
 

UCHWAŁA NR XI/192/2019 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia 14 listopada 2019 r. 

 

w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz.1468 i 1495) Sejmik Województwa 

Lubelskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe 

oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 

§ 2. 1. Ustanawia się stypendia sportowe Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych 

zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego w sportach mających szczególne 

znaczenie dla Województwa Lubelskiego. 

2. Sporty o szczególnym znaczeniu dla Województwa Lubelskiego to sporty i konkurencje 

objęte programem igrzysk olimpijskich oraz programem igrzysk paraolimpijskich. 

 

§ 3. 1. Przez wynik sportowy kwalifikujący do przyznania stypendium rozumie się: 

1) zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich/ igrzyskach paraolimpijskich;  

2) zajęcie miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych 

programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;  

3) zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach  

i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 

4) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów 

młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 

5) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, 

juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 

6) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów 

młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich. 

2. Wynik sportowy, o którym mowa w ust. 1 musi być osiągnięty w ramach 

współzawodnictwa sportowego organizowanego i prowadzonego przez polskie związki 

sportowe i międzynarodowe organizacje sportowe zrzeszone i działające w oparciu  

o przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. 

3. W przypadku osiągnięcia przez kandydata do stypendium dwóch lub więcej wyników 

sportowych wymienionych w ust. 1 - przyznaje się jedno stypendium za najwyższe osiągnięcie. 
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§ 4. Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego można przyznać osobie fizycznej, 

która spełnia łącznie wymienione niżej warunki: 

1) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych 

określonych w § 3 ust. 1 pkt 1-6; 

2) w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27 roku życia; 

3) uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/igrzysk 

paraolimpijskich; 

4) zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do 

udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium; 

5) zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego; 

6) na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie. 

 

§ 5. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium 

są:  

1) kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny  

opiekun; 

2) klub sportowy, którego kandydat do stypendium jest członkiem; 

3) związek sportowy, właściwy dla danego sportu.  

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

1) nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres zamieszkania i do korespondencji, numer 

telefonu lub adres e-mail do skutecznego kontaktu; 

2) dane sportowe: uprawiany sport i konkurencję, przynależność klubową, nazwisko i imię 

trenera, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu z trenerem. 

4. Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane 

stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski 

lub Polski Komitet Paraolimpijski; 

2) oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic 

lub jego prawny opiekun. 

 

§ 6. 1.Wniosek o przyznanie stypendium sportowego należy złożyć w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w terminie od dnia 1 do dnia 31 

stycznia roku, w którym stypendium ma być wypłacane. 

2. Rozpatrzenie złożonych wniosków następuje w terminie do dnia 31 marca roku, 

w którym stypendium ma być wypłacane. 

 

§ 7. 1. Stypendysta obowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania 

przedłożonego programu przygotowań oraz udziału w zawodach głównych roku. 

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

3. Sprawozdanie należy złożyć w terminie do dnia 31 grudnia w roku pobierania 
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stypendium. 

 

§ 8. Przyznanie i pozbawienie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego 

następuje w drodze decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Lubelskiego. 

 

§ 9. Wysokość stypendium ustala się następująco: 

 

Osiągnięty wynik sportowy 

Wysokość w zł brutto 

Zajęte miejsce 

I II III IV-VIII 

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

  
1500 1200 1000 800 

IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE 

 
1500 1200 1000 800 

IGRZYSKA GŁUCHYCH 

 
1500 1200 1000  

ŚWIATOWE IGRZYSKA OLIMPIAD 

SPECJALNYCH 
1500 1200 1000  

MISTRZOSTWA ŚWIATA 

seniorów 1200 1000 800  

młodzieżowców 800 700 600  

juniorów 550 500 400  

juniorów 

młodszych 

(kadetów) 

450 400 350  

MISTRZOSTWA EUROPY 

seniorów 1000 800 600  

młodzieżowców 700 600 400  

juniorów 450 400 350  

juniorów 

młodszych 

(kadetów) 

400 350 300  

MISTRZOSTWA POLSKI 

seniorów 600 500 400  

młodzieżowców 400 350 300  

juniorów 300 250 200  

juniorów 

młodszych 

(kadetów) 

200 150 100 

 
 

§ 10. 1. Stypendium przyznawane jest na okres do 10 miesięcy w danym roku 

budżetowym. 

