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UCHWAŁA NR XXIV/371/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2020 r.
poz. 1668, poz. 1378) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za
osiągnięte wyniki sportowe, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc - uchwała nr II/41/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w
sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 3. Traci moc - uchwała nr II/40/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w
sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 4. Traci moc - uchwała nr XLVIII/1396/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 listopada 2009 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Iwona Koperska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/371/20
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 15 grudnia 2020 r.
Regulamin przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych
za osiągnięte wyniki sportowe

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość nagród i
stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe:
1) dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe przyznaje się stypendia sportowe;
2) dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, o których mowa w pkt 1, którzy posiadają aktualne
uprawnienia trenerskie lub instruktorskie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) przyznaje się nagrody sportowe.
§ 2. Stypendia sportowe dla zawodników, o których mowa w § 1 pkt 1 za osiągnięte wyniki sportowe w
międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, zwane dalej „stypendium” może być
przyznane zawodnikowi, który spełnia łącznie wymienione niżej warunki:
1) reprezentuje klub sportowy lub inną organizację sportową, której siedziba znajduje się na terenie
województwa łódzkiego;
2) osiągnął wynik sportowy określony niniejszym regulaminem;
3) w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończył 19 roku życia;
4) realizuje program szkolenia sportowego w danym roku kalendarzowym.
§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich,
igrzysk paraolimpijskich, igrzysk olimpijskich głuchych, w kategoriach wiekowych młodzieżowca, juniora,
juniora młodszego, w których współzawodnictwo sportowe prowadzą Polskie Związki Sportowe lub krajowe
organizacje sportowe osób niepełnosprawnych.
2. Stypendium przyznawane jest zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe oraz spełnia, co
najmniej jedno z następujących kryteriów:
1) zajął wysokie miejsce w prestiżowej międzynarodowej imprezie sportowej rangi np. igrzysk olimpijskich,
igrzysk paraolimpijskich, igrzyskach olimpijskich głuchych, mistrzostwach świata lub Europy;
2) zdobył medal na młodzieżowych igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy w kategorii
wiekowej juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców;
3) uzyskał nominację uprawniającą do startu w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach
olimpijskich głuchych;
4) zdobył medal na Mistrzostwach Polski w kategorii wiekowej juniorów młodszych, juniorów,
młodzieżowców, jeżeli za osiągnięty wynik zostały przyznane punkty w Systemie Sportu Młodzieżowego;
3. Stypendia przyznaje się za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania
stypendium lub na wniosek Zarządu Województwa Łódzkiego w roku bieżącym.
4. Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w danym roku zawodnik może otrzymać tylko jedno
stypendium za najlepszy uzyskany wynik.
5. Wyniki sportowe określone w ust.2 wymagają potwierdzenia przez Polski Związek Sportowy, regionalny
związek sportowy właściwy dla danego sportu oraz krajową organizację sportową osób niepełnosprawnych.
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§ 4. Wysokość stypendium sportowego stanowi kwota nie mniejsza niż 100 zł miesięcznie, przyznana na
okres 9 m-cy (od kwietnia – do grudnia) i wypłacana kwartalnie, przy czym wysokość miesięcznego
stypendium nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty.
§ 5. 1. Zarząd Województwa Łódzkiego może pozbawić stypendium, w następujących przypadkach:
1) zawodnik został prawomocnie pozbawiony wyróżnienia sportowego, które było podstawą przyznania
stypendium;
2) wnioskodawca złożył pisemne wystąpienie wraz z uzasadnieniem;
3) zawodnik nie zrealizuje programu szkoleniowego;
4) zawodnik utracił członkostwo i nie jest reprezentantem klubu sportowego lub innej organizacji sportowej,
której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego;
5) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy, zgodnie z właściwym
regulaminem sportowym;
6) zawodnik utracił zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną
orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia
lekarskiego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o sporcie;
2. Wnioskodawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Departamentu Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w ust.1.pkt 1-6.
3. Stypendium pozbawia Zarząd Województwa Łódzkiego w drodze uchwały.
§ 6. 1. Zarząd Województwa Łódzkiego może z własnej inicjatywy przyznać stypendium sportowe i tytuł
„Sportowy Ambasador Województwa Łódzkiego”.
2. Stypendium, o którym, mowa w ust 1. może zostać przyznane dla zawodników, którzy osiągnęli wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sportach objętych programem
najbliższych igrzysk olimpijskich w kategorii wiekowej: senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy.
3. Wysokość stypendium sportowego stanowi kwota nie większa niż 5 000 zł miesięcznie. Przyznane
stypendium zostanie wypłacone od miesiąca, w którym Zarząd Województwa Łódzkiego podejmie decyzję w
drodze uchwały.
