
UCHWAŁA NR XXXI/451/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 13 marca 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród 
za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), art. 14 
ust. 1 pkt 11 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 486) oraz art. 4 ust. 2 uchwały Nr VII/122/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie województwa świętokrzyskiego 
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 143, poz. 1597) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród 
za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego, stanowiące załącznik nr 
1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wzory wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz nagrody, stanowiące załączniki 
nr 2 i 3 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/292/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lutego 2016r. 
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne 
osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego poz. 546).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku

Arkadiusz Bąk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 marca 2017 r.

Poz. 980



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/451/17

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 13 marca 2017 r.

Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne 
osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1. 1. Poniższe zasady dotyczą trybu przyznawania oraz pozbawiania:

1) stypendiów sportowych, nagród finansowych oraz rzeczowych dla zawodników za osiągnięte wyniki 
sportowe,

2) nagród dla trenerów, którzy prowadzą szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

§ 2. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników klubów reprezentujących Województwo 
Świętokrzyskie w sportach olimpijskich objętych systemem młodzieżowego współzawodnictwa krajowego.

§ 3. 1. Wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium, rozumiany jest jako:

1) uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,

2) zajęcie miejsca 1. - 8. w mistrzostwach świata,

3) zajęcie miejsca 1. - 8. w mistrzostwach Europy,

4) zajęcie I miejsca w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski.

2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom powołanym do reprezentacji kraju i biorącym 
udział w zgrupowaniu.

3. Określenie „mistrzostwa Polski” obejmuje swoim zakresem również Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży.

4. W przypadku osiągnięcia przez kandydata do stypendium dwóch lub więcej wyników sportowych 
wymienionych w ust. 1 - przyznaje się jedno stypendium za największe osiągnięcie.

5. W szczególnie wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
może przyznać stypendium w okolicznościach innych niż określone w ust. 1.

§ 4. 1. Stypendium sportowe Województwa Świętokrzyskiego można przyznać osobie fizycznej, która 
spełnia łącznie wymienione niżej warunki:

1) osiągnęła wynik sportowy lub w roku poprzedzającym przyznanie stypendium sportowego znajdowała się 
w jednej z kategorii:

a) junior młodszy,

b) junior,

c) młodzieżowiec.

2) posiada status amatora,

3) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych wymienionych w § 
3,

4) zobowiązuje się do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału w zawodach głównych 
roku w okresie pobierania stypendium.

2. Każdy zawodnik otrzymujący stypendium sportowe winien cechować się nienaganną postawą moralną, 
a także przestrzegać regulaminów i przepisów sportowych krajowych i wojewódzkich związków sportowych.

§ 5. 1. Uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zwanego dalej wnioskiem 
stypendialnym, jest: 
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1) klub sportowy,

2) związek sportowy,

3) Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego.

2. Wniosek stypendialny winien zawierać:

1) pełne dane personalne wnioskodawcy,

2) informację o uprawianym sporcie i wynikach sportowych,

3) uzasadnienie wniosku,

4) opinię klubu sportowego,

5) oświadczenie, że zawodnik nie posiada podpisanego kontraktu ze sponsorem lub klubem,

6) zobowiązanie zawodnika do udziału w zawodach głównych roku.

3. Wniosek stypendialny podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej - rodzic lub jego prawny 
opiekun.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 1. Wnioski stypendialne składane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego lub sekretariacie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w terminie do 31 marca roku, w którym 
stypendium ma być przyznane. 

2. Wnioski stypendialne pod względem formalnym oraz merytorycznym rozpatruje zespół kwalifikujący, 
w skład którego wchodzą:

1) Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego,

2) Kierownik Oddziału Kultury Fizycznej i Turystyki Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

3) Koordynator Szkolenia Świętokrzyskiej Federacji Sportu.

3. Jeżeli we wniosku stypendialnym występują braki formalne, wnioskodawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia. Niedotrzymanie terminu powoduje odrzucenie 
wniosku.

4. Po zaopiniowaniu wniosków stypendialnych przez zespół kwalifikujący sporządzany jest wniosek do 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który przyznaje stypendia, określając ich wysokość oraz imienną 
listę stypendystów.

5. Środki finansowe przyznane na stypendia sportowe Województwo Świętokrzyskie przekazuje 
w miesięcznych ratach do podmiotu, który na podstawie umowy zobowiązał się do dokonywania wypłat na 
rzecz stypendystów.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 5 co miesiąc dokonuje przelewu stypendium na konto bankowe 
wskazane przez stypendystę.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 5 zobowiązany jest do przesyłania dokumentacji

z wypłaconych co miesiąc stypendiów do Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego.

§ 7. 1. Wysokość środków finansowych na stypendia sportowe jest uzależniona od kwoty zapisanej na ten 
cel w uchwalonym budżecie województwa na dany rok kalendarzowy.

