Załącznik nr 1 do uchwały nr 899/189/20
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 13 października 2020 r.

Regulamin pracy Kapituły
oceniającej wnioski o przyznanie stypendium sportowego
oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom i działaczom sportowym
§1
1. Wnioski oceniane przez Kapitułę składa się według wzorów które stanowią załączniki 2-5 do
uchwały nr 899/189/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r.
2. Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego. Wnioski składa się w formie papierowej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wnioski na stypendia o których mowa w § 8 ust. 1 składa się przy wykorzystaniu generatora
wniosków dostępnego na stronie urzędu, z zastrzeżeniem punktu 4.
1) Wniosek powinien być wypełniony w generatorze.
2) Wygenerowany i wydrukowany wniosek powinien zostać podpisany przez wnioskodawcę oraz
pełnoletniego zawodnika a w przypadku zawodnika niepełnoletniego jego rodzica lub opiekuna
prawnego.
3) Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do UMWP zgodnie z treścią §
13 ust. 8 uchwały sejmikowej.
4) W przypadku awarii generatora, o którym mowa w ust. 4 wskazany wyżej wniosek składa się w
oparciu o wzór wniosku dostępny w formie wskazanej w ust. 3.
§2
1. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Kapituły jest przedstawiciel Zarządu Województwa
Pomorskiego.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) wyznaczanie terminów posiedzeń Kapituły,
2) prowadzenie posiedzeń Kapituły,
3) określenie szczegółowych zasad postępowania w toku prac Kapituły nieokreślonych niniejszym
regulaminem,
4) informowanie członków Kapituły o odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
4. Do zadań członków Kapituły należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Kapituły,
2) zapoznanie się ze zgłoszonymi wnioskami,
3) zapoznanie się z kryteriami oceny wniosków, tabelami punktowymi oraz kartą oceny wniosku,
których treść stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Regulaminu.
4) informowanie Przewodniczącego o niemożności uczestniczenia w pracach Kapituły.
5. Członkowie Kapituły mają prawo wglądu do dokumentów związanych z ich pracą w Kapitule w
siedzibie Referatu Sportu Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w terminie ustalonym z Przewodniczącym.
6. Członkowie Kapituły oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Kapituły zobowiązują się do nie
ujawniania informacji z pracy Kapituły.
7. Członkowie Kapituły zobowiązani są do podania danych kontaktowych (nr telefonu lub adres
email).
§3
Kapituła pracuje na posiedzeniach w siedzibie Referatu Sportu.
Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, informując o tym wszystkich członków Kapituły.
Obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
W posiedzeniach mogą brać udział osoby nie będące członkami Kapituły (pracownicy Referatu
Sportu)
5. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
1.
2.
3.
4.

6. Ocena i wybór wniosków odbywa się wg kryteriów ustalonych przez Kapitułę, których treść stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Kapituła wskazuje kandydatów do stypendiów i nagród.
8. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który w imieniu Kapituły podpisują przewodniczący
i protokolant.
9. Protokół przedkłada się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
10. W przypadku większej ilości wniosków, niż ilość przyznawanych w danym roku stypendiów i nagród
wynikających z Uchwały Nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września
2020 r. Kapituła może ustalić dodatkowe kryteria wyboru wniosków na posiedzeniu.
§4
1. Obsługę techniczno – organizacyjną prac Kapituły oraz korespondencję związaną z pracami
Kapituły zapewnia Referat Sportu Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego.
2. Do zadań związanych z obsługą prac Kapituły należy w szczególności:
1) przygotowywanie spotkań Kapituły;
2) dostarczenie wszystkim członkom Kapituły materiałów i dokumentów niezbędnych do
rozpatrzenia wniosków;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze spotkaniami Kapituły oraz
wynikami jej prac.

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy
Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie
stypendium sportowego oraz wnioski o
przyznanie nagród trenerom i działaczom
sportowym.

