
 
 

UCHWAŁA NR XXXVII/1157/2020 
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy 

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustanawia się następujące rodzaje stypendiów sportowych m.st. Warszawy: 

1) stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy; 

2) stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy; 

3) stypendia sportowe trenerskie m.st. Warszawy. 

2. Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów 
sportowych m.st. Warszawy, o których mowa w ust. 1 w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach 
do uchwały. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) zawodniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną stale zamieszkałą na terenie m.st. Warszawy biorącą 
udział we współzawodnictwie sportowym; 

2) trenerze – należy przez to rozumieć osobę fizyczną stale zamieszkałą na terenie m.st. Warszawy zajmującą 
się przygotowaniem i wyszkoleniem zawodników; 

3) stypendium – należy przez to rozumieć okresowe świadczenie pieniężne przyznane w oparciu 
o postanowienia niniejszej uchwały; 

4) stypendyście – należy przez to rozumieć zawodnika lub trenera, któremu przyznano stypendium; 

5) Systemie Sportu Młodzieżowego (w dalszej części: SSM) – należy przez to rozumieć ogólnopolski system 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, obowiązujący w danym roku w tej dyscyplinie sportu, 
wprowadzonym przez Ministerstwo właściwe do spraw sportu; 

6) systemie ocen – należy przez to rozumieć system klasyfikacji punktowej w dyscyplinach i konkurencjach 
zaliczanych do współzawodnictwa sportowego SSM w danej kategorii wiekowej; 

7) kategorii wiekowej: junior, młodzieżowiec, senior – należy przez to rozumieć kategorię wiekową 
zawodnika ustaloną przez organizatorów imprezy sportowej. 

§ 3. 1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w postępowaniu dotyczącym stypendiów 
sportowych m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy. 

2. Dla realizacji zadań wynikających z uchwały przetwarza się dane osobowe: zawodników, trenerów oraz 
rodziców lub opiekunów niepełnoletnich zawodników. 
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3. Podmiotami uprawnionymi do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2, są 
członkowie Komisji ds. Stypendiów Sportowych powołanej przez Prezydenta m.st. Warszawy. 

§ 4. Traci moc uchwała nr LXI/1639/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. 
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 1985). 

§ 5. Do stypendiów sportowych m.st. Warszawy przyznanych na podstawie uchwały o której mowa 
w § 4 stosuje się zasady dotychczasowe. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. 

§ 7. 1.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

  
 

Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy 
 
 

Ewa Malinowska-Grupińska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/1157/2020 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 24 września 2020 r. 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania 
oraz wysokość stypendiów sportowych olimpijskich m.st. Warszawy 

§ 1. 1.  Stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy może być przyznane zawodnikowi, który łącznie 
spełnia następujące warunki: 

1) stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy; 

2) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy lub 
właściwą organizację międzynarodową i uzyskał wynik sportowy, określony w pkt 3, w dyscyplinie 
i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk Olimpijskich; 

3) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 , uzyskał co najmniej jedno 
z następujących osiągnięć sportowych: 

a) zajął miejsce 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich, 

b) zajął miejsce 1-8 w mistrzostwach świata seniorów, 

c) zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów; 

4) nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który 
reprezentuje lub stypendium sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie, ani nie ubiega się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie 
otrzymywania stypendium sportowego m.st. Warszawy, spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego 
mu stypendium sportowego m.st. Warszawy. 

2. W przypadku mistrzostw świata lub Europy brane pod uwagę będą tylko wyniki uzyskane na 
najwyższym poziomie rozgrywkowym w danej dyscyplinie i konkurencji. 

§ 2. 1.  Stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy może być przyznane zawodnikowi 
uprawiającemu sport osób z niepełnosprawnościami, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy; 

2) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwą organizację krajową lub 
międzynarodową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami i uzyskał wynik 
sportowy, określony w pkt 3, w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk 
Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych; 

3) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, uzyskał co najmniej jedno 
z następujących osiągnięć sportowych: 

a) zajął miejsce 1-3 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, 

b) zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach świata, 

c) zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy; 

4) nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który 
reprezentuje lub stypendium sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie, ani nie ubiega się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie 
otrzymywania stypendium m.st. Warszawy, spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego mu 
stypendium sportowego m.st. Warszawy. 

2. Warunkiem przyznania stypendium jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2 brało udział co najmniej: 
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1) 6 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym, albo 

2) 6 drużyn, zespołów, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg, albo 

3) 6 drużyn w grach zespołowych. 

