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UCHWAŁA Nr VI/86/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§  1.  Uchwała określa:
1. szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
2. szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród dla trenerów
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w
międzynarodowym w spółzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym,
3. warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień i
wysokość nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej.

§  2. 
1.  Ustanawia się doroczne nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach i konkurencjach
olimpijskich.
2.  Ustanawia się doroczne nagrody i wyróżnienia dla trenerów i działaczy zasłużonych w
osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za
szczególne zasługi dla sportu.
§  3.    Nagrody mogą być przyznane zawodnikom oraz trenerom i działaczom, którzy
reprezentują stowarzyszenie posiadające siedzibę i działające na terenie Województwa
Wielkopolskiego lub są mieszkańcami Województwa Wielkopolskiego,

§  4. 
1.    Nagrody są przyznawane zawodnikom za medale Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk
Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata i Europy oraz Igrzysk Europejskich
w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich:



1) w Igrzyskach Olimpijskich - za zajęcie:
I miejsca 20 000 zł
II miejsca 15 000 zł
III miejsca 10 000 zł
2) w Igrzyskach Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych - za zajęcie:
I miejsca 8 000 zł
II miejsca 6 000 zł
III miejsca 4 000 zł
3) w Mistrzostwach Świata Seniorów - za zajęcie:
I miejsca 10 000 zł
II miejsca 8 000 zł
III miejsca 6 000 zł
4) w Mistrzostwach Europy Seniorów i Igrzyskach Europejskich - za zajęcie:
I miejsca 8 000 zł
II miejsca 6 000 zł
III miejsca 4 000 zł

2.    (uchylony).
3.  Trenerom można przyznać nagrody (do trzech w roku kalendarzowym) za zasługi w
szkoleniu zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym. W zależności od osiągniętego wyniku sportowego nagrody
mogą być przyznane do kwoty nie przekraczającej 10.000 zł.
4.  Działaczom sportowym można przyznać nagrody (do dwóch w roku kalendarzowym) za
całokształt osiągnięć w dziedzinie sportu oraz za szczególne zasługi dla sportu do kwoty nie
przekraczającej 5.000 zł.
§  5.  W przypadku osiągnięcia przez zawodnika kilku medali w imprezach sportowych
określonych w § 4 ust. 1 przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.

§  6.  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa się corocznie w
uchwale budżetowej.

§  7. 
1.    Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 4 ust. 1, składają zawodnicy lub
macierzyste stowarzyszenia sportowe (klub lub związek) we właściwym Departamencie ds.
sportu, w terminie do 15 listopada każdego roku. Wnioski dotyczą roku, w którym został
osiągnięty wysoki wynik sportowy,
2.    Jeżeli wynik sportowy kwalifikujący zawodników do nagrody zostanie osiągnięty do
końca roku kalendarzowego po terminie składania wniosków określonym w ust. 1, wypłata
nagrody nastąpi do końca lutego następnego roku,
3.  Wnioski o nagrody określone w § 4 ust. 2 składają macierzyste stowarzyszenia sportowe
(klub lub związek) we właściwym Departamencie ds. sportu, niezwłocznie po uzyskaniu
nominacji przez zawodników.
4.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 3, określa załącznik do uchwały.



5.    Kandydatów do nagród określonych w § 4 ust. 3 i 4 proponuje Komisja w następującym
składzie:

1) Przewodniczący Komisji:
członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniący nadzór nad sprawami sportu
lub Dyrektor Departamentu właściwego ds. sportu,
2) Członkowie Komisji:

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

6.  Komisja przedstawia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listę kandydatów do
przyznania nagród oraz proponuje ich wysokość.
7.  Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje nagrody i określa ich wysokość w
formie uchwały.
§  8. 
1.  Marszałek Województwa Wielkopolskiego organizuje na koniec sezonu sportowego
uroczystą galę, z udziałem medalistów imprez sportowych określonych w § 4, z
zastrzeżeniem ust. 2, celem podsumowania dokonań i wręczenia nagród.
2.    (uchylony).
§  9.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§  10.  Tracą moc uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLVII/768/06 z dnia
24 kwietnia 2006 roku ze zm. w sprawie: warunków i trybu przyznawania nagród
pieniężnych oraz ich wysokości, dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
i nr XLVII/769/06 z dnia 24 kwietnia 2006 roku ze zm. w sprawie: warunków i trybu
przyznawania nagród pieniężnych oraz ich wysokości, dla zawodników, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe w Igrzyskach Paraolimpijskich.

§  11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK    
WNIOSEK o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe

grafika


