
Ogólne zasady przyznawania stypendium sportowego 
 
 

1. Na podstawie art. 31 i 35 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, 
przewiduje się możliwość finansowania stypendiów sportowych  
(dla zawodników i trenerów)  

 

2. Na podstawie art. 31 i 35 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku, 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwały nr IX/137/19 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.06.2019 roku w sprawie 
szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  
i wysokości stypendiów sportowych (zmieniająca uchwałę nr VI/85/11 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.04.2011 roku) 

 

3. Stypendium sportowe przyznaje się osobom szczególnie uzdolnionym 
sportowo, w kategorii junior i młodzieżowiec, uprawiającym dyscyplinę 
olimpijską, które ma na celu wspieranie: 
1) zawodników szczególnie uzdolnionych, biorących udział w kategorii junior  
i młodzieżowiec, uprawiających dyscyplinę olimpijską, będących medalistami 
mistrzostw Europy, mistrzostw Świata. Uwzględnia się również uczestnictwo  
w mistrzostwach Europy i Świata Seniorów wyżej wymienionych zawodników,  

2) zawodników określonych w pkt 1, uprawiających dyscyplinę olimpijską, 
będących medalistami Mistrzostw Polski, którzy jednocześnie byli 
uczestnikami mistrzostw Europy lub Świata,  

3) zawodników określonych w pkt 1, uprawiających dyscyplinę olimpijską, 
będących uczestnikami mistrzostw Europy lub Świata w zespołowych grach 
sportowych,  

4) zawodników szczególnie uzdolnionych uprawiających dyscyplinę sportu dla 
osób z niepełnosprawnościami,  

5) zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację 
uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich.  

 
4. Stypendium  może być przyznane zawodnikom, zrzeszonym w klubach 

sportowych posiadających siedzibę i działających na terenie Województwa 
Wielkopolskiego, którzy: 

1) kontynuują naukę – dotyczy zawodników pełnosprawnych, 
2) nie ukończyli 27 roku życia do końca roku kalendarzowego,  

w którym złożono wniosek – dotyczy zawodników niepełnosprawnych. 
 

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. 

 

6.  Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodników 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 pkt. 3. 1-4),  



2) od pierwszego dnia miesiąca uzyskania kwalifikacji, do ostatniego dnia 
miesiąca roku, w którym odbędą się Igrzyska Olimpijskie i Paraolimpijskie  
– w przypadku zawodników wymienionych w pkt 3. 5),  

3) od pierwszego dnia miesiąca uzyskania, kwalifikacji do 31 grudnia drugiego 
roku od zakończenia Igrzysk Olimpijskich – w przypadku zawodników, którzy 
uzyskali co najmniej punktowane 8 miejsce w Igrzyskach Olimpijskich 
 

 

7. Wniosek dot. zawodników wymieniony w pkt. 3. 1-4) należy złożyć do 
dnia 31 sierpnia. 

8. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający osiągnięty wynik 
sportowy.  

 

9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach zawodnikowi można przyznać 
stypendium więcej niż 3 razy. 
 

10. W przypadku pozbawienia zawodnika stypendium, środki finansowe 
przeznaczone na ten cel przyznaje się na stypendium dla pierwszego 
zawodnika z listy rezerwowej. 

 

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

 

12.  Stypendium sportowe można przyznać zawodnikom, którzy jednocześnie 
otrzymują podobne świadczenia pochodzące ze środków budżetu państwa lub 
samorządu innych szczebli. 

 

13.  Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje 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. 

 

14. Komisja przedstawia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listę 
kandydatów do przyznania stypendiów,  listę rezerwową oraz proponuje ich 
wysokość. 
Wnioski zawodników wymienionych w pkt. 3. 5) podlegają ocenie formalnej 
przez Departament właściwy ds. sportu. 

 
15.  Zarząd Województwa Wielkopolskiego w formie uchwały przyznaje stypendia 

i określa jego wysokość. 
 

16. Wysokość stypendium wynosi:  
1) od 400 zł do 600 zł miesięcznie – w przypadku zawodników wymienionych 
w pkt. 3. 1-4), 

2) 3000 zł miesięcznie – w przypadku zawodników, którzy uzyskali kwalifikację 
uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich,  



3) 1500 zł miesięcznie – w przypadku zawodników, którzy uzyskali kwalifikację 
uprawniającą do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich.  

 
 

17.  Kryterium uzyskania stypendium jest osiągany wynik sportowy  
 w dyscyplinie olimpijskiej: 

Kandydaci do stypendiów wymienieni w pkt. 3. 1-4) zostają zestawieni 
rankingowo, oceniając na równi najlepszy wynik sportowy osiągnięty na 
Mistrzostwach Świata i Europy, z zastrzeżeniem, że przy tym samym wyniku 
wyżej premiowane jest miejsce uzyskane na Mistrzostwach Świata (zastosowanie 
tej zasady było spowodowane, faktem, że nie wszystkie dyscypliny sportu 
organizują Mistrzostwa Świata co roku oraz we wszystkich kategoriach 
wiekowych objętych uchwałą stypendialną). W następnej kolejności wprowadzono 
podział na wyniki osiągnięte w  konkurencjach olimpijskich i nieolimpijskich, 
proponując następującą kolejność na liście: 

1) medaliści Mistrzostw Świata i Europy bez względu na konkurencję, 

2) uczestnicy Mistrzostw Świata i Europy w konkurencjach olimpijskich, 

3) uczestnicy Mistrzostw Świata i Europy w konkurencjach nieolimpijskich. 