3. W przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zespołów, zawodników, 
drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg w danej konkurencji oraz w przypadku, gdy w danej 
konkurencji, w której występują kategorie wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja, w najlżejszych 
i najcięższych kategoriach wagowych, nie stosuje się kryteriów określonych w ust. 2. 

4. W przypadku mistrzostw świata lub Europy brane pod uwagę będą tylko wyniki uzyskane na 
najwyższym poziomie rozgrywkowym w danej dyscyplinie i konkurencji. 

§ 3. 1.  W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, 
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 2 ust. 1 pkt 3, zawodnikowi przysługuje prawo do stypendium na 
podstawie jednego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku. 

2. Jeżeli z powodu siły wyższej nie odbyły się w roku poprzedzającym przyznanie stypendium żadne 
zaplanowane zawody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 oraz § 2 ust. 1 pkt 3, brane pod uwagę będą wyniki 
uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania stypendium. 

§ 4. 1.  Wniosek o przyznanie stypendium składa: 

1) pełnoletni zawodnik, którego wniosek dotyczy; 

2) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika. 

2. Wniosek powinien zawierać, z zastrzeżeniem ust. 4: 

1) imię (imiona) i nazwisko zawodnika; 

2) adres zamieszkania zawodnika; 

3) nazwę klubu sportowego, który reprezentuje, adres siedziby klubu sportowego lub informację o braku 
przynależności klubowej; 

4) wskazanie osiągnięcia sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium zawierające: 

a) pełną nazwę zawodów, 

b) termin i miejsce ich rozegrania, 

c) uzyskany wynik sportowy, 

d) kategorię wiekową, w której został osiągnięty, 

e) nazwę dyscypliny, 

f) nazwę konkurencji, 

g) rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp., w grach zespołowych, 

h) liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zespołów, zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, 
debli, mikstów lub załóg; 

5) zobowiązanie do niezwłocznego informowania biura Urzędu m.st. Warszawy właściwego w sprawach 
sportu o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium oraz o wystąpieniu zmian mających 
wpływ na treść złożonego wniosku oraz przekazanych danych do wypłaty przyznanego świadczenia; 

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wystawione odpowiednio przez polski związek sportowy, 
Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących, Polski 
Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" lub inny związek sportowy lub podmiot organizujący 
współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami, potwierdzające uzyskanie przez 
zawodnika wskazanego we wniosku osiągnięcia sportowego, zawierające dane wymienione w ust. 2 pkt 1 i 4; 

4. W przypadku składania wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego zawodnika, 
wniosek powinien zawierać dodatkowo jego: 

1) imię i nazwisko, 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 9953



2) adres. 

5. Na wniosek biura Urzędu m.st. Warszawy właściwego w sprawach sportu wnioskodawca musi do 
wniosku dołączyć komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu potwierdzony za zgodność z oryginałem. 
W przypadku komunikatów ogłoszonych w języku innym niż polskim, wnioskodawca musi dostarczyć ich 
tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

6. Wnioski składa się w siedzibie biura Urzędu m.st. Warszawy właściwego w sprawach sportu w terminie 
od 1 października do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Za datę złożenia wniosku 
uważa się datę wpływu do Urzędu m.st. Warszawy. 

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym w wezwaniu. 

8. Zastrzega się możliwość udostępnienia dedykowanego systemu elektronicznego do obsługi stypendiów 
m.st. Warszawy dostępnego na ogólnodostępnej platformie internetowej, w tym do wypełnienia wniosku oraz 
przekazania danych do wypłaty przyznanego świadczenia, z zastrzeżeniem kryteriów określonych niniejszą 
uchwałą. 

9. Stypendyści, a w przypadku stypendystów niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, podają 
na potrzeby wypłaty stypendium i do celów podatkowych dane do wypłaty świadczenia zawierające dane 
osobowe. 

10. Dane do wypłaty świadczenia, o których mowa w ust. 9 zawierają: imię (imiona) i nazwisko 
stypendysty, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania, właściwy urząd 
skarbowy, numer telefonu, nazwę banku, numer konta bankowego i nazwę jego posiadacza, informację o tym 
czy zawodnik jest uczniem lub studentem, stopień niepełnosprawności, dane osobowe niezbędne do celów 
ubezpieczeniowych (tylko w przypadku zawodników, których dotyczą). 

