
UCHWAŁA NR XXXIII/617/21 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1668 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020, poz. 1133.) 
Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Osoby fizyczne (zawodnicy) reprezentujące województwo wielkopolskie i osiągające wysokie wyniki 
sportowe w sportach o szczególnym znaczeniu dla Województwa Wielkopolskiego, za które uznaje się sporty 
objęte programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, mogą otrzymać 
okresowe stypendia sportowe. 

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

1) zawodników (w tym zawodników z niepełnosprawnościami), współzawodniczących w kategorii junior 
i młodzieżowiec, uprawiających dyscyplinę przewidzianą programem igrzysk olimpijskich, 
paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, będących medalistami mistrzostw Europy, mistrzostw Świata, pod 
warunkiem, że nie pobierają stypendium przewidzianego w § 1 ust. 2 pkt 4 lub 5, 

2) zawodników (w tym zawodników z niepełnosprawnościami), współzawodniczących w kategorii junior 
i młodzieżowiec, uprawiających dyscyplinę przewidzianą programem igrzysk olimpijskich, 
paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, będących uczestnikami mistrzostw Europy lub mistrzostw Świata 
oraz medalistami Mistrzostw Polski, pod warunkiem, że nie pobierają stypendium przewidzianego w § 
1 ust. 2 pkt 4 lub 5, 

3) zawodników (w tym zawodników z niepełnosprawnościami), współzawodniczących w kategorii junior 
i młodzieżowiec, uprawiających dyscyplinę przewidzianą programem igrzysk olimpijskich, 
paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, będących uczestnikami mistrzostw Europy, mistrzostw Świata 
w zespołowych grach sportowych, pod warunkiem, że nie pobierają stypendium przewidzianego w § 
1 ust. 2 pkt 4 lub 5, 

4) zawodników, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach 
Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych, pod warunkiem, że nie pobierają stypendium przewidzianego w § 
1 ust. 2 pkt 5, 

5) zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uczestniczyli w Igrzyskach Olimpijskich i zajęli od 
pierwszego do ósmego miejsca. 

§ 2.  

1. Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodników, o których mowa w § 1 ust. 2 lub na 
wniosek macierzystego stowarzyszenia sportowego (klubu lub związku), na okres: 

1) od 1 września do 31 sierpnia kolejnego roku kalendarzowego - w przypadku zawodników wymienionych 
w § 1 ust. 2 pkt 1-3, 

2) od pierwszego dnia miesiąca uzyskania kwalifikacji, do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończą się 
Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie lub Igrzyska Głuchych - w przypadku zawodników 
wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 4, 

3) od pierwszego dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich, do 31 grudnia roku 
poprzedzającego rozpoczęcie kwalifikacji do kolejnych Igrzysk Olimpijskich - w przypadku zawodników 
wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 5. 

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały. 
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3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w następujących terminach: 

1) do 31 sierpnia każdego roku - w przypadku zawodników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-3, 

2) po uzyskaniu kwalifikacji uprawniającej do startu w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich 
lub Igrzyskach Głuchych - w przypadku zawodników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 4, 

3) po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich - w przypadku zawodników wymienionych § 1 ust. 2 pkt 5. 

4. Wnioski o pozbawienie stypendium winny zawierać informację o okolicznościach określonych 
w § 4 ust. 1 pkt 2-8. Wniosek należy złożyć niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności wymienionych w § 
4 ust. 1 pkt 2-8 do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. 

5. Opis wyników i osiągnięć sportowych zawarty we wniosku, dotyczy wyniku sportowego osiągniętego 
przez zawodnika w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendium - 
dotyczy zawodników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-3. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia wniosku po terminie, 

2) cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, 

3) nie usunięcia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

7. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy uprawniający do ubiegania 
o stypendium (wydany przez właściwy związek, federację lub komitet sportowy). 

§ 3.  

1. Wnioski zawodników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-3 opiniuje Komisja w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Komisji: 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pełniący nadzór nad sprawami sportu lub Dyrektor 
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 
w Poznaniu, 

2) Członkowie Komisji: 

a) dwóch przedstawicieli Komisji właściwej ds. sportu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 

b) dwóch przedstawicieli Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. 

