
UCHWAŁA NR X/109/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

z dnia 27 października 2015 r.

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla 
zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 11, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 715), Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co 
następuje:

§ 1. Ustanawia się zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów 
sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki 
sportowe.

§ 2. 1. W celu stworzenia wybitnie uzdolnionym i perspektywicznym sportowcom z terenu 
Województwa Opolskiego odpowiednich warunków do dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu 
sportowego, ustanawia się stypendia sportowe.

2. Stypendium jest wyrazem uznania dla osiągnięć zawodnika w danym sporcie.

3. Stypendia przyznawane są zawodnikom w sportach indywidualnych, drużynowych 
i zespołowych w czterech kategoriach, tj.: „nadzieje olimpijskie”, sport olimpijski, sport nieolimpijski, 
sport paraolimpijski.

4. Za sporty o istotnym znaczeniu dla Województwa Opolskiego uznaje się sporty olimpijskie.

§ 3. 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi (w tym niepełnosprawnemu 
biorącemu udział w zawodach tej samej rangi), który łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest mieszkańcem Województwa Opolskiego oraz reprezentuje Województwo Opolskie,

2) posiada aktualną licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym,

3) uprawia sport olimpijski, nieolimpijski w kategorii senior lub objęty systemem współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży w kategorii junior młodszy lub kadet, junior, młodzieżowiec,

4) reprezentuje barwy narodowe Rzeczypospolitej Polskiej na imprezach rangi mistrzowskiej 
w sportach indywidualnych, drużynowych lub grach zespołowych,

5) uzyskał co najmniej jedno z następujących osiągnięć sportowych:

a) w sportach olimpijskich zajął 1-6 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich oraz na Mistrzostwach 
Świata, zdobył medal na: Igrzyskach Europejskich, Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, 
Mistrzostwach Europy, w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata lub Pucharu Europy, 
Mistrzostwach Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młodszych, Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski,

b) w sportach nieolimpijskich zdobył medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, 
w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata lub Pucharu Europy.
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2. Zawodnicy, których kandydatury zostały zaproponowane do stypendium w kategorii „nadzieje 
olimpijskie” powinni wykazać się osiągnięciami wyszczególnionymi w ust. 1 pkt 5 lit. a) na poziomie 
światowym lub europejskim oraz muszą być objęci programem przygotowań do najbliższych Igrzysk 
Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich, a przebieg ich dotychczasowej kariery sportowej, plany 
startów i przygotowań do zawodów wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich 
wyników we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym.

3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, 
o których mowa w ust. 1 pkt 5, zawodnikowi przysługuje prawo do ubiegania się o przyznanie 
stypendium na podstawie najwyższego wyniku sportowego.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać kluby sportowe, właściwe polskie lub 
okręgowe związki sportowe, zawodnicy lub trenerzy - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji,

2) potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego osiągnięcia przez 
zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium.

3. W przypadku zawodnika zgłoszonego do stypendium w kategorii „nadzieje olimpijskie” 
dodatkowo wymagane jest oświadczenie właściwego związku sportowego w sprawie objęcia 
zawodnika programem przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich.

4. Wnioski wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w terminie od 1 listopada do 31 grudnia roku 
kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik sportowy.

§ 5. 1. Marszałek Województwa Opolskiego powołuje Komisję, która rozpatruje wnioski 
o przyznanie stypendium.

2. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

3. Komisja proponuje ilość, wysokość i okres na jaki mają być przyznane stypendia w ramach 
posiadanych środków zapisanych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Województwa 
Opolskiego.

4. Z obrad Komisji sporządza się protokół.

5. Listę pozytywnie rozpatrzonych wniosków Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa 
Opolskiego.

6. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Opolskiego biorąc pod uwagę rekomendację 
Komisji.

7. Od decyzji Zarządu Województwa Opolskiego nie przysługuje odwołanie.

§ 6. Obsługę organizacyjną związaną z przyznawaniem stypendiów zapewnia departament 
właściwy ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

§ 7. W razie stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.