§ 5. 1.  Podstawę ustalenia wysokości miesięcznego stypendium stanowi kwota 2.500 zł (słownie: dwa 
tysiące pięćset złotych) brutto. 

2. Wysokość stypendium ustalana jest w stosunku do osiągniętego wyniku sportowego, z zastrzeżeniem 
ust. 7 oraz § 6 ust. 1. 

3. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia wysokości przyznanego stypendium do 100 zł (słownie: sto 
złotych) w górę. 

4. Wysokość stypendium przyznanego za osiągnięcia indywidualne nie może przekroczyć miesięcznie 
brutto: 

1) 100 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a-b oraz § 
2 ust. 1 pkt 3 lit. a-b; 

2) 80 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz 
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c. 

5. Wysokość stypendium przyznanego za osiągnięcia w sportach indywidualnych w drużynie, zespole, 
osadzie, sztafecie, parze, deblu, mikście lub załodze itp., nie może przekroczyć miesięcznie brutto: 

1) 90 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a-b oraz 
§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-b; 

2) 70 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz 
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c. 

6. Wysokość stypendium przyznanego za osiągnięcia w grach zespołowych, nie może przekroczyć 
miesięcznie brutto: 

1) 70 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. a-b oraz 
§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-b; 

2) 50 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 3 lit. c oraz 
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c. 
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7. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi niezrzeszonemu lub reprezentującemu klub sportowy, 
którego siedziba leży poza terenem m.st. Warszawy, nie może przekroczyć miesięcznie brutto 50% wysokości 
przysługującego stypendium wskazanej w ust. 4-6. 

§ 6. 1.  Liczba i wysokość oraz okres przyznania stypendiów w danym roku kalendarzowym jest 
każdorazowo określana w zależności od wysokości kwoty środków finansowych na ten cel przeznaczonych 
w budżecie m.st. Warszawy oraz liczby zawodników i trenerów uprawionych do otrzymania stypendium, przy 
czym nie przyznaje się stypendium, którego ustalona wysokość byłaby niższa niż 500 zł (słownie: pięćset 
złotych) brutto. 

2. Wykaz stypendystów zawierający imiona i nazwiska, uprawianą dyscyplinę sportową, nazwę klubu 
sportowego (w przypadku zawodników zrzeszonych), wysokość przyznanych stypendiów oraz okres na jaki 
przyznano stypendia podlega ogłoszeniu na stronie internetowej m.st. Warszawy. 

§ 7. 1.  Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 

2. Przed przyznaniem stypendium Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może zasięgnąć opinii Komisji 
ds. Stypendiów Sportowych, zwanej dalej Komisją. 

3. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w drodze zarządzenia ogłasza powołanie Komisji oraz określa 
tryb jej działania. 

4. Komisja liczy sześciu członków, w tym: 

1) trzech członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tym przewodniczącego 
Komisji; 

2) trzech członków wskazanych przez Komisję Rady Miasta Stołecznego Warszawy właściwą w sprawach 
sportu. 

5. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia i pełnią swoją funkcję społecznie. 

§ 8. 1.  Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym zostały 
przyznane, z zastrzeżeniem, że w roku poprzedzającym Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie lub 
Igrzyska Olimpijskie Głuchych letnie lub zimowe odpowiednio do uprawianej dyscypliny stypendia przyznaje 
się na czas określony, nie dłuższy niż 24 miesiące. 

2. Stypendysta może pobierać tylko jeden rodzaj stypendium sportowego m.st. Warszawy w okresie jego 
przyznania. 

3. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są miesięcznie z góry, do dnia 20 każdego 
miesiąca, po przekazaniu danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 9, przy czym zastrzega 
się możliwość przesunięcia pierwszej wypłaty na kolejny miesiąc następujący po prawidłowo przekazanych 
danych do wypłaty świadczenia. 

§ 9. 1.  Stypendystę pozbawia się stypendium w całości lub w części jeżeli w okresie jego pobierania: 

1) nie realizuje programu szkoleniowego, odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 
zaprzestał startów lub treningów chyba, że wynika to z utraty zdolności do uprawiania sportu z przyczyn 
zdrowotnych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy albo wskutek ciąży w okresie ciąży i w okresie 
nie dłuższym niż 3 miesiące po urodzeniu dziecka; 

2) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego, okręgowego 
związku sportowego lub klubu, którego zawodnik jest członkiem; 

3) nie spełnia warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,3-4 lub § 2 ust. 1 pkt 1,3-4; 

4) nie przekazał danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 9 w terminie 1 miesiąca od daty 
otrzymania informacji o przyznaniu stypendium; 

5) rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię miasta stołecznego Warszawy, w tym 
w szczególności został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, stosowanie dopingu lub 
pozbawiony praw zawodnika; 

6) zrzekł się pobierania stypendium. 
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2. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pozbawia stypendystów przyznanych im stypendiów. 
Postanowienia § 7 ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

3. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana jeżeli pojawią się przesłanki do pozbawienia stypendium. 