2. Szczegółowe zasady wypłaty stypendium zawiera decyzja administracyjna, która 

orzeka o jego przyznaniu. 
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§ 11. 1. Marszałek Województwa Lubelskiego na podstawie decyzji administracyjnej może 

pozbawić osobę fizyczną stypendium sportowego w przypadku: 

1)  braku realizacji przedłożonego programu przygotowań do udziału w zawodach głównych 

roku; 

2) odmowy udziału w głównych zawodach roku; 

3) stosowania dopingu potwierdzonego ostateczną decyzją Polskiej Agencji Antydopingowej; 

4) zmiany miejsca zamieszkania poza teren województwa lubelskiego; 

5) zaprzestania reprezentowania województwa lubelskiego. 

2. Wnioskodawca wymieniony w § 5 ust. 1 ma obowiązek zawiadomić Marszałka 

Województwa Lubelskiego o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 1. 

3. Pozbawia się stypendium od miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie się decyzji 

o pozbawieniu stypendium. 

 

§ 12. 1. Na wniosek podmiotów, o których mowa w § 15 ust.1, można przyznać nagrody 

pieniężne Województwa Lubelskiego:  

1) osobie fizycznej zamieszkującej na terenie województwa lubelskiego i reprezentującej 

województwo lubelskie, która osiągnęła wysoki wynik sportowy określony w § 13 pkt 1-10; 

2) trenerowi zamieszkującemu na terenie województwa lubelskiego, prowadzącemu 

szkolenie zawodników reprezentujących województwo lubelskie osiągających wysokie 

wyniki sportowe określone w § 13 pkt 1-10. 

2. Nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 1 przyznawane są za wyniki sportowe 

osiągnięte w datach, które określa § 16. 

 

§ 13. Przez wysoki wynik sportowy kwalifikujący do otrzymania nagrody pieniężnej, 

o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 rozumie się: 

1) zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich/igrzyskach paraolimpijskich,  

2) zajęcie miejsca 1-3 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych 

programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 

3) zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach 

i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 

4) udział w igrzyskach olimpijskich/igrzyskach paraolimpijskich; 

5) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów,  

6) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata młodzieżowców, juniorów i juniorów 

młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 

7) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów; 

8) zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy młodzieżowców, juniorów i juniorów 

młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk 

olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 

9) ustanowienie rekordu Świata seniorów w sportach i konkurencjach objętych programem 

igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich; 

10) ustanowienie rekordu Europy seniorów w sportach i konkurencjach objętych programem 

igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich. 
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§ 14. 1. Wysokość nagrody dla osoby fizycznej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1, która 

osiągnęła wysoki wynik sportowy określony w § 13 pkt 1-10, ustala się następująco: 

 

Osiągnięty wynik 

sportowy 

Sporty  

i konkurencje 

Wysokość w zł brutto 

Zajęte miejsce 

I II III IV-VIII 

Igrzyska Olimpijskie  20.000 15.000 10.000 5.000 

Igrzyska 

Paraolimpijskie 
 20.000 15.000 10.000 5.000 

Igrzyska Głuchych  20.000 15.000 10.000  

Światowe Igrzyska 

Olimpiad Specjalnych 
 20.000 15.000 10.000  

Udział w Igrzyskach 

Olimpijskich 

Objęte programem 

igrzysk olimpijskich, 
3.000 

Objęte programem 

igrzysk paraolimpijskich 
3.000 

Mistrzostwa Świata 

seniorów 

Objęte programem 

igrzysk olimpijskich, 
10.000 6.000 4.000  

Objęte programem 

igrzysk paraolimpijskich 
10.000 6.000 4.000 

 

Nieolimpijskie 4.000 3.000 2.000  

Mistrzostwa Świata 

młodzieżowców, 

juniorów i juniorów 

młodszych (kadetów) 

Objęte programem 

igrzysk olimpijskich 
4.000 3.000 2.000  

Objęte programem 

igrzysk paraolimpijskich 
4.000 3.000 2.000 

 

Mistrzostwa Europy 

seniorów 

Objęte programem 

igrzysk olimpijskich 
4.000 3.000 2.000  

Objęte programem 

igrzysk paraolimpijskich 
4.000 3.000 2.000  

Nieolimpijskie 2.000 1.500 1.000  

Mistrzostwa Europy 

młodzieżowców, 

juniorów i juniorów 

młodszych (kadetów) 

Objęte programem 

igrzysk olimpijskich 
3.000 2.000 1.500  

Objęte programem 

igrzysk paraolimpijskich 
3.000 2.000 1.500  

Ustanowienie rekordu 

świata 

Objęte programem 

igrzysk olimpijskich 
10.000 

Objęte programem 

igrzysk paraolimpijskich 
10.000 

Ustanowienie rekordu 

Europy 

Objęte programem 

igrzysk olimpijskich 
5.000 

Objęte programem 

igrzysk paraolimpijskich 
5.000 
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2. Trenerowi, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 za przyczynienie się do osiągnięcia przez 

zawodnika lub zawodników wysokich wyników sportowych, określonych w § 13 pkt 1-10 

może być przyznana nagroda pieniężna w wysokości 50 % nagrody pieniężnej przyznanej 

zawodnikowi. 