§ 8. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie:

1) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

2) śmierci osoby, której dotyczy wniosek o przyznanie stypendium,

3) nie uzupełnienia braków formalnych wniosku o przyznanie stypendium w terminie, o którym 
mowa w § 7,
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4) złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 (w przypadku wysłania 
wniosku listownie decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego).

§ 9. O przyznaniu stypendium powiadamia się pisemnie stypendystę za pośrednictwem 
wnioskodawcy.

§ 10. 1. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym na okres nie przekraczający 
10 miesięcy.

2. Stypendium stanowi pomoc finansową wspierającą proces szkolenia zawodnika.

3. Stypendium sportowe może zostać przyznane jeżeli zawodnik nie otrzymuje stypendium ani 
wynagrodzenia z dotacji celowej przekazanej przez Samorząd Województwa Opolskiego.

4. Wysokość stypendium dla zawodnika spełniającego kryteria określone w § 3 ust. 1 nie może 
przekroczyć kwoty 2.000 zł brutto w danym miesiącu, natomiast dla zawodnika zgłoszonego do 
stypendium w ramach kategorii „nadzieje olimpijskie” nie może przekroczyć kwoty 4.000 zł brutto 
w danym miesiącu.

5. Środki przeznaczone na stypendia dla zawodników reprezentujących sporty nieolimpijskie 
nie mogą przekroczyć 10 % ogólnej kwoty zarezerwowanej na stypendia dla zawodników.

§ 11. 1. Stypendia wypłacane są w ramach środków przewidzianych na ten cel w uchwale 
budżetowej na dany rok.

2. Wypłata stypendium następuje na koniec każdego miesiąca, począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium, na rachunek 
bankowy wskazany we wniosku.

§ 12. W trakcie pobierania stypendium zawodnik zobowiązany jest do:

1) reprezentowania barw Województwa Opolskiego,

2) realizacji programu szkoleniowego,

3) uczestnictwa w startach / zawodach,

4) prezentowania nienagannej postawy etyczno-moralnej.

§ 13. 1. Zarząd Województwa Opolskiego na uzasadniony wniosek klubu sportowego, właściwego 
polskiego lub okręgowego związku sportowego, trenera pozbawia zawodnika stypendium 
w następujących przypadkach:

1) zawieszenia lub pozbawienia praw zawodnika przez klub lub właściwy polski lub okręgowy 
związek sportowy,

2) dyskwalifikacji czasowej lub dożywotniej,

3) zaniedbania obowiązku prawidłowej realizacji procesu szkolenia, zaprzestania treningów,

4) odmowy udziału w startach, zawodach, innych formach szkolenia,

5) zaprzestania reprezentowania Województwa Opolskiego,

6) naruszenia przepisów antydopingowych określonych przez krajowe i międzynarodowe 
organizacje sportowe,

7) narażenia dobrego imienia Województwa Opolskiego lub klubu sportowego nagannym lub 
niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi 
obyczajami,

8) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione przestępstwo,

9) trwałej lub czasowej, tj. powyżej 5 miesięcy niezdolności do treningów, startów, zawodów,
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10) zgonu zawodnika,

11) złożenia oświadczenia przez zawodnika o rezygnacji z pobierania stypendium.

2. Przez pozbawienie stypendium rozumie się odebranie prawa do wypłaty zawodnikowi 
stypendium w danym roku z datą podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Opolskiego.

§ 14. Wniosek o pozbawieniu zawodnika stypendium wnioskodawca zobowiązany jest przekazać 
w formie pisemnej do departamentu właściwego ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności, 
o których mowa w § 13 ust. 1.

§ 15. 1. Złożenie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych nie jest równoznaczne 
z zapewnieniem ich przyznania.

2. Zarząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia 
wniosków o przyznanie stypendiów sportowych bez podania przyczyn, w całości lub części.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 17. Traci moc Uchwała Nr III/50/2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 stycznia 
2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych 
oraz  stypendiów sportowych „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” dla zawodników reprezentujących 
Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 
Nr 23, poz. 277) oraz Uchwała Nr XXXVI/431/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz 
wysokości stypendiów sportowych oraz stypendiów sportowych „Opolskie Nadzieje Olimpijskie” dla 
zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego poz. 2563).

