Aneks z dnia 21.09.2021
Dnia 21.09.2021 roku przyjęto zmiany w zasadach przyznawania stypendium sportowego
członkom Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego.
Nowe zasady obowiązują od dnia 01.10.2021.
Tekst jednolity.
ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO CZŁONKOM
BYTOMSKIEGO TOWARZYSTWA SZERMIERCZEGO
1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodniczce/zawodnikowi, który realizując swoją
aktywność sportową:
a) jest członkami Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego, w nieprzerwanym okresie 6 miesięcy
wstecz od dnia złożenia wniosku o stypendium;
b) startuje w kategoriach: senior, młodzieżowiec, junior (zgodnie z Systemem Sportu Młodzieżowego
nadzorowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Regulaminem Polskiego Związku
Szermierczego);
c) w momencie złożenia wniosku ma ukończony 17, oraz nieprzekroczony 35 rok życia;
d) w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium lub bieżącym brał udział we
współzawodnictwie sportowym zgodnie z przepisami Polskiego Związku Szermierczego
w zawodach rangi: Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw
i Pucharów Świata lub Europy, Igrzysk Olimpijskich lub innych zawodów interkontynentalnych.
2. Stypendia miesięczne mogą otrzymywać zawodniczki/zawodnicy, którzy w roku bieżącym, w którym
wnioskują o stypendium są klasyfikowani na miejscach od 1 – 4 Listy Klasyfikacyjnej Polskiego
Związku Szermierczego, lub uzyskali co najmniej pierwszą klasę sportową.
3. Stypendia jednorazowe mogą otrzymać zawodniczki/zawodnicy, którzy zajęli miejsce na podium
w zawodach indywidualnych lub drużynowych rangi mistrzowskiej o zasięgu co najmniej
ogólnopolskim.
3. O stypendium występuje indywidualnie zawodniczka/zawodnik, a w przypadku niepełnoletności
wniosek o stypendium podpisuje jego przedstawiciel ustawowy.
4. Do wniosku o stypendium dołączyć należy opinię dotyczącą kandydatki/kandydata wydaną przez
macierzysty klub sportowy, reprezentowany przez osoby statutowo umocowane do składania
oświadczeń.
5. Zarząd Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego przyznaje lub odmawia przyznania stypendium
w trybie uchwały, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz Statutu Stowarzyszenia.
6. Wysokości stypendiów miesięcznych w zależności od kategorii wiekowej oraz miejsca na Liście
Klasyfikacyjnej Polskiego Związku Szermierczego.
a) kategoria junior
- 1 - 4 miejsce: 500zł
b) kategoria młodzieżowiec
- 1 – 4 miejsce: 700zł
c) kategoria senior
- 1 – 4 miejsce: 1000zł
6.1 Wysokość stypendiów miesięcznych za uzyskanie klasy sportowej w kategorii junior,
młodzieżowiec, senior zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Szermierczego:
a) I klasa kategoria junior – 200zł
b) I klasa kategoria młodzieżowiec – 250zł
c) I klasa kategoria senior – 300zł
d) Mistrzowska Krajowa kategoria junior - 300zł
d) Mistrzowska Krajowa kategoria młodzieżowiec - 350zł
d) Mistrzowska Krajowa kategoria senior – 400zł
e) Mistrzowska Międzynarodowa kategoria junior – 400zł
f) Mistrzowska Międzynarodowa kategoria młodzieżowiec – 450zł
g) Mistrzowska Międzynarodowa kategoria senior – 500zł

