
 
 

UCHWAŁA 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 

Na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.1))  

Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień, nagród oraz 
stypendiów sportowych finansowanych z budżetu województwa pomorskiego. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Samorządzie – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Pomorskiego; 

2) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Pomorskiego; 

3) Marszałku – należy przez to rozumieć Marszałka Województwa Pomorskiego; 

4) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego; 

5) Kapitule – należy przez to rozumieć zespół powołany przez Zarząd do zaopiniowania wniosków, o których 
mowa w § 7 i § 10. 

Rozdział 1. 
Wyróżnienia i nagrody 

§ 3. 1. Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym. 

2. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów 
i juniorów młodszych. 

3. Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy, 
grawerton. 

§ 4. 1. Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową i noszą nazwę „Nagroda Marszałka    
Województwa Pomorskiego”. 

2. Nagrody mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów oraz 
juniorów młodszych, kadetów i młodzików. 

 
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2019 r. poz. 1571 i 1815. 
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3. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym. 

4. Nagrody finansowe mogą być przyznane za osiągnięcia w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach 
sportowych oraz dyscyplinach objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży. Wysokość nagród ustala się 
następująco: 

1) od 5 000 zł do 15 000 zł - za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich; 

2) od 2 000 zł do 10 000 zł - za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. 

5. Nagrodę przyznaje Zarząd w formie uchwały na wniosek Marszałka, klubu lub związku sportowego 
z terenu województwa pomorskiego. Wzór wniosku określa uchwała Zarządu, o której mowa w § 12 ust. 3. 

6. Zarząd może 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 może przekraczać 3 000 zł; 

2) ogólnopolskim - wartość nagród nie może przekraczać 10 000 zł; 

3) międzynarodowym - wartość nagród nie może 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. 

9. Zarząd może ustanowić nagrody w plebiscytach organizowanych przez Urząd lub wspólnie z innym 
podmiotem dla sportowców województwa pomorskiego wyłonionych na podstawie regulaminów tych 
plebiscytów. Nagroda może być nagrodą pieniężną przeznaczoną dla osób fizycznych. Wysokość nagrody 
w każdym plebiscycie wynosi: 

1) za zajęcie I miejsca – do 20 000 zł; 

2) za zajęcie II miejsca – do 10 000 zł; 

3) za zajęcie III miejsca – do 5 000 zł. 

10. Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w ust. 9, podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

Rozdział 2. 
Stypendia 

§ 5. Stypendia sportowe zwane dalej „Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego” przeznaczone 
są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach juniora młodszego, juniora, młodzieżowca (a 
w przypadku braku kategorii młodzieżowca - sportowcowi, który nie ukończył 23 roku życia) oraz sportowców 
z niepełnosprawnościami w wieku do 25 lat 

§ 6. 1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie 
województwa; 

2) uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży uzdolnionej sportowo; 

3) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej; 

4) uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub 
zajął miejsce  od I-III w Mistrzostwach Polski; 

5) zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem; 

6) cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną. 

2. Osiągnięcia wskazane w ust. 1 pkt 4 będą oceniane  na podstawie punktacji. Szczegóły dotyczące 
punktacji  będą zawarte w regulaminie pracy kapituły uchwalonym przez Zarząd. 
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§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy lub Pomorska 
Federacja Sportu w terminach i w sposób określony w § 13. Wniosek (z wyłączeniem wniosku o stypendium, 
o którym mowa w § 8 ust. 3) rozpatruje Kapituła, która przedkłada Zarządowi swoja rekomendację. 
Stypendium przyznaje Zarząd. 

§ 8. 1. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy tj. od 
1 lutego do 30 listopada i wynosi w kategorii młodzieżowca 1 100 zł miesięcznie, w kategorii juniora 700 zł 
miesięcznie oraz juniora młodszego 500 zł miesięcznie. 

2. W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów w tym 20 stypendiów w kategorii 
młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego. 

3. Stypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację 
kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nie przekraczającej 
1000 zł. Termin składania wniosku o stypendium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest wskazany 
w § 13 ust. 3. Wzór wniosku określa uchwała Zarządu o której mowa w § 12 ust. 3. 

4. Stypendium wypłacane będzie przez Urząd 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. 

§ 9. 1. Stypendium sportowe zostaje wstrzymane w przypadku: 

1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia; 

2) przerwania przez zawodnika nauki; 

3) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej przez klub lub związek sportowy na okres jej trwania. 

2. O okolicznościach wstrzymania wskazanych w ust. 1 klub, którego zawodnik jest członkiem, 
niezwłocznie zawiadamia dyrektora departamentu właściwego do spraw kultury fizycznej. 

3. 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 i 5 oraz niezwłocznie powiadomić o zmianie na piśmie właściwy dla kultury fizycznej 
departament Urzędu. 

4. Wznowienie wypłaty (bez wyrównania za okres wstrzymania) nastąpi po ustaniu przyczyn, o których 
mowa w ust. 1. 

5. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została potwierdzona 
orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę w zakresie medycyny sportowej, 
może być wypłacane stypendium przez okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące, a w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach maksymalnie przez 6 miesięcy. 

6. Stypendium sportowe zostaje cofnięte w przypadku: 

1) zaprzestania uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 3 miesiące; 

2) dyskwalifikacji zawodnika; 

3) zmiany klubu na klub, który zarejestrowany jest poza województwem pomorskim; 

4) podpisania kontraktu zawodowego; 

5) zmiany miejsca zamieszkania zawodnika poza województwo pomorskie. 

7. Decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu stypendium podejmuje Zarząd. 

Rozdział 3. 
Nagrody dla trenerów oraz działaczy za całokształt działalności na rzecz kulturyfizycznej 

§ 10. 1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się do 15 nagród finansowych trenerom, których 
zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym lub seniorskim, przy czym: 

1) ustala się wysokość nagrody na nie więcej niż 3 000 zł; 
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2) nagrodę przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez Kapitułę wniosku klubu, związku sportowego, 
Pomorskiej Federacji Sportu lub uczelni wyższej; 

3) nagroda nosi nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego”. 

2. Nagroda przyznawana za całokształt osiągnięć sportowych, w pracy metodyczno- wychowawczej, 
szkoleniowej, działalności na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu nosi nazwę „Nagroda Marszałka 
Województwa Pomorskiego”. Nagroda zostaje ustanowiona w celu uhonorowania osoby wybitnie 
wyróżniającej się w swej wieloletniej działalności, przy czym: 

1) ustala się wysokość nagrody na nie więcej niż 5 000 zł; 

2) nagroda może być przyznana tej samej osobie tylko raz; 

3) nagrodę przyznaje Zarząd po zaopiniowaniu przez Kapitułę na wniosek Marszałka, Pomorskiej Federacji 
Sportu, uczelni wyższej, klubów sportowych i organizacji sportowych. 

3. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być przyznane trenerom i działaczom sportowym 
zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub 
międzynarodowym. 

§ 11. 1. Ustanawia się tytuł honorowy „Sponsor Pomorskiego Sportu”. 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. Tytuł może być 
przyznany osobie fizycznej lub prawnej. 

2. Tytuł nadaje Zarząd na pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem: 

1) Marszałka; 

2) Pomorskiej Federacji Sportu; 

3) uczelni wyższej; 

4) klubów sportowych i organizacji sportowych. 

Rozdział 4. 
Kapituła i tryb przyznawania nagród i stypendiów 

§ 12. 1. Zarząd powołuje Kapitułę do rozpatrzenia i oceny złożonych wniosków, o których mowa w § 7 i 10 
z wyłączeniem stypendiów jednorazowych, o których mowa w § 8 ust. 3 i wniosku o tytuł „Sponsor 
Pomorskiego Sportu”, o którym mowa w § 11. 

