UUCHWAŁA NR 180/IX/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2011 roku
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróŜnień, nagród
i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz
wyróŜnień i nagród trenerom i działaczom sportowym
Na podstawie art. 31 ust.3 oraz art.35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr
127 poz. 857 z póŜn. zm) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póŜn. zm.1).

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje:

Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróŜnień, nagród oraz
stypendiów sportowych finansowanych z budŜetu województwa pomorskiego.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
Samorządzie – naleŜy przez to rozumieć Samorząd Województwa Pomorskiego,
Zarządzie – naleŜy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego,
Marszałku – naleŜy przez to rozumieć Marszałka Województwa Pomorskiego,
Kapitule – naleŜy przez to rozumieć zespół powołany przez Zarząd do zaopiniowania
wniosków, o których mowa w § 5 i § 8.
I. WyróŜnienia i nagrody

§1
1. WyróŜnienia i nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.
2. WyróŜnienia mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów,
młodzieŜowców, juniorów i juniorów młodszych.
3. Formą wyróŜnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal
okolicznościowy, grawerton.
§2
1. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową i noszą nazwę „Nagroda
Marszałka Województwa Pomorskiego”.

1
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 214 poz.1806,
z 2003r Nr 162 poz.1568, z 2002r Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1206, Nr 214 poz. 1806, z 2006r Nr 126 poz. 875, Nr 227
poz.1658, z 2007 Nr 173 poz. 1218 z 2008r Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz.1370, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 142,146,Nr 106
poz. 675, Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1241, Dz. U z 2010 Nr 40 poz. 230.

2. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieŜowców,
juniorów oraz juniorów młodszych, kadetów i młodzików.
3. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym.
4. Nagrody finansowe mogą być przyznane za osiągnięcia w olimpijskich i
paraolimpijskich
dyscyplinach
sportowych
oraz
dyscyplinach
objętych
współzawodnictwem dzieci i młodzieŜy. Wysokość nagród ustala się następująco:
a) od 5 000 -15 000 za zdobycie medalu na igrzyskach olimpijskich,
paraolimpijskich,
b) od 2 000 – 10 000 za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata
Seniorów, Mistrzostwach Europy Seniorów, Mistrzostwach Świata
Juniorów, Mistrzostwach Europy Juniorów, Pucharze Świata
Seniorów, Pucharze Europy Seniorów.
5. Nagrodę przyznaje Zarząd w formie uchwały na wniosek Marszałka Województwa
Pomorskiego, klubu lub związku sportowego z terenu województwa pomorskiego.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
6. Zarząd moŜe przyznać nagrodę finansową lub rzeczową zwycięzcom imprezy
sportowej organizowanej przez instytucje lub inne jednostki organizacyjne na
podstawie ich własnego regulaminu. W tym przypadku Zarząd podejmuje uchwałę
o współudziale w organizowanym przedsięwzięciu. Organizator imprezy, który ubiega
się o finansowanie nagród przedkłada wniosek wraz z regulaminem tej imprezy.
7. W imprezach o zasięgu:
1) regionalnym wartość nagród nie moŜe przekraczać 3 000 zł;
2) ogólnopolskim wartość nagród nie moŜe przekraczać 10 000 zł;
3) międzynarodowym wartość nagród nie moŜe przekraczać 50 000 zł.
8.W przypadku, gdy wartość nagród rzeczowych w imprezach, o których mowa w ust.6
nie przekracza kwoty 1 000 zł. decyzję o jej przyznaniu podejmuje Marszałek
Województwa Pomorskiego.
9. Ustanawia się nagrody dla trzech najlepszych i najpopularniejszych sportowców
województwa pomorskiego w dyscyplinach określonych rodzajem plebiscytu,
przyznawane przez Zarząd, w plebiscytach organizowanych przez Urząd Marszałkowski
lub wspólnie z innym podmiotem :
a) nagroda jest nagrodą pienięŜną przeznaczoną dla osób fizycznych,
b) wysokość nagrody w kaŜdym plebiscycie wynosi nie więcej niŜ:
• za zajęcie I miejsca - 20 000 zł;
• za zajęcie II miejsca - 10 000zł.;
• za zajęcie III miejsca – 5000zł.
10.Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w ust. 9 podejmuje Zarząd w formie
uchwały zgodnie z regulaminem plebiscytu.
II. Stypendia
§3
Stypendia sportowe zwane dalej „Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego”
przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach młodzieŜowca,
juniora i juniora młodszego oraz sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

