
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW i NAGRÓD SPORTOWYCH 
CWZS ZAWISZA Klubu Strzelecki 

 
1. Stypendium sportowe ma charakter pomocy finansowej, wypłacanej 
w miesięcznych ratach lub w postaci jednorazowego dofinansowania, jako 
stypendium celowe. 
 
2. Nagroda jest formą jednorazowej gratyfikacji za wybitne osiągnięcia sportowe 
uzyskane w danym roku. 
 
3. Stypendium sportowe dla uzdolnionych sportowców, mające charakter 
indywidualnej pomocy będzie przyznawane na okres do dwunastu miesięcy, 
a wypłacane w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu. 
 
4. Stypendium celowe ma charakter jednorazowy i jest przyznawane 
na przygotowanie zawodników do Mistrzostw Polski w danej kategorii wiekowej. 
 
 
5. Wysokość jednorazowej nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe jest 
określona przez Zarząd Klubu. W pierwszej kolejności podlegają rozpatrzeniu 
wnioski o nagrody dla zawodników. 
 
6. Wysokość jednorazowego stypendium celowego jest uzależniona 
od usprawiedliwionych potrzeb wnioskodawcy ale nie może przekroczyć 
1.000,00 zł. 
 
7. Ilość stypendiów sportowych, celowych i nagród uzależniona jest od kwoty 
zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie CWZS Zawisza Klub 
Strzelecki oraz wysokości przyznanej dotacji z budżetu miasta Bydgoszczy lub od 
Marszałka Województwa. 
 

§ 2 
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
a) stypendium dla uzdolnionych sportowców – należy przez to rozumieć pomoc 
finansową wspierającą proces całorocznego szkolenia sportowego 
zawodnika, przyznawaną na podstawie osiągnięć w roku poprzednim 
do wnioskowanego, wypłacane miesięcznie w danym roku. 
b) stypendium celowym – należy przez to rozumieć celowe jednorazowe 
finansowe wsparcie przygotowania zawodnika do imprezy sportowej rangi 
międzynarodowej, krajowej, międzywojewódzkiej, wojewódzkiej. 
c) nagrodzie – należy przez to rozumieć jednorazową gratyfikację finansową 
za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, 
krajowym lub międzywojewódzkim i wojewódzkim przyznawaną 
na podstawie osiągnięć w roku poprzednim do wnioskowanego. 
d) osobie uczącej się – to osoba która nie ukończyła 26. roku życia, 
uczęszczająca do szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponad gimnazjalnej lub 
wyższej, posiadająca aktualną legitymację szkolną lub studencką; 

 
§ 3 

1. Stypendia sportowe, celowe i nagrody są wyróżnieniem przyznawanym 



osobom będącym członkami CWZS Zawisza Klub Strzelecki. 
 
2. Stypendia sportowe, celowe i nagrody przyznaje się osobom, które w dniu 
składania wniosku spełniają następujące warunki : 
a) są członkami CWZS ZAWISZA Klub Strzelecki. 
b) posiadają uregulowany obowiązek opłacania składek członkowskich. 
c) wywiązują się z podstawowych reguł obowiązujących w sporcie i przestrzegają 
powszechnie obowiązujących norm społecznych. 
 
3. Trener zawodnika, spełniającego kryteria opisane w ust. 2, zasłużony 
w uzyskaniu wybitnego osiągnięcia sportowego przez zawodnika, może 
otrzymać nagrodę sportową, jeśli zawodnik otrzymał nagrodę za to osiągnięcie. 
. 

§ 4 
 

1. Wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie stypendium sportowego składa 
Kierownik Klubu lub trenerzy, do Zarządu Stowarzyszenia. 
 
2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 
 
3. Złożone wnioski o stypendia i nagrody analizuje Zarząd CWZS Zawisza Klub 
Strzelecki.  
 
4. Wypłata stypendium i nagrody następuje gotówką lub przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez osobę ubiegającą się o stypendium. 

 
§ 7 

1. Stypendium podlega wstrzymaniu, gdy stypendysta: 
a) zaprzestaje uprawiać sport; 
b) przestaje spełniać kryteria opisane w § 3 ust. 2.; 
 
2. Stypendium podlega wstrzymaniu lub zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia 
nie przestrzegania podstawowych obowiązków zawodnika, a w szczególności: 
a) nie przestrzegania Statutu Stowarzyszenia; 
b) nie przestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej; 
c) brak systematycznego udziału w procesie szkoleniowym i zawodach 
sportowych; 
d) zawieszenia w prawach zawodnika przez odpowiedni organ statutowy; 
 
3. Stypendium podlega cofnięciu: 
a) w przypadku braku realizacji przez zawodnika programu szkolenia; 
b) gdy zawodnik utracił prawa zawodnika; 
c) gdy zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu; 
 
4. Wniosek o wstrzymanie, zmniejszenie lub cofniecie składa podmiot określony 
w § 4 ust. 1. Wstrzymanie, zmniejszenie lub cofnięcie stypendium może 
nastąpić także z urzędu. 
 
5. Cofnięcie stypendium celowego następuje z urzędu, w razie stwierdzenia 
okoliczności naruszenia zapisów § 7, ust. 3. 



 
6. Stypendium może być przywrócone w przypadku: 
a) podjęcia realizacji procesu szkoleniowego 
b) przywrócenia praw zawodnika 
 
7. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu na podstawie 
orzeczenia lekarskiego może być wypłacane stypendium sportowe przez 
okres niezdolności, nie dłużej niż trzy miesiące. 
 

§ 8 
 

1. Cofnięcie, wstrzymanie i zmniejszenie stypendium następuje w drodze decyzji 
Zarządu CWZS ZAWISZA Klub Strzeleck. 
 
2. Cofnięcie stypendium oznacza zaprzestanie dalszych wypłat na rzecz 
zawodnika. 
 
3. Wstrzymanie stypendium oznacza zaprzestanie dalszych wypłat na rzecz 
stypendysty do chwili ustania przyczyn jego wstrzymania. 
 
4. Zmniejszenie stypendium oznacza obniżenie kwoty wypłacanej stypendyście, 
zaś w przypadku stypendium celowego gdy stypendium wypłacano 
jednorazowo – obowiązek zwrócenia Stowarzyszeniu przez wnioskodawcę 
odpowiedniej części stypendium. 
 
5. Cofnięcie i wstrzymanie stypendium następuje z chwilą, gdy decyzja w tej 
sprawie stanie się ostateczna. 
 

§ 9 
1. Podmioty zgłaszające kandydatów do stypendiów oraz stypendyści 
zobowiązani są do informowania o wszelkich okolicznościach, mających 
znaczenie przy przyznawaniu oraz cofaniu, zmniejszaniu lub wstrzymaniu 
stypendiów, a w szczególności o zmianach dotyczących spełniania kryteriów 
przyznawania stypendiów, ujętych w § 3 ust. 2. 