2. W skład Kapituły wchodzi: 

1) dwóch przedstawicieli Pomorskiej Federacji Sportu; 

2) jeden przedstawiciel stowarzyszenia zrzeszającego sportowców niepełnosprawnych; 

3) jeden przedstawiciel Pomorskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe; 

4) trzech przedstawicieli Zarządu; 

5) ekspert z głosem doradczym – o ile został zaproszony przez Zarząd. 

3. Regulamin pracy Kapituły oraz wzory wniosków o których mowa w § 4 ust. 5, § 13 ust. 1 i 4 określi 
uchwała Zarządu. 

4. Kadencja Kapituły trwa 5 lat a praca w niej jest nieodpłatna. 

§ 13. 1. Wnioski, o których mowa w § 7, należy składać do dnia 15 października roku poprzedzającego 
przyznanie stypendium. Stypendium przyznawane jest za wyniki sportowe osiągnięte przez zawodnika 
w okresie od dnia 15 października poprzedniego roku do dnia 14 października roku, w którym składany jest 
wniosek, z uwzględnieniem § 14 i 15. Wzór wniosku określa uchwała Zarządu, o której mowa w § 12 ust. 3. 

2. Wnioski rozpatrzone będą w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania. 

3. Wniosek, o którym mowa w § 8 ust. 3, należy składać najpóźniej 30 dni przed planowanym wyjazdem. 
Wnioski takie rozpatrywane będą przez Zarząd w terminie 14 dni. 
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4. Wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 1 i 2 należy składać do 30 listopada każdego roku. Wzór wniosku 
określa uchwała Zarządu, o której mowa w § 12 ust. 3. 

5. Wniosek, o którym mowa w § 11, należy składać do 30 listopada każdego roku. Wniosek rozpatruje 
Zarząd. 

6. Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, rozpatrywane będą w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu ich 
składania. 

7. Informacja o naborze wniosków wraz z treścią Uchwały Zarządu, o której mowa w § 12 ust. 3, 
udostępniona będzie na stronach internetowych Urzędu. 

8. Dopuszcza się składanie wniosków: 

1) w Kancelarii Ogólnej Urzędu, 

2) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 
pocztowe na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21-27, 80-810 
Gdańsk. 

9. O dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu, z zastrzeżeniem § 
15 ust. 4. 

10. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, przez niewłaściwego wnioskodawcę lub w sposób inny niż 
określony w ust. 8 nie będą rozpatrywane. 

§ 14. W przypadku nierozegrania międzynarodowej imprezy mistrzowskiej w danej dyscyplinie lub 
konkurencji w związku z zaistnieniem jednego ze stanów nadzwyczajnych określonych w ustawach (w 
szczególności stanu pandemii lub stanu klęski żywiołowej) we wniosku o którym mowa w § 7, można zawrzeć 
osiągnięcia z okresu aplikacyjnego bezpośrednio poprzedzającego okres aplikacyjny, o którym mowa w § 
13 ust. 1. W zaistniałej sytuacji należy obligatoryjnie załączyć informację od Polskiego Związku Sportowego 
wskazującą przyczynę odwołania międzynarodowej imprezy mistrzowskiej. Możliwość powyższa istnieje tylko 
w przypadku, gdy zawodnik miał być reprezentantem Polski na odwołanych zawodach. 

§ 15. 1. Dla wniosków, o których mowa w § 7, składanych w 2020 r., brane są pod uwagę wyniki sportowe 
osiągnięte w okresie od 15.10.2019 r. do 15.11.2020 r. 

2. W 2020 r. wnioski, o których mowa w § 7, można składać do dnia 15 listopada 2020 r. 

3. Dla wniosków, o których mowa w § 7, składanych w 2021 r., brane są pod uwagę wyniki sportowe 
osiągnięte w okresie od 16.11.2020 r. do 14.10.2021 r. 

4. Dla wniosków, o których mowa w § 7, składanych w 2020 r., o dochowaniu terminu złożenia wniosku 
decyduje data stempla pocztowego. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 

§ 17. Traci moc Uchwała Nr 180/IX/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu 
przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz 
wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym. 

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

  
 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Pomorskiego 

 
 

Jan Kleinszmidt 
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