§4
Stypendium moŜe otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:
a) jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu
sportowego mającego siedzibę na terenie województwa,
b) uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą
systemem współzawodnictwa dzieci młodzieŜy uzdolnionej sportowo
c) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni
wyŜszej,
d) zajął miejsce od I-VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach
Europy lub miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski w danej kategorii
wiekowej lub w sporcie osób niepełnosprawnych w okresie 1 roku
poprzedzającego złoŜenie wniosku.
e) zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez
klub sportowy, którego jest członkiem,
f) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną i nie został
skazany prawomocnym wyrokiem sądu.
§5
Wnioski o przyznanie stypendium moŜe złoŜyć klub sportowy, związek sportowy lub
Pomorska Federacja Sportu w terminach i w sposób określony w § 11. Wniosek
(z wyłączeniem wniosku, o którym mowa w § 6 ust 3) rozpatruje Kapituła, która przedkłada
Zarządowi propozycję. Stypendium przyznaje Zarząd.
§6
1. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy
tj. od 1 lutego do 30 listopada i wynosi w kategorii młodzieŜowca 700 zł. miesięcznie,
w kategorii juniora 350 zł oraz juniora młodszego 200 zł. miesięcznie.
2. W danej edycji przyznaje się nie więcej niŜ 50 stypendiów w tym 20 stypendiów w
kategorii młodzieŜowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego.
3. Stypendium moŜe mieć charakter celowy (jednorazowy) i moŜe być przyznane na
częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę
międzynarodową w wysokości nie przekraczającej 1000 zł.
4. Stypendium wypłacane będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
za pośrednictwem klubu sportowego, którego stypendysta jest członkiem, Pomorskiej
Federacji Sportu lub związku sportowego na podstawie zawartej z Samorządem umowy.
5. Szczegółowe warunki realizacji stypendium określi umowa zawarta pomiędzy
Samorządem a Stypendystą.
§7
1. Stypendium sportowe zostaje wstrzymane w przypadku:
a) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu
szkolenia,
b) przerwania przez zawodnika nauki,
c) nałoŜenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez klub lub związek sportowy
na okres jej trwania
2. O okolicznościach wstrzymania wskazanym w pkt. a,b,c klub którego zawodnik jest
członkiem niezwłocznie zawiadamia dyrektora departamentu właściwego do spraw kultury
fizycznej.

2. Pomorska Federacja Sportu, klub sportowy, którego zawodnik jest członkiem lub
związek sportowy ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać wypłacania stypendium w
chwili wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 5 oraz
niezwłocznie powiadomić o zmianie na piśmie właściwy dla kultury fizycznej
departament Urzędu Marszałkowskiego.
3. Wznowienie wypłaty /bez wyrównania za okres wstrzymania/, nastąpi po ustaniu
przyczyn, o których mowa w ust. 1,
4. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta
została potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza
specjalistę w zakresie medycyny sportowej moŜe być wypłacane stypendium przez
okres niezdolności nie dłuŜej jednak niŜ przez 3 miesiące a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach maksymalnie przez 6 miesięcy.
5. Stypendium sportowe zostaje cofnięte w przypadku:
a) zaprzestania uprawiania sportu przez okres dłuŜszy niŜ 3 miesiące
b) dyskwalifikacji zawodnika
c) zmiany klubu, na klub, który zarejestrowany jest poza województwem
pomorskim,
d) podpisania kontraktu zawodowego.
6. Decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium podejmuje Zarząd.

III. Nagrody dla trenerów oraz działaczy za całokształt działalności na rzecz kultury
fizycznej
§8
1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się do 15 nagród finansowych trenerom,
których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie młodzieŜowym seniorskim:
1) ustala się wysokość nagrody na 2 500 zł.
2) nagrodę przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez Kapitułę wniosku
klubu, związku sportowego, Pomorskiej Federacji Sportu lub uczelni i nosi ona
nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego” .
2. Nagroda przyznawana za całokształt osiągnięć sportowych, w pracy metodycznowychowawczej, szkoleniowej, działalności na rzecz upowszechniania kultury
fizycznej i sportu nosi nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego”.
Nagroda zostaje ustanowiona w celu uhonorowania osoby wybitnie wyróŜniającej się
w swej wieloletniej działalności.
1) Wysokość nagrody ustala się na 3000 zł.
2) W danym roku moŜna uhonorować tylko jednego laureata.
3) Nagroda moŜe być przyznana tej samej osobie tylko raz.
4) Nagrodę przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez Kapitułę na wniosek:
a) Marszałka Województwa Pomorskiego,
b) Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
c) Pomorskiej Federacji Sportu,
d) klubów sportowych i organizacji sportowych
3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być przyznane trenerom i działaczom
sportowym zasłuŜonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych we
współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

§9
1. Ustanawia się tytuł honorowy „Sponsor Pomorskiego Sportu”.
2. Tytuł ustanowiony zostaje w celu podziękowania darczyńcom, którzy wspierając
pomorski sport przyczyniają się do utrzymania wysokiej pozycji Regionu w
poczynaniach sportowych oraz promocji województwa w kraju i za granicą.
3. Tytuł moŜe być przyznany osobie fizycznej lub prawnej.
4. Tytuł nadaje Zarząd na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem:
1) Marszałka Województwa Pomorskiego,
2) Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
3) Pomorskiej Federacji Sportu,
4) klubów sportowych i organizacji sportowych.
IV. Kapituła i tryb przyznawania nagród i stypendiów

1.

