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Na podstawie art. 23a ust. 7 ustawy z dnia
18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 226, poz. 1675 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania
stypendiów sportowych dla cz∏onków kadry narodo-
wej osób niepe∏nosprawnych i kadry paraolimpijskiej,
zwanych dalej „stypendium”, wysokoÊç stypendium
oraz czas, na jaki mo˝e zostaç przyznane.

§ 2. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu przyznaje stypendium na uzasadniony
wniosek organizacji krajowej zajmujàcej si´ sportem
osób niepe∏nosprawnych, zwanej dalej „organizacjà”,
lub z w∏asnej inicjatywy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawiera-
jàcego imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia za-
wodnika oraz okres przygotowaƒ do igrzysk paraolim-
pijskich, do mistrzostw Êwiata lub do mistrzostw Eu-
ropy, organizacja do∏àcza:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dokument potwierdzajàcy powo∏anie zawodnika
do kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej
osób niepe∏nosprawnych;

3) dokument potwierdzajàcy uzyskanie kwalifikacji
do igrzysk paraolimpijskich lub dokument po-
twierdzajàcy zaj´cie jednego z trzech pierwszych
w kolejnoÊci miejsc w igrzyskach paraolimpij-
skich, igrzyskach g∏uchych, mistrzostwach Êwiata
lub mistrzostwach Europy, bezpoÊrednio poprze-
dzajàcych przyznanie stypendium;

4) pisemne zobowiàzanie zawodnika do realizacji
programu przygotowaƒ do igrzysk paraolimpij-
skich, do mistrzostw Êwiata lub do mistrzostw Eu-
ropy, opracowanego przez organizacj´, zwanego
dalej „programem przygotowaƒ”;

5) program przygotowaƒ.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu mo˝e przyznaç stypendium cz∏onkowi kadry
paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepe∏no-
sprawnych z w∏asnej inicjatywy, je˝eli posiada infor-
macje, ˝e zawodnik:

1) zosta∏ powo∏any do kadry paraolimpijskiej lub ka-
dry narodowej osób niepe∏nosprawnych;

2) uzyska∏ kwalifikacje do igrzysk paraolimpijskich
lub zajà∏ jedno z trzech pierwszych w kolejnoÊci
miejsc w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach
g∏uchych, mistrzostwach Êwiata lub mistrzo-
stwach Europy;

3) realizuje program przygotowaƒ.

§ 3. 1. Stypendium przyznaje si´ na okres realiza-
cji programu przygotowaƒ oraz udzia∏u w igrzyskach
paraolimpijskich, mistrzostwach Êwiata lub mistrzo-
stwach Europy.

2. Je˝eli program przygotowaƒ obejmuje okres
przekraczajàcy rok kalendarzowy, stypendium przy-
znaje si´ na okres do koƒca roku kalendarzowego
z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia okresu pobierania stypen-
dium na dalszy czas okreÊlony.

§ 4. 1. Cz∏onek kadry paraolimpijskiej lub kadry na-
rodowej osób niepe∏nosprawnych mo˝e pobieraç tyl-
ko jedno stypendium.

2. Stypendium nie przyznaje si´ cz∏onkowi kadry
paraolimpijskiej lub kadry narodowej osób niepe∏no-
sprawnych, który pobiera stypendium sportowe
przyznane na podstawie przepisów o stypendiach
sportowych dla cz∏onków kadry narodowej i olimpij-
skiej.

§ 5. 1. Podstaw´ ustalenia miesi´cznej wysokoÊci
stypendium stanowi kwota 2 300 z∏otych, zwana dalej
„podstawà”.

2. Cz∏onek kadry paraolimpijskiej w dyscyplinach
i konkurencjach sportowych obj´tych programem
igrzysk paraolimpijskich mo˝e otrzymaç stypendium
w wysokoÊci:

1) je˝eli w igrzyskach paraolimpijskich zajà∏:

a) 1 miejsce — do 200 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 170 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 150 % podstawy;

2) je˝eli w mistrzostwach Êwiata zajà∏:

a) 1 miejsce — do 190 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 150 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 110 % podstawy;

3) je˝eli w mistrzostwach Europy zajà∏:

a) 1 miejsce — do 100 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 80 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 60 % podstawy.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 26 stycznia 2009 r.

w sprawie stypendiów sportowych dla cz∏onków kadry narodowej osób niepe∏nosprawnych
i kadry paraolimpijskiej

———————
1) Minister Sportu i Turystyki kieruje dzia∏em administracji

rzàdowej — kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1
ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216,
poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).
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3. Cz∏onek kadry narodowej osób niepe∏nospraw-
nych w dyscyplinach i konkurencjach nieobj´tych pro-
gramem igrzysk paraolimpijskich mo˝e otrzymaç sty-
pendium w wysokoÊci:

1) je˝eli w igrzyskach g∏uchych zajà∏:

a) 1 miejsce — do 200 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 170 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 150 % podstawy;

2) je˝eli w mistrzostwach Êwiata zajà∏:

a) 1 miejsce — do 60 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 50 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 40 % podstawy;

3) je˝eli w mistrzostwach Europy zajà∏:

a) 1 miejsce — do 50 % podstawy,

b) 2 miejsce — do 40 % podstawy,

c) 3 miejsce — do 30 % podstawy.