Kryteria oceny wniosków
1. Kapituła do oceny zastosuje Kartę oceny wniosku, której treść stanowi załącznik nr 3 do
Regulaminu pracy Kapituły.
2. Karta oceny wniosku składa się z oceny formalnej i oceny merytorycznej.
3. Kapituła do oceny wniosku w części merytorycznej zastosuje punkty przyznawane za
osiągnięcia sportowe, które określają tabele punktowe, których treść stanowi załącznik nr 2 do
Regulaminu pracy Kapituły. Tabele punktowe określają ilość punktów zgodnie z osiągnięciami
wymienionymi w uchwale 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28
września 2020 r.
4. Punkty są przyznawane tylko w przypadku, gdy w danej konkurencji mistrzostw startuje
minimum 5 uczestników (zawodników lub zespołów).
5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika podczas tych samych zawodów dwóch lub więcej
wysokich wyników sportowych przyznaje się punkty za jedno najwyższe osiągnięcie na tych
zawodach.
6. W przypadku startu zawodnika w kategorii bądź w kategoriach wiekowych wyższych niż
posiadana przez niego brane jest pod uwagę najwyższe osiągnięcie z danych zawodów.
7. W przypadku niemożliwości zidentyfikowania imprezy sportowej wskazanej we wniosku
wyniki z tej imprezy sportowej nie będą brane pod uwagę.
8. Do sumy punktów zdobytych na Mistrzostwach Polski, w konkurencji olimpijskiej lub klasie
przygotowawczej do Igrzysk Olimpijskich Kapituła przyznaje zawodnikowi 1 dodatkowy punkt.
9. Do sumy punktów zdobytych w sportach indywidualnych Kapituła przyznaje zawodnikowi 1
dodatkowy punkt.
10. W sytuacji zdobycia przez zawodników takiej samej ilości punktów członkowie Kapituły będą
głosować za przyznaniem dodatkowego punktu zawodnikowi, który ich zdaniem wskazuje
perspektywy rozwoju.
11. O umieszczeniu zawodnika na liście rankingowej, zgodnie z którą przyznane zostaną stypendia,
decydować będzie suma punktów. Tworzy się osobne listy rankingowe dla każdej z trzech
kategorii wiekowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy
Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie
stypendium sportowego oraz wnioski o
przyznanie nagród trenerom i działaczom
sportowym

Tabele Punktowe
za osiągnięcia sportowe wymienione w § 6 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień,
nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród
trenerom i działaczom sportowym
Igrzyska Olimpijskie

punkty

I

24

II

21

III

18

IV

15

V

12

VI

9

VII

6

VIII

3

udział

8

Mistrzostwa Świata

punkty

I

16

II

14

III

12

IV

10

V

8

VI

6

VII

4

VIII

2

udział

5

Mistrzostwa Europy

punkty

I

12

II

10

III

8

IV

6

V

4

VI

2

udział

3

Mistrzostwa Polski

punkty

I

3

II

2

III

1

* punkty przyznawane są tylko w przypadku dyscyplin objętych
systemem współzawodnictwa dzieci i młodzie

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy
Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie
stypendium sportowego oraz wnioski o
przyznanie nagród trenerom i działaczom
sportowym.

Karta oceny wniosku
numer wniosku o przyznanie
stypendium
Imię i nazwisko zawodnika
ubiegającego się o
przyznanie stypendium
OCENA FORMALNA

TAK

NIE

Uwagi

Wniosek wpłynął w terminie
prawidłowy wnioskodawca
zawodnik jest mieszkańcem województwa pomorskiego i
członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie
województwa
zawodnik uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub
dyscyplinę objętą systemem wspólzawodnictwa młodzieży
uzdolnionej sportowo
odpowiednia kategoria: młodzieżowiec, junior, junior młodszy
zawodnik jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub
studentem uczelni wyższej
data i podpis osoby weryfikującej formalnie
OCENA MERYTORYCZNA

ilość
punktów

Uwagi

punkty przyznane za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą
wg tabel punktowych
punkt za osiągnięcia w sportach indywidualnych
punkt za zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski w
konkurencji olimpijskiej lub klasie przygotowawczej do Igrzysk
Olimpijskich
punkt za perspektywy rozwoju zawodnika, przyznany przez
członków kapituły w drodze głosowania, w przypadku równej
wysokości punktów między zawodnikami
Suma uzyskanych punktów:

0

data i podpis Przewodniczącego Kapituły
data

podpis