2.

3.
4.

§ 10
Zarząd powołuje Kapitułę do rozpatrzenia i oceny złoŜonych wniosków, o których
mowa w § 5 i § 8 z wyłączeniem stypendiów jednorazowych, o których mowa w § 6
ust.3. i tytułu „Sponsor Pomorskiego Sportu”, o którym mowa w § 9.
W skład Kapituły wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Pomorskiej Federacji Sportu,
2) jeden
przedstawiciel
stowarzyszenia
zrzeszającego
sportowców
niepełnosprawnych,
3) trzech przedstawicieli Zarządu.
Regulamin pracy Kapituły określi uchwała Zarządu.
Kadencja Kapituły trwa 5 lata a praca w niej jest nieodpłatna.

§ 11
1. Wnioski, o których mowa w § 5 naleŜy składać do 15 października roku,
poprzedzającego przyznanie stypendium. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
uchwały. Wnioski rozpatrzone będą w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu
składania.
2. Wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 3 naleŜy składać najpóźniej 30 dni przed
planowanym wyjazdem. Wnioski takie rozpatrywane będą przez Zarząd w terminie 14
dni.
3. Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 2 naleŜy składać do 30 listopada kaŜdego
roku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 i 3 do uchwały.
4. Wniosek, o którym mowa w § 9 naleŜy składać do 30 listopada kaŜdego roku.
Wniosek rozpatruje Zarząd.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4 rozpatrywane będą w ciągu 3 miesięcy od
upływu terminu ich składania.
6. Informacja o naborze wniosków ogłaszana będzie na stronach internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. NiezaleŜnie od tego wnioski moŜna
składać w kaŜdym terminie, jednak termin ich rozpatrzenia w poszczególnych
kategoriach będzie zgodny z uchwałą.
7. Wnioski naleŜy składać w departamencie właściwym ds. kultury fizycznej Urzędu
Marszałkowskiego.
8. Wnioski niekompletne, złoŜone po terminie lub przez niewłaściwego wnioskodawcę
nie będą rozpatrywane.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.
§ 13
Traci moc Uchwała Nr 681/XXIX/08 z dnia 28 listopada 2008 roku zmieniona Uchwałą
958/XXXVII/09 z dnia 27 lipca 2009 roku Sejmiku Województwa Pomorskiego
w sprawie ustalenia zasad oraz trybu postępowania przy przyznawaniu nagród, wyróŜnień
i stypendiów dla sportowców za wyniki sportowe.
§ 14
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Sejmiku Województwa Pomorskiego

Jan Kleinszmidt

UZASADNIENIE
Ustawa o samorządzie województwa oraz ustawa o sporcie dają moŜliwość jednostkom
samorządu terytorialnego nagradzania wybitnych sportowców, trenerów czy działaczy
sportowych na podstawie regulaminu przyjętego przez organ stanowiący tej jednostki.
Zawodnicy w kategoriach młodzieŜowych uzyskujący wysokie wyniki sportowe na arenie
krajowej i międzynarodowej zasługują na wyróŜnienia w postaci stypendiów sportowych
o czym świadczy wysoka lokata województwa pomorskiego w systemie sportu
młodzieŜowego – 6 miejsce w kraju oraz stworzenie im jak najlepszych warunków do
uprawiania sportu.
Uchwałą Sejmik Województwa Pomorskiego Nr 681/XXIX/08 z dnia 28 listopada 2008 roku
przyjęto zasady i tryb przyznawania wyróŜnień, nagród i stypendiów zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróŜnienia i nagrody trenerom i działaczom
sportowym. W uchwale zmienia się termin przyznawania stypendium. Po zmianie stypendium
przyznawane będzie od 1 lutego do 30 listopada danego roku. Zmiana podyktowana jest
dostosowaniem stypendiów do okresu szkoleniowego sportowców oraz zintegrowaniem
działań szkoleniowych z programem „Talent” opracowanym przez Pomorską Federację
Sportu, który ma na celu efektywne wykorzystanie dostępnych środków w celu prowadzenia
szkolenia młodzieŜy nim objętych. Zwiększa się równieŜ, wysokość stypendium w kategorii
młodzieŜowca z kwoty 350 zł miesięcznie na kwotę 700 zł miesięcznie. Zmiana podyktowana
jest stworzeniem pakietu świadczeń w skład którego, wchodzić będą równieŜ środki
przeznaczone przez Pomorską Federację Sportu w programie „Talent”. Podjęte działania mają
na celu zachęcenie młodych sportowców z Województwa Pomorskiego do uprawiania sportu
oraz osiągania przez nich wyŜszych wyników sportowych.
W związku z wyŜej wymienionymi zmianami wprowadza się regulacje dotyczące terminu
składania wniosków, podziału środków w poszczególnych kategoriach wiekowych.