4. Cz∏onek kadry narodowej osób niepe∏nospraw-
nych i kadry paraolimpijskiej, który uzyska∏ kwalifika-
cje do igrzysk paraolimpijskich, a nie spe∏nia warun-
ków wymienionych w ust. 2 i 3, mo˝e otrzymaç sty-
pendium w wysokoÊci do 35 % podstawy.

§ 6. 1. Stypendium jest wyp∏acane przez organiza-
cj´ ze Êrodków przekazanych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw kultury fizycznej i sportu w terminie do
15 dnia danego miesiàca.

2. Organizacja prowadzi obs∏ug´ finansowà oraz
przechowuje dokumentacj´ zwiàzanà z wyp∏atà sty-
pendium.

§ 7. Cz∏onkowi kadry narodowej osób niepe∏no-
sprawnych i kadry paraolimpijskiej, który jest czaso-
wo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolnoÊç ta
zosta∏a stwierdzona orzeczeniem lekarza uprawnione-
go do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, stypen-
dium mo˝e byç wyp∏acane przez okres tej niezdolno-
Êci, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez trzy miesiàce.

§ 8. Cz∏onkini kadry narodowej osób niepe∏no-
sprawnych i kadry paraolimpijskiej, o której mowa
w art. 23a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r.
o kulturze fizycznej, przedk∏ada organizacji wniosek
o kontynuowanie wyp∏aty stypendium oraz zaÊwiad-
czenie o niezdolnoÊci do uprawiania sportu z powodu
cià˝y lub dokument potwierdzajàcy urodzenie dziec-
ka.

§ 9. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycz-
nej i sportu wstrzymuje lub pozbawia stypendium
cz∏onka kadry paraolimpijskiej lub kadry narodowej
osób niepe∏nosprawnych na uzasadniony wniosek or-
ganizacji lub z w∏asnej inicjatywy.

2. Do wniosku o wstrzymanie wyp∏aty stypendium
nale˝y do∏àczyç:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dowody potwierdzajàce zaniedbania realizacji
programu przygotowaƒ paraolimpijskich lub pro-
gramu przygotowaƒ do mistrzostw Êwiata lub do
mistrzostw Europy;

3) wyjaÊnienia cz∏onka kadry;

4) opini´ trenera kadry narodowej o okolicznoÊciach
uzasadniajàcych wstrzymanie stypendium.

3. Do wniosku o pozbawienie stypendium nale˝y
do∏àczyç:

1) uzasadnienie wniosku;

2) dowody potwierdzajàce odstàpienie od realizacji
przygotowaƒ paraolimpijskich albo programu
przygotowaƒ do mistrzostw Êwiata lub do mi-
strzostw Europy lub potwierdzajàce odmow´
udzia∏u zawodnika w igrzyskach paraolimpijskich,
mistrzostwach Êwiata lub mistrzostwach Europy;

3) wyjaÊnienia cz∏onka kadry;

4) opini´ trenera kadry narodowej o okolicznoÊciach
uzasadniajàcych pozbawienie stypendium sporto-
wego.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw kultury fizycznej
i sportu z w∏asnej inicjatywy wstrzymuje lub pozba-
wia stypendium cz∏onka kadry paraolimpijskiej lub ka-
dry narodowej osób niepe∏nosprawnych, je˝eli posia-
da dane wymienione w ust. 2 pkt 2—4 i ust. 3
pkt 2—4.

§ 10. Cz∏onkowie kadry paraolimpijskiej lub kadry
narodowej osób niepe∏nosprawnych, którym przyzna-
no stypendia na podstawie dotychczasowych przepi-
sów, zachowujà uprawnienia do ich pobierania na
okres, na jaki zosta∏y przyznane.

§ 11. Wnioski o przyznanie stypendium, jego
wstrzymanie lub pozbawienie z∏o˝one przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia podlegajà
rozpatrzeniu, je˝eli zosta∏y z∏o˝one z zachowaniem
wymogów przewidzianych w przepisach dotychcza-
sowych.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sportu
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów spor-
towych dla cz∏onków kadry narodowej osób niepe∏no-
sprawnych i kadry paraolimpijskiej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 5, poz. 32).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki


