
Uchwała nr VI / 85 /11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18.04. 2011r. 
 
 
 
w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  
i wysokości stypendiów sportowych. 
 
 
 Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 
127, poz. 857 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
1. Osoby fizyczne (zawodnicy) osiągające wysokie wyniki sportowe mogą otrzymać 

okresowe stypendia sportowe. 
2. Stypendium sportowe, zwane dalej „stypendium” ma na celu wspieranie: 
 

1) zawodników szczególnie uzdolnionych, w kategorii junior i młodzieŜowiec, 
uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami mistrzostw Europy, 
mistrzostw Świata, 

2) zawodników w kategoriach wiekowych określonych w pkt 1, uprawiających 
dyscyplinę olimpijską, będących medalistami Mistrzostw Polski, którzy 
jednocześnie byli uczestnikami mistrzostw Europy lub Świata,  

3) zawodników w kategoriach wiekowych określonych w pkt 1, uprawiających 
dyscyplinę olimpijską, będących uczestnikami mistrzostw Europy lub Świata  
w zespołowych grach sportowych, 

4) zawodników szczególnie uzdolnionych uprawiających dyscyplinę sportu osób 
niepełnosprawnych. 

3. Stypendium  moŜe być przyznane zawodnikom, zrzeszonym w klubach sportowych 
posiadających siedzibę i działających na terenie Województwa Wielkopolskiego, 
którzy: 

 

1) kontynuują naukę – dotyczy zawodników wymienionych w ust. 2 pkt 1–3, 
2) nie ukończyli 27 roku Ŝycia do końca roku kalendarzowego, w którym złoŜono 

wniosek – dotyczy zawodników, o których mowa w ust. 2 pkt 4. 
 

§ 2. 
 
1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek macierzystego stowarzyszenia 

sportowego (klubu lub związku), na okres od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku 
kalendarzowego. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały. 
3.  Wnioski o przyznanie lub pozbawienie stypendium składa się do właściwego 

Departamentu ds. sportu, przy czym wnioski o przyznanie stypendium naleŜy składać 
w terminie do 31 sierpnia kaŜdego roku. 

4. Opis wyników i osiągnięć sportowych zawarty we wniosku dotyczy wyniku 
sportowego osiągniętego przez zawodnika w okresie poprzedniego roku do 31sierpnia  
roku, w którym przyznaje się stypendium. 

 
 
 
 



5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 
1) złoŜenia wniosku po terminie, 
2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 
3) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 3 dni od dnia wezwania. 

6. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy.  
7. Zawodnik moŜe uzyskać stypendium maksymalnie 3 razy.  
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zawodnikowi moŜna przyznać stypendium 

więcej niŜ 3 razy. 
 

                                                                   § 3. 
 

1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja w następującym składzie: 
 1) Przewodniczący Komisji:  

   członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniący nadzór nad sprawami  
sportu, 

      2) Członkowie Komisji: 
    a/ dwóch przedstawicieli Komisji właściwej ds. sportu Sejmiku Województwa 

         Wielkopolskiego, 
      b/ dwóch przedstawicieli Departamentu właściwego ds. sportu. 

2. Komisja przedstawia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listę kandydatów do 
przyznania stypendiów, listę rezerwową oraz proponuje ich wysokość. 

3. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały przyznaje stypendia  
i określa jego wysokość. 

4. Wysokość stypendium wynosi od 380 zł do 500 zł miesięcznie. 
                                                     
                                                                   § 4. 
 
1. Pozbawia się zawodnika prawa do stypendium w następujących przypadkach: 
 

1)  złoŜenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, 
2) nie realizowania przez zawodnika programu szkoleniowego, 
3) utracenia przez zawodnika prawa do członkowstwa w wielkopolskim klubie 

sportowym, 
    4) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie 
          z właściwym regulaminem sportowym,  

5) odmowy udziału w zawodach lub rozgrywkach mistrzowskich (określonych       
właściwym regulaminem Polskiego Związku Sportowego), 

6) nagannego lub niegodnego zachowania, sprzecznego z zasadami współŜycia 
społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraŜenia dobrego imienia 
Województwa lub Klubu Sportowego, 

7)  utraty zdolności do uprawiana sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego. 
2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych 

stwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez 
okres nie dłuŜszy niŜ 3 miesiące. 

3. JeŜeli po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, zawodnik nie powróci do realizacji 
programu szkolenia, zostaje pozbawiony prawa do stypendium.  

