UCHWAŁA NR VII/67/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych
dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie
sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym – zgodnie z regulaminem stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) uchwała nr XXV/350/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
dla zawodników (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 99 poz. 1143);
2) uchwała nr XXV/351/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości
stypendiów sportowych dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr
99 poz. 1144).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego
Jerzy Pokój

Id: RXSZJ-DSJKI-RRECS-MBOHE-XTYTG. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/67/11
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 10 lutego 2011 r.
Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
§ 1. Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, zwane dalej
stypendiami, przyznawane są za wysokie osiągnięcia i wyniki sportowe za okres 12 miesięcy
kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku.
§ 2. Osoba fizyczna może otrzymać stypendium za osiągnięte wyniki sportowe jeżeli spełnia jedno
z czterech kryteriów:
1) zdobyła medal na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy –
w dowolnej kategorii wiekowej, Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim
Festiwalu Młodzieży Europy;
2) zdobyła medal na Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych lub Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski, a jednocześnie w tym samym roku była reprezentantem Polski na Igrzyskach
Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy – w dowolnej kategorii wiekowej,
Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
3) była reprezentantem Polski w zespołowych grach sportowych na Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy – w dowolnej kategorii wiekowej, Igrzyskach
Olimpijskich Młodzieży, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy;
4) była uczestnikiem Igrzysk Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy
lub medalistą Mistrzostw Polski albo wyróżnia się w sportach osób niepełnosprawnych;
a ponadto spełniła poniższe kryteria:
5) ma miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego;
6) kontynuuje naukę w szkole lub na studiach wyższych;
7) zobowiąże się do realizacji programu szkolenia sportowego;
8) nie ma nałożonej kary dyscyplinarnej przez organ statutowy właściwy ze względu na przynależność
osoby fizycznej, która osiągnęła wysoki wynik sportowy, zgodnie z właściwym regulaminem
sportowym.
§ 3. 1. Pozbawia się osobę fizyczną stypendium za osiągnięte wyniki sportowe, jeżeli:
1) przerwała ciągłość realizacji programu szkolenia sportowego z przyczyn innych niż zdrowotne;
2) nie wzięła udziału w zawodach o Mistrzostwo Polski wykazanych w programie szkolenia sportowego
na dany rok kalendarzowy z przyczyn innych niż zdrowotne;
3) nałożona została kara dyscyplinarna przez organ statutowy właściwy ze względu na przynależność
osoby fizycznej, która osiągnęła wysoki wynik sportowy, zgodnie z właściwym regulaminem
sportowym;
4) utraciła zdolność do uprawiana sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem
wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego,
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o którym mowa w art. 37 ust.1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz.
857);
5) zmieniła miejsce zamieszkania poza teren województwa dolnośląskiego;
6) przerwała naukę w szkole lub na studiach wyższych.
2. Wnioskujący o przyznanie stypendium jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia
właściwej komórki merytorycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o zaistnieniu
przesłanek, o których mowa w ust. 1.
§ 4. Stypendia
Dolnośląskiego.

sportowe

przyznaje

i pozbawia

w drodze

uchwały

Zarząd

Województwa

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) osoby fizyczne, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe:
a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia wniosek składa rodzic lub opiekun
prawny,
b) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia wniosek składa osoba
fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
2) w szczególności działające na terenie województwa dolnośląskiego:
a) kluby sportowe,
b) związki sportowe,
c) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
§ 6. 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w departamencie realizującym zadania w zakresie sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w terminie od 2 stycznia do 31 stycznia
każdego roku, jedynie w 2011 roku ustala się termin składania wniosku wraz z załącznikami od dnia
1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r.
3. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2 decyduje data stempla pocztowego.
4. Wnioski wraz z załącznikami złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 lub niezgodne
z wzorem, niekompletne lub niewypełnione nie będą rozpatrzone.
5. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Komisja powołana uchwałą Zarządu
Województwa Dolnośląskiego.
§ 7. 1. Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Dolnośląskiego biorąc pod uwagę ocenę
merytoryczną Komisji.
2. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznaje stypendia w ramach środków zabezpieczonych na
ten cel w budżecie Województwa Dolnośląskiego.
3. Stypendium przyznaje się na okres maksymalnie do 10 miesięcy w ciągu roku.
4. Stypendium wynosi do 1 200 zł brutto miesięcznie z uwzględnieniem ust. 6.
5. Środki przyznane na stypendia dla osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe
reprezentujących konkurencje nie olimpijskie nie mogą przekroczyć 10% ogólnej kwoty zarezerwowanej
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na stypendia.
6. Indywidualna wysokość stypendium, które przyznaje Zarząd Województwa Dolnośląskiego
uzależniona jest od:
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1) znaczenia dyscypliny dla Województwa Dolnośląskiego i rangi osiągniętego wyniku;
2) środków zabezpieczonych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Województwa
Dolnośląskiego co oznacza, że pozytywna ocena formalna i merytoryczna Komisji nie jest
jednoznaczna z przyznaniem stypendium;
3) liczby osób fizycznych, które osiągnęły wyniki sportowe wymienione w § 2, przy czym pierwszeństwo
w otrzymaniu stypendium mają osoby fizyczne, które zdobyły medale na imprezach rangi Igrzysk
Olimpijskich i Paraolimpijskich, Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata i Europy.
§ 8. Podstawą wypłaty stypendium jest podpisanie przez osobę fizyczną, która osiągnęła wysokie
wyniki sportowe, umowy określającej szczegółowe warunki wypłaty stypendium. Niepodpisanie umowy
w ciągu 14 dni przed wypłatą stypendium za pierwszy miesiąc, na który zostało ono przyznane, jest
równoznaczne z rezygnacją tej osoby ze stypendium i skutkuje pozbawieniem jej stypendium
sportowego.
Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów
sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe
Zalacznik.docZałącznik do Regulaminu przyznawania
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte
wyniki sportowe
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