
R e g u l a m i n 
w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium dla          

uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe 
 

I.       ZASADY OGÓLNE  

1. Prezydent  Miasta Ciechanów z inicjatywy własnej lub na wniosek 
klubu  sportowego działającego  na terenie  miasta  Ciechanów, 
przyznaje     indywidualne     stypendia     sportowe     szczególnie 
uzdolnionym uczniom i studentom . 

2. Stypendium   sportowe   moŜe   być   przyznane   zawodnikom   za 
osiąganie wybitnych wyników sportowych uczniom i studentom 
zrzeszonym w klubach sportowych, którzy w roku poprzednim lub 
w roku przyznania stypendium spełniają następujące kryteria: 

 
a) uczą się bądź studiują; 
b) są członkami klubu sportowego, którego siedzibą jest miasto 

Ciechanów; 
c) posiadają licencję zawodnika i są medalistami Mistrzostw 

Polski w swojej kategorii wiekowej oraz są członkami kadry 
narodowej, a w przypadku gier zespołowych reprezentowali 
Polskę w oficjalnych meczach międzypaństwowych; 

d) biorą   udział   w   szkoleniu   centralnym   kadry   narodowej 
młodzików, kadetów, juniorów lub seniorów; 

e) zawodnicy reprezentujący zespół, który dotarł w rozgrywkach 
rangi Mistrzostw Polski do strefy finałowej; 

f) cechują się nienaganną postawą etyczną i  moralną oraz 
przestrzegają  obowiązujące   przepisy   sportowe   w   danej 
dyscyplinie sportu. 

3. Wysokość stypendium wynosi od 300 do 500 zł. neto miesięcznie 
i jest przyznawane na czas określony nie dłuŜszy niŜ 1 rok. 

4.Prezydent Miasta Ciechanów określając wysokość stypendium bierze pod uwagę w 
szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika. 

5. Wypłata stypendium następuje do 10-go dnia kaŜdego następnego 
miesiąca. 

6. Wykaz zawodników, wysokość przyznanych im stypendiów 
i osiągniętych wyników sportowych podaje się do publicznej wiadomości. 
 

 
 
 
 
 



II.       TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

1. Stypendium przyznawane jest przez Prezydenta Miasta Ciechanów 
na pisemny wniosek klubu sportowego   działającego na terenie 
miasta Ciechanów. 

2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: 
 

a) dane osobowe wnioskodawcy i zawodnika; 
b) aktualną kartę  zgłoszenia,   licencję  bądź   inny   dokument 

uprawniający do udziału w zawodach sportowych; 
c) opis osiągnięć sportowych zawodnika; 
d) dokumenty potwierdzające opisane osiągnięcia; 
e) program szkolenia  i związany z okresem tego  szkolenia 

proponowany okres przyznania stypendium; 

3. W razie stwierdzenia, Ŝe złoŜony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca   
zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie określonym przez komisję. 
4. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie 

stypendium, w terminie, o którym mowa w pkt 3 , wniosek nie podlega 
rozpoznaniu. 

5. Wnioski   do   Prezydenta   Miasta   Ciechanów   naleŜy   składać 
osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta z dopiskiem 
na kopercie  „stypendium sportowe" w nieprzekraczalnym terminie 
do 15-go grudnia danego roku kalendarzowego, poprzedzającego 
otrzymanie stypendium (decyduje data wpływu), z zastrzeŜeniem, 
Ŝe  w roku 2009 wnioski o przyznanie stypendium składane są w 
terminie do dnia 30 września 

6. Stypendium moŜe być przyznawane takŜe z inicjatywy Prezydenta 
Miasta Ciechanów po zapoznaniu się z opinią klubu sportowego, w 
którym zrzeszony jest zawodnik. 

7. Stypendium     przyznaje     Prezydent     Miasta     Ciechanów     po 
zapoznaniu się z opinią Komisji ds.  udzielania stypendiów dla 
uczniów i studentów za wybitne osiągnięcia sportowe. W skład 
Komisji powoływanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów 
wchodzi dwóch przedstawicieli Rady Miasta oraz przedstawiciel 
Prezydenta Miasta. 

8. Podstawą wypłaty  stypendium  jest  umowa  zawarta   pomiędzy 
Prezydentem    Miasta    Ciechanów,    a    zawodnikiem,    któremu 
przyznano stypendium. 

9.   Stypendium     przyznawane    jest    ze     środków    finansowych zagwarantowanych 
w budŜecie miasta Ciechanów. 

 



III. WSTRZYMANIE I COFANIE STYPENDIUM  

1. W trakcie pobierania stypendium   zawodnik zobowiązany jest do 
realizacji    programu    przygotowań    sportowych,    utrzymywania 
poziomu  sportowego,   gwarantującego  przynaleŜność  do  kadry 
narodowej oraz kontynuowania nauki. 

2. Prezydent   Miasta   Ciechanów   cofa   stypendium   sportowe   dla 
zawodnika w następujących przypadkach: 

 
a) przejścia do klubu, którego siedzibą jest inna miejscowość 

niŜ Miasto Ciechanów; 
b) nałoŜenia kar dyscyplinarnych; 
c) przerwania    ciągłości   treningu   z   przyczyn    innych    niŜ 

zdrowotne, a nie będących skutkiem uprawiania sportu; 
d) przerwania nauki; 

3. Prezydent Miasta Ciechanów wstrzymuje stypendium sportowe dla 
zawodnika, w następujących przypadkach: 

a) obniŜenia poziomu sportowego; 
b) zaprzestania realizacji programu przygotowań sportowych. 

 

4. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyny 
wymienionej w pkt 3. 

5. Wypłatę    stypendium    wznawia    się    po    ustaniu    przyczyny 
powodującej wstrzymanie stypendium sportowego od najbliŜszego 
terminu płatności. 

6. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, 
a   niezdolność   ta   została   potwierdzona   orzeczeniem   lekarza 
sportowego,  stypendium moŜe być wypłacane przez okres nie 
dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 

7. Zawodnik, któremu przyznano stypendium jest zobowiązany do: 
 

a) przedstawiania na wniosek Prezydenta Miasta Ciechanów, 
bieŜących wyników z realizacji szkolenia sportowego; 

b) informowania Prezydenta Miasta Ciechanów 
o okolicznościach, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3 najpóźniej w 
terminie 7 dni od ich wystąpienia; 

c) promowania Miasta Ciechanów. 

8. W przypadku nie wypełniania obowiązków, o których mowa w pkt 7 
Prezydent Miasta Ciechanów moŜe Ŝądać zwrotu pobranego przez 
zawodnika stypendium. 

 