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

 

Przewodniczący Sejmiku

Norbert Krajczy
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Załącznik do Uchwały Nr X/109/2015

Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 27 października 2015 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO

DLA ZAWODNIKA ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
w ……..…. roku

I. INFORMACJA O OSOBIE, KTOREJ MA BYĆ PRZYZNANE STYPENDIUM

1. Dane osobowe
(wypełnia kandydat do stypendium)

Imię i nazwisko 
kandydata

Data i miejsce urodzenia

Ulica …………………………………………………… Nr ……..………………………….

Kod pocztowy ………………. Miejscowość …………………..………………….

Gmina ……………………….. Powiat ………………………………..…………………

Adres zamieszkania

Województwo …………………………………………..………………………………..
Telefon
Adres e-mail
PESEL
2. Dane dotyczące przebiegu kariery sportowej
Dyscyplina sportowa
Numer licencji 
zawodnika
Data ważności
Konkurencja

Kategoria wiekowa

Klub sportowy

Trener

Sport* olimpijski       nieolimpijski

Konkurencja* olimpijska      nieolimpijska

Sport objęty systemem współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży*

TAK                 NIE
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Zawodnik objęty programem przygotowań
do Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk 
Paraolimpijskich***

TAK        NIE        N/D

Członek kadry narodowej TAK                 NIE

Członek kadry wojewódzkiej TAK                 NIE

3. Uzyskane wyniki sportowe

Osiągnięcia sportowe zawodnika w roku złożenia wniosku**

Osiągnięty wynikLp.

(od najwyższego do 
najniższego)

Konkurencja Nazwa 
imprezy

Data i miejsce

Oświadczam, że powyższe dane podałam (em) zgodnie ze stanem faktycznym. Jednocześnie 
oświadczam, iż o wszelkich zmianach w stosunku do stanu faktycznego wynikających 
z wniosku zawiadomię departament  właściwy ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  
moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych 
w związku z ubieganiem się o stypendium sportowe, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich przetwarzania.

3. Mam prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych zgodnie z 
art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

………….............................. ……………………………………..………
(miejscowość, data) (czytelny podpis kandydata)
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II. OPINIE POPIERAJĄCE KANDYDATURĘ ZAWODNIKA DO STYPENDIUM

Opinia prezesa okręgowego lub polskiego związku sportowego:

............................................
(data i czytelny podpis)

1.

Opinia trenera klubu lub trenera kadry wojewódzkiej lub trenera kadry narodowej 
lub kierownika Wyszkolenia Opolskiej Federacji Sportu:

............................................
(data i czytelny podpis)

2.

III. INFORMACJA O WNIOSKUJĄCYM (wypełnia zgłaszający kandydata)

Nazwa wnioskodawcy
Osoba(y) 
upoważniona(e) do 
reprezentowania 
wnioskodawcy

Ulica ………………………………………………… Nr ………………….……….…...…..

Kod pocztowy ………………. Miejscowość …………………..…………….…....

Gmina ……………………….. Powiat ………………………………..……………...….

Adres wnioskodawcy

Województwo …………………………………………..………………………………...
Osoba upoważniona 
do składania 
wyjaśnień
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
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Oświadczamy, że będąc wnioskodawcą zobowiązujemy się do niezwłocznego 
poinformowania na piśmie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 
o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 1 Uchwały Sejmiku Województwa 
Opolskiego w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki 
sportowe, skutkujących pozbawieniem stypendium.

………….......................... ..........................................................
(miejscowość, data) (czytelny podpis osoby/osób reprezentującej/ych 

wnioskodawcę)

Do wniosku należy załączyć:

1. Kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji;

2. Potwierdzenie osiągnięcia przez zawodnika wyniku sportowego uprawniającego do 
otrzymania stypendium przez okręgowy lub polski związek sportowy; **

3. Oświadczenie właściwego związku sportowego w sprawie objęcia zawodnika programem 
przygotowań do Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich. ***

* właściwe zaznaczyć

** w przypadku braku potwierdzenia wyniku sportowego przez okręgowy lub polski związek 
sportowy osiągnięcie nie będzie brane pod uwagę przy ustanawianiu stypendium

*** dotyczy kandydatów do stypendium sportowego w kategorii „nadzieje olimpijskie”
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