4. Pozbawienie stypendysty przyznanego stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

5. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi na wskazany rachunek Urzędu m.st. Warszawy wraz 
z ustawowymi odsetkami w terminie 30 dni od dnia pozbawienia zawodnika stypendium.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/1157/2020 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 24 września 2020 r. 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania 
oraz wysokość stypendiów sportowych młodzieżowych m.st. Warszawy 

§ 1. 1.  Stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy może być przyznane zawodnikowi, który 
łącznie spełnia następujące warunki: 

1) stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy; 

2) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwy związek sportowy lub 
właściwą organizację międzynarodową i uzyskał wynik sportowy, określony w pkt 4, w dyscyplinie 
i konkurencji sportu ujętej w SSM; 

3) w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 24 lata; 

4) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, uzyskał co najmniej jedno 
z następujących osiągnięć sportowych: 

a) zajął miejsce 1-6 w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, 

b) zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach świata młodzieżowców, 

c) zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach świata juniorów, 

d) zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy młodzieżowców, 

e) zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach Europy juniorów, 

f) zajął miejsce 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców lub juniorów; 

5) nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który 
reprezentuje lub stypendium sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie, ani nie ubiega się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie 
otrzymywania stypendium m.st. Warszawy, spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego mu 
stypendium sportowego m.st. Warszawy. 

2. Brane pod uwagę będą tylko wyniki uzyskane w dyscyplinie i konkurencji, które w regulaminach 
szczegółowych sportów SSM, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostały ujęte w systemie ocen: 

1) Mistrzostw Polski Juniorów – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 w kategorii 
wiekowej junior; 

2) Młodzieżowych Mistrzostw Polski – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 
w kategorii wiekowej senior lub młodzieżowiec. 

3. W przypadku, gdy w zawodach w danej dyscyplinie i konkurencji brało udział mniej niż 4 zawodników 
we współzawodnictwie indywidualnym albo mniej niż 4 drużyn, zespołów, osad, sztafet, par, debli, mikstów 
lub załóg stypendium przysługuje jedynie za zajęcie pierwszego miejsca. 

4. Brane pod uwagę będą tylko wyniki uzyskane na najwyższym poziomie rozgrywkowym w danej 
dyscyplinie i konkurencji. 

§ 2. 1.  Stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy może być przyznane zawodnikowi 
uprawiającemu sport osób z niepełnosprawnościami, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy; 

2) uczestniczył we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwą organizację krajową lub 
międzynarodową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób z niepełnosprawnościami i uzyskał wynik 
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sportowy, określony w pkt 3, w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk 
Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Głuchych; 

3) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2, uzyskał co najmniej jedno 
z następujących osiągnięć sportowych: 

a) zajął miejsce 4-6 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, 

b) zajął miejsce 4-6 w mistrzostwach świata, 

c) zajął miejsce 4-6 w mistrzostwach Europy; 

4) nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który 
reprezentują lub stypendium sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie, ani nie ubiega się o takie stypendium. Otrzymanie takiego stypendium w trakcie 
otrzymywania stypendium m.st. Warszawy, spowoduje pozbawienie zawodnika przyznanego mu 
stypendium sportowego m.st. Warszawy. 

2. Warunkiem przyznania stypendium jest, aby we współzawodnictwie sportowym, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 2, brało udział co najmniej: 

1) 6 zawodników we współzawodnictwie indywidualnym, albo 

2) 6 drużyn, zespołów, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg, albo 

3) 6 drużyn w grach zespołowych. 

3. W przypadku, gdy regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zespołów, zawodników, 
drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub załóg w danej konkurencji oraz w przypadku, gdy w danej 
konkurencji, w której występują kategorie wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja w najlżejszych 
i najcięższych kategoriach wagowych, nie stosuje się kryteriów określonych w ust. 2. 