4. W uzasadnionych przypadkach (przewlekła kontuzja, wypadki losowe) moŜna 
przedłuŜyć okres wypłacania stypendium na okres dłuŜszy niŜ określony w ust. 2. 

5. Utrata prawa do pobierania stypendium następuje od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności określone w ust. 1. 

6. W przypadku pozbawienia zawodnika stypendium, środki finansowe przeznaczone na 
ten cel przyznaje się na stypendium dla pierwszego zawodnika z listy rezerwowej. 

 



§ 5. 
 

1. Decyzję o przyznaniu stypendium sportowego wręcza Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego na uroczystym spotkaniu ze stypendystami.  

2. Decyzję o pozbawieniu stypendium przesyła się wnioskodawcy. 
 

§ 6. 
 

Wykaz zawodników, ich osiągnięcia oraz wysokość przyznanego im stypendium podlega 
ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego. 

§ 7. 
 

Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi na rachunek 
bankowy właściwego Urzędu Marszałkowskiego wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi 
od dnia jego wypłaty. 

§ 8. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

   § 9. 
 

Tracą moc uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/766/2006 z dnia 24 
kwietnia 2006 roku w sprawie: warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania  
i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników niepełnosprawnych oraz nr 
XLVII/767/06 z dnia 24 kwietnia 2006 roku ze zm. w sprawie: warunków i trybu 
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych. 

 
   § 10. 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 września 2011 roku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały nr ......./....../11 
Z dnia ............. 2011 r. 

 
 

W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. Nr 127, 

poz. 857 ze zm.)  tracą moc: 

1) ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 

1675, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 43; 

2) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.1298,  

z późn. zm.). 

Skutkiem utraty mocy wyŜej wymienionych ustaw przepisy wykonawcze do tych ustaw 

równieŜ straciły moc. Stypendia przyznane na podstawie art. 22 uchylonej ustawy 

przysługiwały tylko do końca okresu, na jaki zostały wydane, zatem zachodzi konieczność 

wydania nowych przepisów wprowadzających prawo do przyznawania stypendiów 

sportowych. 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) określa 

zasady prowadzenia działalności w zakresie sportu, zasady uczestnictwa we 

współzawodnictwie sportowym, a takŜe zadania organów administracji rządowej, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie organizacji 

uprawiania sportu wyczynowego i współzawodnictwa sportowego. 

Zgodnie z art. 31 w/cyt. ustawy dla zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym mogą być 

przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego stypendia sportowe, finansowane  

z budŜetów tych jednostek. 

Zgodnie z powyŜszym, wychodząc naprzeciw potrzebie kontynuacji wspomagania 

finansowego zawodników uprawiających sport wyczynowy, celem tworzenia im 

najdogodniejszych warunków do osiągania wysokich wyników sportowych, w pełni 

uzasadnionym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr ......../..../11 
             Sejmiku Województwa Wlkp. 
              z dnia .................. 2011 r. 

 
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium sportowego 

 
1. Nazwa stowarzyszenia/ wnioskodawcy: ……………………………………………….. 

2. Adres: kod: ……… miejscowość: …………………………. ul. ……………... nr …... 

3. Telefon: kier. ………/…………………………………………………………………... 

4. Numer Krajowego Rejestru Sądowego: ………………………………………………... 
 

DANE OSOBOWE 
 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………... 
 
2. Adres zamieszkania: kod: ……. miejscowość: ……………… ul. …..………… nr…... 

3. Pesel: ……………………   4.    Telefon: kier. ……../………………... 

5. Nazwa i adres szkoły/uczelni: ………………………………………………………….. 

6. Klub Sportowy:................................................................................................................. 

7. Uprawiana dyscyplina sportu i konkurencja: ………………………………………....... 

*dane osobowe słuŜą wyłącznie do przekazania środków finansowych i nie będą udostępniane osobom trzecim: podlegają procedurze  

o ochronie danych osobowych. 

OPIS WYNIKÓW I OSI ĄGNIĘĆ SPORTOWYCH 

 
 
   ……………………….     ………………………………. 
 pieczątka stowarzyszenia     podpis przedstaw. stowarzyszenia 

Zawody w dyscyplinach                  
olimpijskich 

I  

miejsce 

II 

miejsce 

III 

miejsce 

Zajęte 

miejsce 

Miejsce i termin 
zawodów 

Mistrzostwa Świata Juniorów      

MłodzieŜowe Mistrzostwa Świata      

Mistrzostwa Europy Juniorów      

MłodzieŜowe Mistrzostwa Europy      

Mistrzostwa Polski      

Sport osób niepełnosprawnych      