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

2. Wnioski zawodników wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 4-5 podlegają ocenie formalnej przez 
Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

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

4. Wysokość stypendium wynosi: 

1) 600 zł miesięcznie - w przypadku zawodników o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

2) 400 zł miesięcznie - w przypadku zawodników o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2-3, 

3) 3000 zł miesięcznie - w przypadku zawodników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, którzy uzyskali 
kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich oraz w przypadku zawodników, o których 
mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, 

4) 1500 zł miesięcznie - w przypadku zawodników w § 1 ust. 2 pkt 4, którzy uzyskali kwalifikację 
uprawniającą do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych. 
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§ 4.  

1. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały pozbawia stypendiów w następujących 
przypadkach: 

1) złożenia pisemnego wystąpienia wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem, 

2) nie realizowania przez zawodnika programu szkoleniowego, 

3) zaprzestania reprezentowania województwa wielkopolskiego, 

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, Międzynarodowej Federacji Sportowej lub właściwy światowy komitet ds. 
igrzysk), 

6) nagannego lub niegodnego zachowania, sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie 
przyjętymi obyczajami, narażenia dobrego imienia Województwa, 

7) utraty zdolności do uprawiana sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego, 

8) braku nominacji do startu w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach 
Głuchych, wynikającej z kwalifikacji krajowej. 

2. W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn zdrowotnych stwierdzonych 
przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

3. Jeżeli 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) można przedłużyć okres wypłacania stypendium 
na okres dłuższy niż określony w ust. 2, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

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

6. W przypadku pozbawienia stypendium zawodników, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-3, środki 
finansowe w odpowiedniej wysokości przyznaje się kolejnym zawodnikom z listy rezerwowej. 

§ 5.  

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

§ 6.  

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

§ 7.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

§ 8.  

Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku 
w sprawie: w sprawie: szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 
stypendiów sportowych. 
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§ 9.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2021 roku. 

   

   

Przewodnicząca Sejmiku 
Województwa 

Wielkopolskiego 
 
 

Małgorzata Waszak-Klepka 
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 Załącznik do Uchwały nr   XXXIII/617/21             
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 19 lipca  2021 roku   
WNIOSEK  

o przyznanie stypendium sportowego  
  

1. Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………………...  

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

3. Telefon: ………….……………………………………………………………………………….. 4. 

Numer KRS/właściwej ewidencji: ………………………………………………………………..  

  
DANE OSOBOWE*  

  
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………...................  

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

  
3. Adres do korespondencji: kod: …..-…….. miejscowość: ……………….… ul. …………........… 

nr…….  
  

4. Pesel: …………………………..         4.    Nr telefonu:..….............……………...  
  

5. Adres e-mail: ..............……………….………..   Dyscyplina Sportu:………………………………  
  

6. Klub Sportowy:…………………………………  Konkurencja:.........................................................  
  

7. Nr konta bankowego: ……………………………………….............................................................  
  

8. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego:................................................................................   
………………………………….....................................................................................................  

OPIS WYNIKÓW I OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH  

rodzaj zawodów  I miejsce  II miejsce  III miejsce  
kolejne  
miejsce  

miejsce i termin  
zawodów  

Mistrzostwa Świata Juniorów            

Młodzieżowe Mistrzostwa Świata            

Mistrzostwa Świata Seniorów            

Mistrzostwa Europy Juniorów            

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy            
Mistrzostwa Europy Seniorów, Igrzyska 

Europejskie            

Mistrzostwa Polski            

Sport Osób z Niepełnosprawnościami            
Kwalifikacja Igrzysk  

Olimpijskich/Paraolimpijskich/Głuchych            

  
………………………                                                                    …………………………………….  

           pieczątka wnioskodawcy                             podpis przedstawiciela wnioskodawcy  

*dane osobowe służą wyłącznie do przekazania środków finansowych i nie będą udostępniane osobom trzecim: podlegają procedurze o ochronie danych osobowych.  
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Informacja ogólna dla właścicieli danych osobowych (kandydatów do stypendium)  

  

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,  61-
714 Poznań.   