4. W przypadku mistrzostw świata lub Europy brane pod uwagę będą tylko wyniki uzyskane na 
najwyższym poziomie rozgrywkowym w danej dyscyplinie i konkurencji. 

§ 3. 1.  W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, 
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 oraz § 2 ust. 1 pkt 3, zawodnikowi przysługuje prawo do uzyskania 
stypendium na podstawie jednego wyniku sportowego, wskazanego w składanym wniosku. 

2. Jeżeli z powodu siły wyższej nie odbyły się w roku poprzedzającym przyznanie stypendium żadne 
zaplanowane zawody, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 oraz § 2 ust. 1 pkt 3, brane pod uwagę będą wyniki 
uzyskane w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania stypendium. 

§ 4. 1.  Wniosek o przyznanie stypendium składa: 

1) pełnoletni zawodnik, którego wniosek dotyczy, 

2) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego zawodnika. 

2. Wniosek powinien zawierać, z zastrzeżeniem ust: 3: 

1) imię (imiona) i nazwisko zawodnika; 

2) datę urodzenia zawodnika; 

3) adres zamieszkania zawodnika; 

4) nazwę klubu sportowego, który reprezentuje, adres siedziby klubu sportowego lub informację o braku 
przynależności klubowej; 

5) wskazanie osiągnięcia sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium, zawierające: 

a) pełną nazwę zawodów, 

b) termin i miejsce ich rozegrania, 

c) uzyskany wynik sportowy, 

d) kategorię wiekową, w której został osiągnięty, 

e) nazwę dyscypliny, 
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f) nazwę konkurencji, 

g) rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp., w grach zespołowych, 

h) liczbę startujących w danej dyscyplinie i konkurencji: zawodników, zespołów, drużyn, osad, sztafet, par, 
debli, mikstów lub załóg; 

6) zobowiązanie do niezwłocznego informowania biura Urzędu m.st Warszawy właściwego w sprawach 
sportu o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium oraz o wystąpieniu zmian mających 
wpływ na treść złożonego wniosku oraz przekazanych danych do wypłaty przyznanego świadczenia; 

3. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wystawione odpowiednio przez polski związek sportowy, 
Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących, Polski 
Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" lub inny związek sportowy lub podmiot organizujący 
współzawodnictwo sportowe w zakresie osób z niepełnosprawnościami, potwierdzające uzyskanie przez 
zawodnika wskazanego we wniosku osiągnięcia sportowego, zawierające dane wymienione w ust. 2 pkt 1 i 5; 

4. W przypadku składania wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego zawodnika, 
wniosek powinien zawierać dodatkowo jego: 

1) imię i nazwisko, 

2) adres. 

5. Na wniosek biura Urzędu m.st Warszawy właściwego w sprawach sportu wnioskodawca musi do 
wniosku dołączyć komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu potwierdzony za zgodność z oryginałem. 
W przypadku komunikatów ogłoszonych w języku innym niż polskim, wnioskodawca musi dostarczyć ich 
tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

6. Wnioski składa się w siedzibie biura Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy właściwego w sprawach 
sportu w terminie od 1 października do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Za datę 
złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu m.st. Warszawy. 

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym w wezwaniu. 

8. Zastrzega się możliwość udostępnienia dedykowanego systemu elektronicznego do obsługi stypendiów 
m.st. Warszawy dostępnego na ogólnodostępnej platformie internetowej, w tym do wypełnienia wniosku oraz 
przekazania danych do wypłaty przyznanego świadczenia, z zastrzeżeniem kryteriów określonych niniejszą 
uchwałą. 

9. Stypendyści, a w przypadku stypendystów niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, podają 
na potrzeby wypłaty stypendium i do celów podatkowych dane do wypłaty świadczenia zawierające dane 
osobowe. 

10. Dane do wypłaty świadczenia, o których mowa w ust. 9 zawierają: imię (imiona) i nazwisko 
stypendysty, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania, właściwy urząd 
skarbowy, numer telefonu, nazwę banku, numer konta bankowego i nazwę jego posiadacza, informację o tym 
czy zawodnik jest uczniem lub studentem, stopień niepełnosprawności, dane osobowe niezbędne do celów 
ubezpieczeniowych (tylko w przypadku zawodników, których dotyczą). 

§ 5. 1.  Podstawę ustalenia wysokości miesięcznego stypendium stanowi kwota 2.000 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych) brutto. 

2. Wysokość stypendium ustalana jest w stosunku do osiągniętego wyniku sportowego z zastrzeżeniem 
ust. 7 oraz § 6 ust. 1. 

3. Dopuszcza się możliwość zaokrąglenia wysokości przyznanego stypendium do 100 zł (słownie: sto 
złotych) w górę. 

4. Wysokość stypendium przyznanego za osiągnięcia indywidualne nie może przekroczyć miesięcznie 
brutto: 

1) 100 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a-b; 

2) 80 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. c oraz w § 2 
ust. 1 pkt 3 lit. a-b; 
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3) 70 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. d-e oraz 
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c; 

4) 50 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. f. 

5. Wysokość stypendium przyznanego za osiągnięcia w sportach indywidualnych uzyskanych w drużynie, 
zespole, osadzie, sztafecie, parze, deblu, mikście lub załodze itp., nie może przekroczyć miesięcznie brutto: 

1) 90 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a-b; 

2) 70 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. c oraz 
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-b; 

3) 60 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. d-e oraz 
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c; 

4) 40 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. f. 

6. Wysokość stypendium przyznanego za osiągnięcia w grach zespołowych, nie może przekroczyć 
miesięcznie brutto: 

1) 70 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a-b; 

2) 60 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. c oraz 
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a-b; 

3) 50 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. d-e oraz 
w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. c; 

4) 30 % kwoty podstawy – dla zawodnika, który osiągnął wynik wskazany w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. f. 

7. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi niezrzeszonemu lub reprezentującemu klub sportowy, 
którego siedziba leży poza terenem m.st. Warszawy, nie może przekroczyć miesięcznie brutto 50% wysokości 
przysługującego stypendium wskazanej w ust. 4-6. 

§ 6. 1.  Liczba i wysokość oraz okres przyznania stypendiów w danym roku kalendarzowym jest 
każdorazowo określana w zależności od wysokości kwoty środków finansowych na ten cel przeznaczonych 
w budżecie m.st. Warszawy oraz liczby zawodników i trenerów uprawionych do otrzymania stypendium, przy 
czym nie przyznaje się stypendium, którego ustalona wysokość byłaby niższa niż 300 zł (słownie: trzysta 
złotych) brutto. 

2. Wykaz stypendystów zawierający imiona i nazwiska, uprawianą dyscyplinę sportową, nazwę klubu 
sportowego (w przypadku zawodników zrzeszonych), wysokość przyznanych stypendiów oraz okres na jaki 
przyznano stypendia podlega ogłoszeniu na stronie internetowej m.st. Warszawy. 

§ 7. 1.  Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 

2. Przed przyznaniem stypendium Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może zasięgnąć opinii Komisji 
ds. Stypendiów Sportowych, zwanej dalej Komisją. 

3. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w drodze zarządzenia ogłasza powołanie Komisji oraz określa 
tryb jej działania. 

4. Komisja liczy sześciu członków, w tym: 

1) trzech członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tym przewodniczącego 
Komisji; 

2) trzech członków wskazanych przez Komisję Rady Miasta Stołecznego Warszawy właściwą w sprawach 
sportu. 

5. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia i pełnią swoją funkcję społecznie. 

§ 8. 1.  Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym zostały 
przyznane. 

2. Stypendysta może pobierać tylko jeden rodzaj stypendium sportowego m.st. Warszawy w okresie jego 
przyznania. 
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3. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są miesięcznie z góry, do dnia 20 każdego 
miesiąca, po przekazaniu danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 9, przy czym zastrzega 
się możliwość przesunięcia pierwszej wypłaty na kolejny miesiąc następujący po prawidłowo przekazanych 
danych do wypłaty świadczenia. 

§ 9. 1.  Stypendystę pozbawia się stypendium w całości albo w części jeżeli w okresie jego pobierania: 

1) nie realizuje programu szkoleniowego, odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia, 
zaprzestał startów lub treningów chyba, że wynika to z utraty zdolności do uprawiania sportu z przyczyn 
zdrowotnych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy; 

2) został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego związku sportowego, okręgowego 
związku sportowego lub klubu, którego zawodnik jest członkiem; 

3) nie spełnia warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 4-5 lub § 2 ust. 1 pkt 1, 3-4; 

4) nie przekazał danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 4 ust. 9 w terminie 1 miesiąca od daty 
otrzymania informacji o przyznaniu stypendium; 

5) rażąco uchybił swojej godności lub naraził na szwank dobre imię miasta stołecznego Warszawy, w tym 
w szczególności został zdyskwalifikowany za niesportowe zachowanie, stosowanie dopingu lub 
pozbawiony praw zawodnika; 

6) zrzekł się pobierania stypendium. 

2. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pozbawia stypendystów przyznanych im stypendiów. 
Postanowienia § 7 ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

3. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana jeżeli pojawią się przesłanki do pozbawienia stypendium. 

4. Pozbawienie stypendysty przyznanego stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

5. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi na wskazany rachunek Urzędu m.st. Warszawy wraz 
z ustawowymi odsetkami w terminie 30 dni od dnia pozbawienia stypendysty stypendium.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/1157/2020 

Rady Miasta Stołecznego Warszawy 

z dnia 24 września 2020 r. 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania wysokość 
stypendiów sportowych trenerskich m.st. Warszawy 

§ 1. Stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy może być przyznane trenerowi, który spełnia łącznie 
następujące warunki: 

1) stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, 

2) jest trenerem co najmniej jednego zawodnika, który spełnia przesłanki do otrzymania w danym roku 
stypendium sportowego olimpijskiego m.st. Warszawy wymienione w § 1 ust. 1 lub w § 2 ust. 1 załącznika 
nr 1 do uchwały, 

3) nie pobiera innego stypendium sportowego od samorządu gminnego ani nie ubiega się o takie stypendium. 
Otrzymanie takiego stypendium w trakcie otrzymywania stypendium sportowego trenerskiego m.st. 
Warszawy spowoduje pozbawienie trenera przyznanego stypendium sportowego trenerskiego m.st. 
Warszawy. 

§ 2. 1.  Wniosek o przyznanie stypendium składa trener, którego wniosek dotyczy. 

2. Wniosek powinien zawierać: 

1) imię (imiona) i nazwisko trenera; 

2) adres zamieszkania trenera; 

3) informacje dotyczącego trenowanego zawodnika i uzyskanego osiągnięcia sportowego, zawierające: 

a) imię i nazwisko zawodnika, 

b) nazwę klubu, którego barwy reprezentuje zawodnik lub informację o braku przynależności klubowej, 

c) pełną nazwę zawodów, 

d) termin i miejsce ich rozegrania, 

e) uzyskany wynik sportowy, 

f) kategorię wiekową, w której został osiągnięty, 

g) nazwę dyscypliny, 

h) nazwę konkurencji, 

i) rodzaj rywalizacji: indywidualna, drużynowa itp., w grach zespołowych, 

j) liczbę startujących w danej konkurencji: zawodników, drużyn, osad, sztafet, par, debli, mikstów lub 
załóg, 

4) zobowiązanie do niezwłocznego informowania biura Urzędu m.st. Warszawy właściwego w sprawach 
sportu o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium oraz o wystąpieniu zmian mających 
wpływ na treść złożonego wniosku oraz przekazanych danych do wypłaty przyznanego świadczenia. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie wystawione odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski 
Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych 
"Start" lub inny związek sportowy lub podmiot organizujący współzawodnictwo sportowe w zakresie osób 
z niepełnosprawnościami, potwierdzające uzyskanie przez zawodnika wskazanego we wniosku osiągnięcia 
sportowego, zawierające dane wymienione w ust. 2 pkt 1 i 3; 
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2) oświadczenie zawodnika, potwierdzające że stale zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy, zawierające jego 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku trenera o stypendium oraz w celu 
publikacji wykazu stypendystów na stronie internetowej m.st. Warszawy. 

4. Na wniosek biura Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy właściwego w sprawach sportu wnioskodawca 
musi do wniosku dołączyć komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu potwierdzony za zgodność 
z oryginałem. W przypadku komunikatów ogłoszonych w języku innym niż polskim, wnioskodawca musi 
dostarczyć ich tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

5. Wnioski składa się w siedzibie biura Urzędu m.st. Warszawy właściwego w sprawach sportu w terminie 
od 1 października do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie stypendium. Za datę złożenia wniosku 
uważa się datę wpływu do Urzędu m.st. Warszawy. 

6. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym w wezwaniu. 

7. Zastrzega się możliwość udostępnienia dedykowanego systemu elektronicznego do obsługi stypendiów 
m.st. Warszawy dostępnego na ogólnodostępnej platformie internetowej, w tym do wypełnienia wniosku oraz 
przekazania danych do wypłaty przyznanego świadczenia, z zastrzeżeniem kryteriów określonych niniejszą 
uchwałą. 