7. Wysokości stypendium jednorazowego w zależności od kategorii wiekowej oraz miejsca na podium
zawodów indywidualnych rangi mistrzowskiej o zasięgu co najmniej ogólnopolskim:
a) w kategorii junior
- 1 miejsce: 600zł, 2 miejsce: 400zł, 3-4 miejsce: 300zł
b) w kategorii młodzieżowiec
- 1 miejsce: 800zł, 2 miejsce: 600zł, 3-4 miejsce: 500zł
c) w kategorii senior
- 1 miejsce: 1200zł, 2 miejsce: 900zł, 3-4 miejsce: 800zł
8. Wysokości stypendium jednorazowego w zależności od kategorii wiekowej oraz miejsca na podium
zawodów drużynowych rangi mistrzowskiej o zasięgu co najmniej ogólnopolskim:
a) w kategorii junior
- 1 miejsce: 500zł, 2 miejsce: 300zł, 3 miejsce: 200zł
b) w kategorii młodzieżowiec
- 1 miejsce: 600zł, 2 miejsce: 400zł, 3 miejsce: 300zł
c) w kategorii senior
- 1 miejsce: 1000zł, 2 miejsce: 800zł, 3 miejsce: 700zł
9. Stypendium miesięczne jest przyznawane w okresie do 12 miesięcy obejmujących okres określony
w Regulaminie Polskiego Związku Szermierczego właściwy do zmian kategorii wiekowych i jest
wypłacane w ratach miesięcznych na zasadach określonych w umowie, przy zachowaniu łącznie
poniższych warunków:
a) stypendium miesięczne jest wypłacane za miesiąc następujący po miesiącu w którym
zawodniczka/zawodnik uzyskał/a miejsce na liście PZSz określone w punkcie 6, lub uzyskał/a klasę
sportową zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Szermierczego
b) ostatnim miesiącem za który wypłacane jest stypendium miesięczne jest miesiąc utraty miejsca na
liście PZSz określonego w punkcie 2, lub w przypadku klas sportowych utrata klasy sportowej zgodnie
z Regulaminem Polskiego Związku Sportowego.
c) zawodniczka/zawodnik realizuje roczny i miesięczny plan treningowy i startowy ustalony z
trenerem koordynatorem, który stanowi załącznik do umowy stypendialnej – minimalny miesięczny
wymiar 60 minutowych jednostek treningowych wynosi min. 24 jednostki.
d) odstępstwa od realizacji planów o których mowa w p.p. c) możliwe są jedynie z powodu choroby
udokumentowanej zwolnieniem lekarskim, lub z przyczyn losowych po akceptacji Zarządu
Stowarzyszenia.
e) stypendium miesięczne wypłacane jest w terminie do 10 dnia następującego po miesiącu za które
stypendium przysługuje.
f) stypendium jednorazowe jest wypłacane do 10 następnego miesiąca po miesiącu złożenia wniosku
o stypendium.
10. Bytomskie Towarzystwo Szermiercze zastrzega sobie możliwość wypłaty stypendium
w późniejszych terminach w przypadku opóźnień w pozyskiwaniu środków ( z dotacji, składek
od sponsorów itp.), a także zawieszenia wypłaty stypendium w przypadku trudnej sytuacji finansowej
Stowarzyszenia. Zawieszenie wypłaty stypendium zostanie przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
Za okres zawieszenia zawodniczce/zawodnikowi nie przysługuje prawo do stypendium.
11. Wniosek o stypendium z załącznikami powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której
należy podać dane osoby (stypendysty) składającego wniosek oraz umieścić dopisek „Stypendium
sportowe BTS Bytom”.
12. Wniosek o stypendium miesięczne stanowi załącznik nr 1-1, a o stypendium jednorazowe
załącznik nr 1-2 do niniejszych zasad.
13. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać drogą pocztową lub członkom
zarządu w siedzibie Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego w Bytomiu przy ul. Strzelców
Bytomskich 1/3, lub w miejscu prowadzenia zajęć sportowych.
14. Informacji w sprawach stypendiów udziela zarząd , telefonicznie: +48 600316820, 32 7719450
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: btsszerm@wp.pl).
Bytom, dnia 20.08.2020 rok

załączniki:
1-1 Wniosek o stypendium miesięczne
1-2 Wniosek o stypendium jednorazowe
2 Umowa stypendialna

Załącznik nr 1-3

Bytom, dnia …...............................
Wnioskodawca:
….......................................................................................
imię i nazwisko
….......................................................................................
adres zamieszkania
….......................................................................................
nr pesel

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
BYTOMSKIEGO TOWARZYSTWA SZERMIERCZEGO
Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium sportowego
Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego od miesiąca ….......................... / ….......... roku
w związku z uzyskaniem …......................................................................... klasy sportowej
w miesiącu …................... / …........... roku …......
Oświadczam, że zapozałam/zapoznałem się z Zasadami Przyznawania Stypendium
Sportowego członkom Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego.

…............................................................................
podpis osoby wnioskującej

Załącznik nr 1-1

Bytom, dnia …...............................
Wnioskodawca:
….......................................................................................
imię i nazwisko
….......................................................................................
adres zamieszkania
….......................................................................................
nr pesel

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
BYTOMSKIEGO TOWARZYSTWA SZERMIERCZEGO
Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium sportowego
Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego od miesiąca ….......................... / ….......... roku
w związku z uzyskaniem w miesiącu …................... / …........... roku …...... miejsca na
krajowej liście klasyfikacyjnej Polskiego Związku Szermierczego.
Oświadczam, że zapozałam/zapoznałem się z Zasadami Przyznawania Stypendium
Sportowego członkom Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego.

…............................................................................
podpis osoby wnioskującej

Załącznik nr 1-2

Bytom, dnia …...............................
Wnioskodawca:
….......................................................................................
imię i nazwisko
….......................................................................................
adres zamieszkania
….......................................................................................
nr pesel

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
BYTOMSKIEGO TOWARZYSTWA SZERMIERCZEGO
Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium sportowego
Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego w związku z uzyskaniem w dniu …/.../....... r.
….... miejsca w …..................................................................................................................
Oświadczam, że zapozałam/zapoznałem się z Zasadami Przyznawania Stypendium
Sportowego członkom Bytomskiego Towarzystwa Szermierczego.

…............................................................................
podpis osoby wnioskującej

