Regulamin przyznawania stypendiów sportowych przyznawanych przez PZB za wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.

Postanowienia ogólne
1. Polski Związek Bokserskii może przyznać stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
2. Wnioski o przyznanie stypendium opiniowane i zatwierdzane są przez Komisję Stypendialną powołaną
przez Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego.
3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
a trzech przedstawicieli Zarządu PZB
b dwóch przedstawicieli z OZB .
c Przewodniczącego Komisji Stypendialnej wybiera Komisja spośród swojego grona.
d Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący.
e Komisja Stypendialna sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują członkowie Komisji.
4. Wykaz zaopiniowanych wniosków wraz z propozycją wysokości stypendiów podpisuje Przewodniczący
Komisji i wraz z protokołem przedkłada Prezesowi .
5 Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje się w formie zarządzenia, w którym określa wysokość oraz
okres na jaki stypendium zostało przyznane.
2. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi:
a. do kwoty 1200 ? złotych brutto dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw
Europy i członków kadry olimpijskiej oraz narodowej
6. Stypendium ma charakter uznaniowy.
7. Stypendium wypłacane jest przez Polski Związek Bokserski w ramach środków posiadanych na dany
rok

Zasady przyznawania stypendiów
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Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) Trener kadry narodowej seniorek
2) Trener kadry narodowej seniorów

2. Stypendysta zobowiązany jest do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym przez cały czas
pobierania stypendium. Stypendysta oraz jego macierzysty klub sportowy zobowiązany jest także do
informowania organu przyznającego stypendium o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo
pobierania stypendium
w szczególności o:
a. utracie zdolności do uprawiania sportu,
b. zawieszeniu w prawach zawodnika.
. Fakt zawieszenia zawodnika zgłasza do organu przyznającego stypendium organizacja macierzysta
zawodnika
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c. Prezes Zarządu oraz komisja stypendialna ma prawo na wniosek trenera kadry zawiesić czasowo
wypłacanie stypendium zawodnikowi.
3. Wstrzymane stypendium wypłaca się po stwierdzeniu ustania okoliczności powodujących wstrzymanie
wypłaty, z tym, że wznowienie wypłaty stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
stwierdzeniu braku przeszkód do wypłaty.
4. Przyznane stypendium cofa się jeżeli zawodnik:
1) utracił stałą zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
2) został zawieszony w prawach zawodnika;
3) zakończył karierę sportową;
4) odmówił udziału w zgrupowaniach sportowych ,zawodach sportowych .
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