8. Stypendyści podają na potrzeby wypłaty stypendium i do celów podatkowych dane do wypłaty 
świadczenia zawierające dane osobowe. 

9. Dane do wypłaty świadczenia, o których mowa w ust. 8 zawierają następujące dane: imię (imiona) 
i nazwisko stypendysty, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zameldowania, adres zamieszkania, właściwy 
urząd skarbowy, numer telefonu, nazwę banku, numer konta bankowego i nazwę jego posiadacza, informację 
o tym czy stypendysta jest uczniem lub studentem, stopień niepełnosprawności, dane osobowe niezbędne do 
celów ubezpieczeniowych (tylko w przypadku stypendystów, których dotyczą). 

§ 3. 1.  Wysokość miesięcznego stypendium stanowi kwota nie wyższa niż 500 zł (słownie: pięćset złotych) 
brutto z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. 

2. Na wysokość miesięcznego stypendium nie ma wpływu liczba trenowanych zawodników osiągających 
wyniki sportowe, ani czy wynik sportowy zawodnika został osiągnięty we współzawodnictwie indywidualnym, 
zespołowym czy drużynowym itp. 

3. Trener może pobierać tylko jedno stypendium sportowe m.st. Warszawy. 

§ 4. 1.  Liczba i wysokość oraz okres przyznania stypendiów w danym roku kalendarzowym jest 
każdorazowo określana w zależności od wysokości kwoty środków finansowych na ten cel przeznaczonych 
w budżecie m.st. Warszawy oraz liczby zawodników i trenerów uprawionych do otrzymania stypendium, przy 
czym nie przyznaje się stypendium, którego ustalona wysokość byłaby niższa niż 200 zł (słownie: dwieście 
złotych) brutto. 

2. Wykaz zawierający imiona i nazwiska trenerów, imiona i nazwiska zawodników, dyscyplinę sportową, 
nazwę klubu sportowego, wysokość przyznanych stypendiów oraz okres na jaki przyznano stypendia podlega 
ogłoszeniu na stronie internetowej m.st. Warszawy. 

§ 5. 1.  Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. 

2. Przed przyznaniem stypendium Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy może zasięgnąć opinii Komisji 
ds. Stypendiów Sportowych, zwanej dalej Komisją. 

3. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w drodze zarządzenia ogłasza powołanie Komisji oraz określa 
tryb jej działania. 

4. Komisja liczy sześciu członków, w tym: 

1) trzech członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, w tym przewodniczącego 
Komisji; 

2) trzech członków wskazanych przez Komisję Rady Miasta Stołecznego Warszawy właściwą w sprawach 
sportu. 

5. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia i pełnią swoją funkcję społecznie. 
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§ 6. 1.  Stypendia przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż do 31 grudnia roku, w którym zostały 
przyznane. 

2. Przyznane stypendia nie podlegają waloryzacji i wypłacane są miesięcznie z góry, do dnia 20 każdego 
miesiąca, po przekazaniu danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 8, przy czym zastrzega 
się możliwość przesunięcia pierwszej wypłaty na kolejny miesiąc następujący po złożeniu prawidłowo 
przekazanych danych do wypłaty świadczenia. 

§ 7. 1.  Stypendystę pozbawia się stypendium w całości lub części jeżeli w okresie jego pobierania: 

1) nie spełnia warunków, o których mowa w § 1; 

2) zaprzestał prowadzenia szkolenia; 

3) nie przekazał danych do wypłaty świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 8 w terminie 1 miesiąca od daty 
otrzymania informacji o przyznaniu stypendium; 

4) rażąco uchybił swojej godności, został ukarany karą dyscyplinarną przewidzianą w statucie danego 
związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub stowarzyszenia, którego trener jest członkiem 
za niesportowe zachowanie lub naraził na szwank dobre imię miasta stołecznego Warszawy; 

5) został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy 
o sporcie; 

6) zrzekł się pobierania stypendium. 

2. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy pozbawia stypendystów przyznanych im stypendiów. 
Postanowienia § 5 ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. 

3. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana jeżeli pojawią się przesłanki do pozbawienia stypendium. 

4. Pozbawienie stypendysty przyznanego stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

5. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi na wskazany rachunek Urzędu m.st. Warszawy wraz 
z ustawowymi odsetkami w terminie 30 dni od dnia pozbawienia stypendysty stypendium.
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