
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr …………….. 
Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia ….…………………. 

 
 

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych 
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

( propozycja ) 
 
 

§ 1 

 
W celu stworzenia sportowcom z terenu województwa lubuskiego, w tym także niepełnosprawnym, 

odpowiednich warunków do dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu sportowego ustanawia się stypendia 

sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego, zwane dalej "stypendiami". 

 

§ 2 

 

1. Stypendium może otrzymać zawodnik/czka uprawiający/a dyscyplinę i konkurencje sportu znajdującą się 

w programie Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich i objętą Systemem Sportu Młodzieżowego, 

prowadzonego przez odpowiednie Ministerstwo 

2. W sytuacjach wyjątkowych stypendium może otrzymać zawodnik/czka niespełniający/a warunków 

wymienionych w § 2 pkt. 1 

 

§ 3 

 

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach juniora młodszego, juniora, 

młodzieżowca, sportowców będących w pierwszym roku w kategorii seniora oraz osób niepełnosprawnych 

za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, 

którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie województwa 

lubuskiego. 

 

§ 4 

 

Stypendia mogą być przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych,  

jak i zespołowych dyscyplinach sportowych. 

§ 5 

 

Stypendium może być przyznane sportowcom, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium spełnili 

co najmniej jeden z następujących warunków: 

  1.   reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich   



2. reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, 

młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych lub reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich 

Młodzieży, 

3. zdobyli medal na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów, lub zdobyli medal                                            

na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów 

Młodszych objętych Systemem Sportu Młodzieżowego, a w przypadku sportowców niepełnosprawnych 

zdobyli medal na Igrzyskach Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. 

4. byli medalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców,  

juniorów lub juniorów młodszych. 

§ 6 

 

1.  Stypendia przyznawane są na podstawie wniosków złożonych przez kluby, okręgowe związki sportowe, 

organizacje pozarządowe działające w dziedzinie sportu mające swoje siedziby na terenie 

Województwa Lubuskiego, zwane dalej „wnioskodawcami”. 

2.    Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 

- dane osobowe kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

stypendysty, 

- informację o osiągnięciach sportowych w roku poprzedzającym przyznanie stypendium                                  

wraz z załączonym komunikatem z zawodów sportowych potwierdzającym osiągnięcia oraz opis 

zamierzeń sportowych w roku jego przyznania, 

- informacje o innych stypendiach pobieranych w roku ubiegania się o stypendium sportowe Marszałka 

Województwa Lubuskiego i okresie ich pobierania, 

3.  Wzór wniosku o przyznanie stypendium, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik                                             

     do niniejszego Regulaminu. 

4.  Wraz z wnioskiem złożyć należy oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych,   

     stanowiące załącznik do wniosku. 

5. O każdej zmianie w okresie pobierania stypendium w stosunku do stanu wynikającego  

      ze złożonego wcześniej oświadczenia, stypendysta zobowiązany jest do niezwłocznego    

     powiadomienia merytorycznie właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

     Lubuskiego, składając aktualizację oświadczenia. 

6.  Wnioski w sprawie przyznania stypendium wraz z załącznikiem składa się w Kancelarii Ogólnej   

     Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub  

      w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp.    

      przy ul. Łokietka 22, w terminie ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu    

      Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

7.  Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 6, pozostaną bez rozpatrzenia. 

8.  O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysłanych     



     pocztą lub data wpływu do Urzędu, w przypadku wniosków złożonych osobiście. 

 

§ 7 

 

1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków dokonuje Komisja do Spraw Stypendiów Sportowych,   

    zwana dalej „Komisją”, biorąc pod uwagę znaczenie poszczególnych dyscyplin sportowych dla  

    województwa lubuskiego oraz osiągnięty wynik Sportowy, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin   

    i konkurencji objętych programem igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. 

2. Komisję powołuje corocznie Zarząd Województwa Lubuskiego na wniosek dyrektora merytorycznie    

    właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

3.  W skład Komisji wchodzą: 

- przedstawiciel Zarządu Województwa Lubuskiego, 

- przedstawiciel właściwej do spraw kultury fizycznej Komisji Sejmiku Województwa Lubuskiego, 

- dwóch przedstawicieli merytorycznie właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego  

  Województwa Lubuskiego, 

- przedstawiciel Lubuskiej Federacji Sportu. 

4.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Zarząd Województwa Lubuskiego. 

5.  Termin posiedzenia Komisji wyznacza przewodniczący Komisji. 

6.  Komisja proponuje Zarządowi Województwa Lubuskiego listę kandydatów do otrzymania stypendium   

     wraz z jednostkową wysokością stypendium. 

7.  Z obrad Komisji sporządza się protokół. 

8.  Udział w pracach Komisji jest bezpłatny. 

 

§ 8 

 

1.  Stypendium przyznaje, w drodze uchwały, Zarząd Województwa Lubuskiego, biorąc pod uwagę  

     ocenę merytoryczną wniosków dokonaną przez Komisję. 

2.  Zarząd Województwa Lubuskiego przyznaje stypendia w ramach środków zabezpieczonych na ten   

     cel w budżecie Województwa Lubuskiego. 

3.  Stypendia przyznawane są na okres  do 10 miesięcy. 

4.  Wysokość stypendium wynosi nie więcej niż  1 000,00 zł brutto miesięcznie. 

5.  O przyznaniu stypendium dyrektor merytorycznie właściwego Departamentu Urzędu   

     Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego powiadamia stypendystę oraz klub lub stowarzyszenie     

     sportowe, którego stypendysta jest członkiem. 

 

 

 



§ 9 

 

1.  Stypendysta zostaje pozbawiony stypendium w przypadku, gdy: 

1.1  został skazany prawomocnym orzeczeniem za używanie środków i metod uznanych za dopingujące 

1.2  zaprzestał uprawiania sportu, 

1.3  otrzymał negatywną opinię właściwego okręgowego związku sportowego lub Lubuskiej Federacji   

       Sportu 

1.4  utracił prawa członka klubu lub stowarzyszenia sportowego, mającego siedzibę na terenie  

       województwa lubuskiego, 

1.5  zachował się nagannie naruszając zasady współżycia społecznego lub ogólnie przyjęte normy  

       obyczajowe, 

1.6  w innych uzasadnionych przypadkach, nie objętych regulaminem. 

2. O zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca zobowiązany jest  

       do niezwłocznego powiadomienia merytorycznie właściwego Departamentu Urzędu    

       Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

3.   Decyzję o pozbawieniu stypendium sportowego podejmuje dyrektor merytorycznie właściwego  

      Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 

4. W przypadku niezgłoszenia faktu zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust.  

       1 do merytorycznie właściwego Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa  

       Lubuskiego, wnioskodawca traci prawo do wnioskowania o przyznanie stypendium przez kolejny rok. 

 