 

§ 15. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody 

pieniężnej są: 

1) klub sportowy, którego kandydat do nagrody: 

a) w przypadku zawodnika - jest członkiem tego klubu,  

b) w przypadku trenera – za przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego wyniku 

sportowego przez zawodnika/ zawodników tego klubu; 

2) związek sportowy, właściwy dla danego sportu. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody pieniężnej stanowi załącznik nr 4 do uchwały. 

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) nazwisko i imię (imiona), datę urodzenia, adres zamieszkania i do korespondencji, numer 

telefonu lub adres e-mail do skutecznego kontaktu; 

2) dane sportowe: uprawiany sport i konkurencję, przynależność klubową, nazwisko  

i imię trenera, numer telefonu lub adres e-mail do kontaktu z trenerem. 

4. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający uzyskanie osiągnięcia, za które ma 

być przyznana nagroda wydany przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet 

Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski. 

5. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

wnioskodawcy, a także kandydat do nagrody. 

 

§ 16. 1. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej za wysokie wyniki sportowe określone 

w § 13 pkt 1-10 osiągnięte do dnia 31 października bieżącego roku można składać w ciągu 

tego roku w terminie do dnia 15 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Lubelskiego w Lublinie. 

2. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej za wysokie wyniki sportowe określone w § 13 

pkt 1-10 osiągnięte po dniu 31 października bieżącego roku można składać od dnia 

1 do dnia 15 stycznia kolejnego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 

w Lublinie. 

 

§ 17. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w czasie tych samych zawodów 

dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych - przyznaje się jedną nagrodę pieniężną za 

najwyższe osiągnięcie. 

2. W przypadku trenera, za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika lub 

zawodników w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wysokich wyników 

sportowych, przyznaje się tylko jedną nagrodę pieniężną za najwyższe osiągnięcie, bez 

względu na liczbę jego zawodników biorących udział w danych zawodach.  

 

§ 18. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Marszałek Województwa Lubelskiego 

w drodze decyzji administracyjnej.  
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§ 19. 1. Ustanawia się wyróżnienia dla osób wyróżniających się osiągnięciami 

w działalności sportowej: 

1) zwycięzcom i uczestnikom zawodów lub imprez sportowych w szczególności 

odbywających się na terenie województwa lubelskiego i pod patronatem Marszałka 

Województwa Lubelskiego, biorąc pod uwagę znaczenie dla Województwa Lubelskiego; 

2) osobom zamieszkującym na terenie województwa lubelskiego:  

a) laureatom plebiscytów sportowych odbywających się pod patronatem Marszałka 

Województwa Lubelskiego,  

b) w uznaniu za całokształt działalności sportowej. 

2. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 mają charakter rzeczowy i obejmują: puchary, 

medale, statuetki, dyplomy, dyplomy drewniane, patery, trofea oraz inne nagrody.  

 

§ 20. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o przyznanie 

wyróżnienia są: 

1) kluby sportowe; 

2) związki sportowe; 

3) inne podmioty prawne, które prowadzą działalność w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej.  

2. Wyróżnienia przyznawane są przez Marszałka Województwa Lubelskiego na wniosek 

podmiotów określonych w ust. 1 lub z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego 

w Lublinie. 

3. Podmiot uprawniony może ubiegać się o przyznanie wyróżnienia, o którym mowa 

w § 19 ust. 2 nie więcej niż na 3 jednostkowe zawody lub imprezy sportowe odbywające się 

w danym roku budżetowym.  

4. Wzór wniosku o przyznanie wyróżnienia stanowi załącznik nr 5 do uchwały. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, co najmniej 7 dni przed planowaną 

datą jego realizacji. 

 

§ 21. Wartość przyznanych stypendiów, nagród oraz wyróżnień, o których mowa 

w niniejszej uchwale nie może przekroczyć wysokości środków finansowych określonych 

na ten cel w budżecie Województwa Lubelskiego na dany rok. 

 

§ 22. Traci moc uchwała Nr XXXVII/604/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 

9 grudnia 2013 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 

i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 

(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 5185 oraz z 2016 r. poz. 930). 

 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego. 