2. Miesięczna minimalna wysokość stypendium sportowego wynosi 350,00 zł brutto.

3. Stypendium sportowe wypłacane jest od miesiąca czerwca do grudnia.
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§ 8. 1. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek 
Departamentu Promocji, Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego lub wnioskodawcy może 
cofnąć przyznane stypendium sportowe w szczególności w przypadku:

1) pobierania stypendium kadrowego,

2) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej,

3) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego z klubem lub sponsorem, który zobowiązał się 
świadczyć stałe wynagrodzenie,

4) niesubordynacji zawodnika wobec klubu,

5) zmiany barw klubowych na kluby reprezentujące inne województwo.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych zawartych we wniosku stypendialnym 
stypendysta zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty świadczenia, którą otrzymał.

§ 9. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają procedurom odwoławczym.

§ 10. 1. Uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie nagrody jest:

1) Związek Sportowy wraz ze Świętokrzyską Federacją Sportu,

2) Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.

2. Na wniosek o przyznanie nagrody można przyznać nagrody pieniężne lub rzeczowe finansowane ze 
środków budżetu województwa:

1) osobie fizycznej reprezentującej Województwo Świętokrzyskie w sportach mających szczególne znaczenie 
dla województwa, która osiągnęła wynik sportowy określony w § 11,

2) trenerom, prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub 
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym określone w § 11.

3. Nagrody, o których mowa w § 10 ust. 2, przyznawane są za wyniki sportowe osiągnięte w danym roku 
budżetowym.

§ 11. 1. Przez wynik sportowy, kwalifikujący do otrzymania nagrody rozumie się:

1) udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,

2) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach świata,

3) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Europy,

4) zdobycie mistrzostwa Polski,

5) awans zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

2. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników wymienionych 
w ust. 1 - przyznaje się jedną nagrodę za największe osiągnięcie.

§ 12. 1. Wnioski o przyznanie nagrody można składać w ciągu całego roku budżetowego 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego lub sekretariacie Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu 
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznana nagroda, wydany przez 
właściwy wojewódzki/okręgowy lub polski związek sportowy,

2) w przypadku trenera – kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia trenerskie.

3. Wniosek o przyznanie nagrody podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
wnioskodawcy.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 13. 1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 
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2. Wypłata nagrody finansowej następuje w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez kandydata 
do nagrody.

§ 14. 1. Wysokość nagrody uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym budżecie 
województwa na dany rok kalendarzowy.

2. Minimalna wysokość nagrody pieniężnej wynosi 350,00 zł.

3. Nagrody rzeczowe, o których mowa w § 10 ust. 2, obejmują: trofea sportowe, sprzęt sportowy oraz inne 
rzeczowe.

4. Nagrody pieniężne przyznawane są w kategorii młodzieżowiec i senior.

§ 15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych zawartych we wniosku o przyznanie nagrody, 
nagrodzony zobowiązany jest do zwrotu nagrody, którą otrzymał.

§ 16. Decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają procedurom odwoławczym.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/451/17

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 13 marca 2017 r.

……………………..………..………                                                                                                               ………..………..……………
(Wnioskodawca)                                                                                                                                           (Miejsce i data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Dane:
Imię i nazwisko:

sport:

kategoria wiekowa:

(w której został osiągnięty 
wynik /zawodnika w czasie 
osiągnięcia wyniku)
klub/organizacja sportowa:

(nazwa, miejscowość)
trener klubowy:

(imię i nazwisko)

Uzasadnienie opisowe wniosku:

..……………………………….
(podpis wnioskodawcy)
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Zobowiązuję się, w przypadku przyznania stypendium, do realizacji programu szkolenia sportowego oraz 
udziału w zawodach głównych roku. Oświadczam, że nie mam podpisanego kontraktu zawodniczego 
lub zawodowego z klubem, sponsorem lub związkiem sportowym, który gwarantuje stałe wynagrodzenie, 
a przedstawione dane są prawdziwe.

………………………………………..
(data, czytelny podpis zawodnika)

Opinie:
1 Opinia trenera (nazwisko, imię i podpis):

2 Opinia klubu sportowego (pieczątka i podpis):

3 Opinia Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego (pieczątka i podpis):

Decyzja:
Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/451/17

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 13 marca 2017 r.

……………………..………..………                                                                                                               ………..………..……………
(Wnioskodawca)                                                                                                                                           (Miejsce i data)

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DLA ZAWODNIKÓW 
I TRENERÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Dane:
Imię i nazwisko:

sport:

kategoria wiekowa:

(dotyczy zawodnika)
klub/organizacja sportowa:

(nazwa, miejscowość)
uzyskany wynik sportowy:

Uzasadnienie opisowe wniosku:

..……………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Opinia:
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Opinia Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego (pieczątka i podpis):

Decyzja:
Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego:

Do wniosku dołącza się:

1) dokument potwierdzający uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznana nagroda wydany przez 
właściwy wojewódzki/okręgowy lub polski związek sportowy,

2) w przypadku trenera – kopię dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia trenerskie.
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