Projekt
Uchwała Nr …………………..
Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego
z dnia ….
w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U. z 2016 r. poz.486, zm: Dz. U. z 2014 r. poz.379, z 2016 r. poz. 1948 i poz.2260 oraz
z 2017 r. poz.730,poz.935,poz 1475 i poz.1566) oraz art.31 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.60
i poz. 1600) Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się stypendia sportowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla osób
fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego
i reprezentujących Województwo Warmińsko-Mazurskie, które osiągnęły wysoki wynik
w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich
i igrzysk głuchych.
§2
1. Stypendium sportowe może być przyznane osobie fizycznej, uprawiającej dyscyplinę
i konkurencję sportową w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, objętą
programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych, która w roku
poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium sportowe w ramach współzawodnictwa
sportowego osiągnęła jeden z następujących wyników sportowych:
1) zajęła miejsce I-VIII podczas igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych;
2) zajęła miejsce I-III podczas mistrzostw świata seniorów, młodzieżowców
i juniorów;
3) zajęła miejsce I-III podczas mistrzostw Europy seniorów, młodzieżowców
i juniorów;
4) zajęła miejsce I podczas uniwersjady;
5) zajęła miejsce I-III podczas mistrzostw Polski seniorów;
6) zajęła miejsce I podczas mistrzostw Polski młodzieżowców i juniorów.
2. Wynik sportowy, o którym mowa w ust.1 musi być osiągnięty w ramach współzawodnictwa
sportowego organizowanego i prowadzonego przez polskie związki sportowe
i międzynarodowe organizacje zrzeszone i działające w oparciu o przepisy
Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Międzynarodowego Komitetu
Paraolimpijskiego.
3. W przypadku osiągnięcia przez kandydata do stypendium dwóch lub więcej wyników
sportowych wymienionych w ust.1 - przyznaje się jedno stypendium za najwyższe
osiągnięcie.

§3
Stypendium sportowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego można przyznać osobie
fizycznej, która spełnia łącznie wymienione warunki:
1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników
sportowych określonych w § 2 ust.1 pkt 1-6 w jednej z kategorii wiekowych
w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzysk głuchych;
2) na dzień składania wniosku ma miejsce zamieszkania na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego i reprezentuje województwo warmińsko-mazurskie,
3) przedstawiła potwierdzenie o reprezentowaniu Województwa WarmińskoMazurskiego i uzyskanym wyniku;
4) na dzień składania wniosku nie jest zawodnikiem kontraktowym.
§4
Wysokość stypendiów ustala się następująco:
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość stypendiów określonych w ust 1.
może być podwyższona do 20%.
§5
1. Stypendium sportowe może być przyznane na okres od 3 do 10 miesięcy w danym roku
budżetowym.
2. Wypłata stypendium następuje co miesiąc począwszy od następnego miesiąca, w którym
doręczono decyzję administracyjną o przyznaniu stypendium.
3. Stypendium wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
stypendystę lub jego opiekuna prawnego.

§6

Kwotę środków finansowych przeznaczonych na stypendia określa się corocznie w uchwale
budżetowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dany rok budżetowy.
§7
1.

2.

3.
4.

5.

Podmiotami uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium są:
1) klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem;
2) związek sportowy, właściwy dla danego sportu;
3) kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego opiekun
prawny.
Wniosek, o przyznanie stypendium sportowego osobie fizycznej należy złożyć
w Departamencie Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w terminie do dnia 31 stycznia w roku, w którym stypendium
ma być wypłacane.
Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego osobie fizycznej stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej Uchwały.
Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia wyniku sportowego , za które
ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy wojewódzki/okręgowy lub
polski związek sportowy oraz potwierdzenie, że kandydat reprezentuje Województwo
Warmińsko –Mazurskie,
2) oświadczenie osoby pobierającej stypendium sportowe do ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały,
3) program szkolenia sportowego w roku, w którym stypendium ma być wypłacane.
Wniosek podpisują odpowiednio: osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawców, o których mowa w §7 ust.1pkt 1-2, kandydat do stypendium,
a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub prawny opiekun kandydata do
stypendium.
§8
Stypendia sportowe dla osób fizycznych przyznawane są w drodze decyzji
administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego
lub osobę przez niego upoważnioną.
§9

1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego upoważniona,
w drodze decyzji administracyjnej, może pozbawić stypendium sportowego osobę
fizyczną w przypadku, gdy osoba ta :
1) zaprzestanie realizacji programu szkolenia sportowego;
2) prezentuje naganną postawę etyczno – moralną, w tym zostanie stwierdzone, że
osoba fizyczna stosowała doping w sporcie w rozumieniu art. 43 ust.1 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie;
3) zakończy karierę sportową;
4) podpisze kontrakt, na mocy którego będzie pobierała wynagrodzenie za uprawianie
sportu;
5) utraci zdolność do uprawiania sportu, z zastrzeżeniem ust.5;
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6) otrzyma stypendium na podstawie wniosku, który zawierał podrobione lub
przerobione dokumenty lub nieprawdziwe dane potwierdzające m.in. osiągnięte
wyniki sportowe albo inne informacje lub dane.
Podmioty, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 1-3 niezwłocznie zawiadamiają Departament
Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1-6.
Pozbawienie osoby fizycznej stypendium sportowego następuje z pierwszym dniem
miesiąca następującego po miesiącu powstania okoliczności, o których mowa w § 9
ust.1 pkt 1-5, z zastrzeżeniem ust.5. Stypendium wypłacone za okres po jego
pozbawieniu podlega zwrotowi przez osobę fizyczną.
W przypadku, gdy osobie fizycznej zostało przyznane stypendium na podstawie wniosku,
o którym mowa w § 9 ust.1 pkt 6 niniejszej uchwały, Marszałek Województwa lub osoba
przez niego upoważniona pozbawia osobę fizyczną stypendium sportowego w całości od
daty jego przyznania. Wypłacone stypendium podlega zwrotowi przez osobę fizyczną.
Osobie, która jest czasowo niezdolna do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
nabyta w wyniku uprawiania sportu oraz została potwierdzona orzeczeniem wydanym
przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we
współzawodnictwie sportowym, może być wypłacane stypendium przez okres
niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
§ 10

1. Niezwłocznie po otrzymaniu ostatniej transzy stypendium, jednak nie później niż do
końca miesiąca, w którym stypendium zostało otrzymane, stypendysta zobowiązany jest
do złożenia oświadczenia o realizacji programu szkolenia sportowego w okresie
pobierania stypendium Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej chwały.
§ 11
W przypadku pozbawienia osoby fizycznej stypendium sportowego, środki finansowe
niewypłacone lub zwrócone z tego tytułu do budżetu Województwa Warmińsko –
Mazurskiego mogą być wykorzystane na przyznanie stypendium sportowego innej osobie
fizycznej, która spełnia kryteria, o których mowa w § 3.
§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Jan Bobek