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: przyznania stypendiów sportowych Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, rozliczenia przyznanego stypendium, w tym zobowiązań 
podatkowych, archiwizacji oraz promocji Województwa Wielkopolskiego.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:  

a) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody;  

b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;  

c) w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze.  

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt  z Inspektorem 
ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,  61-714 Poznań, e-mail: 
inspektor.ochrony@umww.pl  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczonych od roku następnego 
po przyznaniu stypendiów sportowych Samorządu Województwa  
Wielkopolskiego, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.  

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje 
brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone oraz dobrowolnym  w 
przypadku promocji Województwa Wielkopolskiego.  

7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych w przypadku, o którym 
mowa w pkt. 3 lit. a.  

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  w 
przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a.  

9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania.  

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku  z 
Państwa sytuacją szczególną w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. b.  

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

12. Państwa dane osobowe będą ujawniane Komisji Stypendialnej.  

13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 
jakiejkolwiek decyzji.  
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OŚWIADCZENIA  

  

1. Oświadczenie kandydata do stypendium lub opiekuna prawnego kandydata do stypendium  w 
przypadku osoby, która nie ukończyła 16 roku życia  

Ja, niżej podpisana/y……………………………………………………………………….  

oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przyznawania stypendiów sportowych Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.  

  
………………                            …………...                                ………………………………….  
Miejscowość                                          Data                                       Podpis kandydata lub opiekuna prawnego  

  

2. Oświadczenie kandydata o miejscu zamieszkania  

Ja, niżej podpisana/y .........................................................................................  

oświadczam, że mieszkam pod adresem:  

…..............................................................................  

.................................................................................  

…..............................................................................  

Informacja jest zgodna ze stanem faktycznym na dzień …………………………....................   

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) miejscem 

zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.  

  

………………                           …………...                              ………………………………….  
Miejscowość                                          Data                                     Podpis kandydata lub opiekuna prawnego  

  

3. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych  

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………..  

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystanie wizerunku  w celu 
przeprowadzenia procedury przyznawania stypendiów sportowych Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego oraz w celu promocji Województwa Wielkopolskiego.  

  
………………                            …………...                              ………………………………….  
Miejscowość                                          Data                                     Podpis kandydata lub opiekuna prawnego   

4. Zgoda kandydata na udostępnienie danych do dokonania przelewu  
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Ja, niżej podpisana/y  

zobowiązuję się w przypadku otrzymania stypendium podać dane niezbędne do dokonania przelewu  
oraz wykonania zobowiązań podatkowych.  

  
………………                           …………...                              ………………………………….  
Miejscowość                                          Data                                     Podpis kandydata lub opiekuna prawnego  

  

5. Oświadczenie wnioskodawcy (osoby upoważnionej)  
Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami przyznawania stypendiów sportowych Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, a informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.  

  
………………                           …………...                              ………………………………….  
Miejscowość                                          Data                                     Podpis kandydata lub opiekuna prawnego   

Uwagi:  

  

1. Wniosek należy wypełnić komputerowo.  

2. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem 
przez wnioskodawcę, które są odzwierciedleniem uzasadnienia wniosku.   

3. Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola wniosku, oprócz pól, które wypełnia 
Departament. Jeżeli pole nie może zostać wypełnione, należy wpisać „nie dotyczy”.  
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/617/21 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 19 lipca 2021 r. 

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020, poz. 1133.) jednostki 
samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe za wysokie wyniki 
sportowe, a organ stanowiący określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu 
dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy. 

Uznając, za sporty o szczególnym znaczeniu dla Województwa Wielkopolskiego sporty objęte 
programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, wychodząc naprzeciw 
potrzebie wspierania sportowców, celem tworzenia im najdogodniejszych warunków do osiągania wysokich 
wyników sportowych, w pełni uzasadnionym jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 

Wypełniając obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zm.) 
oraz z § 12 ust. 1 uchwały Sejmiku Województwa WielkopolskiegoNr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji – nie stwierdzono uwag i wniosków w toku konsultacji dotyczących 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie szczegółowych zasad, trybu 
przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
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