MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
Al. Jana Pawła II 78/015, 31-571 Kraków, tel. 796-018-608
e -mail : ko z la.p l @inte r ia. pl w w w.le kko atle tyka .n e t.pl
konto : Pekao S.A. 67124047191111000051832160

REGULAMIN
W SPRAWIE STYPENDIÓW SPORTOWYCH
DLA REPREZENTANÓW KLUBÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE
W KATEGORIACH WIEKOWYCH U18 – U20 - U23
Na podstawie uchwały Zarządu MZLA zarządza się, co następuje:
§1
Uchwała określa:
1) szczegółowy tryb przyznawania dla reprezentanta klubu województwa małopolskiego
członkowi kadry narodowej posiadającego obywatelstwo polskie stypendium sportowego,
zwanego dalej „stypendium”, a także wstrzymywania i pozbawiania stypendium;
2) stawki wysokości stypendium;
3) czas, na jaki stypendium może zostać przyznane;
4) sposób i terminy wypłacania stypendium.
§2
Wniosek o przyznanie stypendium zawiera:
1) nazwę podmiotu wnioskującego;
2) uzasadnienie wniosku;
3) imię (imiona) i nazwisko członka kadry narodowej posiadającego obywatelstwo polskie;
4) zobowiązanie właściwego klubu sportowego do informowania Prezesa Małopolskiego
Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej „Prezesem”, o każdej zmianie mającej wpływ na
przyznane stypendium;
5) wskazanie osiągniętego wyniku sportowego uprawniającego do stypendium;
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6) dokument potwierdzający aktywne uczestnictwo w szkoleniu w ramach kadry narodowej
wystawiony odpowiednio przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki dla Zaplecza Kadry
Narodowej i Polski Związek Lekkiej Atletyki dla Kadry Narodowej;
7) potwierdzone przez właściwy klub sportowy pisemne zobowiązanie członka kadry narodowej
do realizacji programu szkolenia opracowanego przez Małopolski Związek Lekkiej Atletyki dla
Zaplecza Kadry Narodowej i Polski Związek Lekkiej Atletyki dla Kadry Narodowej w ramach
przygotowań do Systemu Sportu Młodzieżowego.
§3
Klub sportowy składa wniosek, o którym mowa w § 2 do 24 września 2019 roku (możliwość
składania skanów na pocztę kozla.pl@interia.pl).
§4
Stypendium jest przyznawane:
1) na okres trzech miesięcy – październik, listopad i grudzień 2019 roku;
§5
Członek kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieży (start w Mistrzostwach Polski w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego) objętym
programem szkolenia w ramach kadry narodowej może otrzymać stypendium:
1) jeżeli w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego
w konkurencji indywidulanej zajął:
a) 1 miejsce – do wysokości 300,00zł/ miesięcznie;
b) 2 miejsce – do wysokości 250,00zł/ miesięcznie;
c) 3 miejsce – do wysokości 200,00zł/ miesięcznie.
2) jeżeli w lekkoatletycznych mistrzostwach Polski nie wchodzących do Systemu Sportu
Młodzieżowego w konkurencji indywidualnej zajął:
a) 1 miejsce – do wysokości 250,00zł/ miesięcznie;
b) 2 miejsce – do wysokości 200,00zł/ miesięcznie;
c) 3 miejsce – do wysokości 150,00zł/ miesięcznie.
3) Stypendium wypłacane jest na podstawie jednego najlepszego występu na Mistrzostwach
Polski.

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI
Al. Jana Pawła II 78/015, 31-571 Kraków, tel. 796-018-608
e -mail : ko z la.p l @inte r ia. pl w w w.le kko atle tyka .n e t.pl
konto : Pekao S.A. 67124047191111000051832160
§6
Wypłaty stypendium dokonuje Małopolski Związek Lekkiej Atletyki ze środków własnych oraz
przekazywanych na ten cel przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, ze środków PKN ORLEN.
§7
1. Po pozytywnej decyzji o przyznaniu stypendium wypłata stypendium następuje do 15 dnia
miesiąca.
2. Wypłata stypendium następuje co miesiąc.
3. Małopolski Związek Lekkiej Atletyki prowadzi obsługę finansową i przechowuje dokumentację
merytoryczną i finansową związaną z wypłatą stypendium.
§8
Członkowi kadry narodowej, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność
ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje
uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie, stypendium może być wypłacane przez okres tej niezdolności, nie
dłużej jednak niż przez okres dwóch miesięcy.
§9
1. Członkini kadry narodowej, o której mowa w art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie, przedkłada Prezesowi w terminie 14 dni od dnia jego uzyskania:
1) zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży oraz informację właściwego polskiego
związku sportowego o nierealizowaniu programu wskutek ciąży;
2) dokument potwierdzający urodzenie dziecka.
2. Stypendium wypłaca się po przedłożeniu zaświadczenia lub dokumentu, o których mowa
w ust. 1.
3. W okresie pobierania stypendium członkini kadry narodowej ma obowiązek zawiadomić
Prezesa o każdej zmianie sytuacji osobistej wpływającej na przyznane uprawnienie.
§ 10
Do wniosku o wstrzymanie stypendium należy dołączyć:
1) uzasadnienie wniosku;
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2) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację właściwego klubu sportowego
o odmowie złożenia wyjaśnień;
3) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie stypendium
albo informację właściwego klubu sportowego o odmowie złożenia opinii.
§ 11
Do wniosku o pozbawienie stypendium należy dołączyć:
1) uzasadnienie wniosku;
2) wyjaśnienia członka kadry narodowej albo informację właściwego klubu sportowego
o odmowie złożenia wyjaśnień;
3) opinię trenera kadry narodowej o okolicznościach uzasadniających pozbawienie
stypendium albo informację właściwego klubu sportowego o odmowie złożenia opinii.
§ 12
Do postępowań dotyczących wstrzymania i pozbawienia stypendium wszczętych w związku
z dopingiem w sporcie lub jego podejrzeniem nie stosuje się § 10 pkt 2 i 3 oraz § 11 pkt 2 i 3.
§ 13
Właściwy klub sportowy lub członek kadry narodowej przekazują stosowne dokumenty
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego
wstrzymanie lub pozbawienie stypendium.
§ 14
Decyzja wchodzi w życie z dniem 10 września 2019 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Małopolskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
Prezes Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki

