2012 r. jako reprezentant Gminy Miasto Szczecin. 

7. zobowiąŜe się do realizacji programu przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich 
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. 

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa stowarzyszenie kultury fizycznej, 
związek lub klub sportowy, zrzeszające zawodnika, mające siedzibę na terenie Miasta 
Szczecin, w terminie do dnia 06.04.2009 r., 

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

lub klubu sportowego, 



3) opis osiągnięć sportowych zawodnika na Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich 
Pekin 2008, 

4) dokumenty świadczące o udziale w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolompijskich Pekin 
2008, 

5) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Prezydenta Miasta Szczecin 
o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium, 

6) opinię właściwego dla danej dyscypliny związku sportowego. 

§ 3. 1. Stypendia przyznaje, wstrzymuje i cofa Prezydent Miasta Szczecin na wniosek 
stowarzyszenia kultury fizycznej, związku lub klubu sportowego, zrzeszającego zawodnika, 
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 
takŜe wysokość przyznawanego stypendium. 

2. W wyjątkowych wypadkach Rada Sportu Gminy Miasto Szczecin moŜe 
zaproponować przyznanie stypendium zawodnikowi, który w ocenie Rady zasługuje 
na przyznanie stypendium, jednakŜe nie spełnia wszystkich wymogów o których mowa w § 1. 
W tej sytuacji ma zastosowanie zapis § 3. 1.   

§ 4. 1. Stypendia przyznaje się na czas określony, do 31.12.2009 r. 

2. Przyznane stypendia wypłacane są z góry w miesięcznych transzach wyliczonych 
proporcjonalnie do ilości miesięcy danego roku kalendarzowego na jaki przyznano 
stypendium, do dnia 10 kaŜdego miesiąca na wskazany przez zawodnika indywidualny 
rachunek bankowy. 

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

1) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego 
związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez inne właściwe 
stowarzyszenie. 

2) zaniedbuje on realizację programu szkoleniowego, 

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.  

§ 6. Stypendium cofa się zawodnikowi, na wniosek trenera 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, o których mowa w § 1 pkt. 7.  



4) zmienił przynaleŜność 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, moŜe być wypłacane 
stypendium sportowe  przez okres tej niezdolności, jednak nie dłuŜej niŜ przez trzy miesiące.  

2. Wysokość stypendium wypłacanego zawodnikowi podlega zaopiniowaniu przez 
Komisję ds. Sportu, o której mowa w § 3. 

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

1) Olimpijczycy 73,68 % środków 
a) medaliści 44.800 zł brutto 
b) finaliści 22.400 zł brutto 
c) uczestnicy – pozostałą kwotę, podzieloną przez ilość uczestników 

2) Paraolimpijczycy 26,32 % środków 
a) medaliści 23.529 zł brutto 
b) finaliści 11.764 zł brutto 
c) uczestnicy – pozostałą kwotę, podzieloną przez ilość uczestników 
 

§ 9. 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 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 Londyn 2012, według wzorca określonego w załączniku nr 2 do uchwały.  
 
 
 