4. Zawodnikowi, któremu zostanie przyznane stypendium, o którym mowa w ust 1-3 nie przysługuje
stypendium, o którym mowa w § 2 – 4.
5. Stypendium, o którym mowa w ust.1 może być przyznane z pominięciem trybu określonego w § 10-11.
§ 7. Nagrody sportowe za wybitne osiągnięcia sportowe, zwane dalej „nagrodami” mogą być przyznane
trenerom, o których mowa w § 1 pkt 2.
§ 8. 1.Trenerom, o których mowa w § 1 pkt 2 za przyczynienie się do osiągnięcia przez zawodnika lub
zawodników wysokich wyników sportowych, określonych w § 3 ust. 1 i 2 może być przyznana nagroda
pieniężna w wysokości:
1) do 15 000 zł (słownie: do piętnastu tysięcy złotych) za zdobycie medalu na mistrzostwach świata oraz
mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych w kategorii wiekowej młodzieżowców;
2) do 10 000 zł (słownie: do dziesięciu tysięcy złotych) za zajęcie wysokiego miejsca w prestiżowej
międzynarodowej imprezie sportowej rangi np. igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich,
mistrzostwach świata lub Europy
3) do 10 000 zł (słownie: do dziesięciu tysięcy złotych) za zdobycie medalu na mistrzostwach Europy oraz
mistrzostwach Europy osób niepełnosprawnych w kategorii wiekowej młodzieżowców;
4) do 8 000 zł (słownie: do ośmiu tysięcy złotych) za zdobycie medalu na młodzieżowych igrzyskach
olimpijskich w kategorii wiekowej juniorów;
5) do 6 000 zł (słownie: do sześciu tysięcy złotych) za zdobycie medalu na mistrzostwach świata w kategorii
wiekowej juniorów, juniorów młodszych;
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6) do 5 000 zł (słownie: do pięciu tysięcy złotych ) za zdobycie medalu na mistrzostwach Europy w kategorii
wiekowej juniorów, juniorów młodszych;
7) do 5 000 zł (słownie: do pięciu tysięcy złotych ) za uzyskanie nominacji uprawniającej do startu w
igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzysk olimpijskich głuchych;
8) do 4 000 zł (słownie: do czterech tysięcy złotych ) za zdobycie medalu na mistrzostwach Polski w
kategorii wiekowej młodzieżowców, jeżeli za osiągnięty wynik zostały przyznane punkty w Systemie
Sportu Młodzieżowego;
9) do 3 000 zł (słownie: do trzech tysięcy złotych ) za zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski w kategorii
wiekowej juniorów, juniorów młodszych; jeżeli za osiągnięty wynik zostały przyznane punkty w Systemie
Sportu Młodzieżowego;
2. Nagrodę przyznaje się trenerowi za osiągnięcia sportowe uzyskane przez zawodnika w roku
poprzedzającym rok przyznania nagrody.
3. Trener może otrzymać tylko jedną nagrodę za najlepszy uzyskany wynik.
4. Wyniki sportowe określone w ust.2 wymagają potwierdzenia przez Polski Związek Sportowy, regionalny
związek sportowy właściwy dla danego sportu oraz krajową organizację sportową osób niepełnosprawnych.
§ 9. Indywidualna wysokość stypendium dla zawodnika i nagrody dla trenera uzależniona jest od:
1) rangi osiągniętego wyniku;
2) wysokości środków finansowych zapisanych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie
Województwa Łódzkiego, co oznacza, że złożenie kompletnego wniosku nie jest jednoznaczne z
przyznaniem stypendium lub nagrody;
3) liczby osób spełniających warunki wymienione w § 3 ust.1 i 2 oraz § 8 ust.1 przy czym pierwszeństwo w
otrzymaniu nagrody mają zawodnicy i trenerzy, którzy osiągnęli wyniki we współzawodnictwie
międzynarodowym.
§ 10. 1. Wnioski o przyznanie stypendium zawodnikowi lub nagrody trenerowi mogą składać kluby
sportowe, organizacje sportowe lub właściwy związek sportowy.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium/nagrody stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do regulaminu.
3. Do wniosku załącza się:
1) potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego przez właściwy polski związek sportowy, regionalny
związek sportowy lub
krajową organizację
prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób
niepełnosprawnych. Potwierdzenie musi zawierać:
a) imię i nazwisko zawodnika/trenera odpowiednio;
b) nazwę klubu sportowego, który reprezentowany jest przez zawodnika/trenera;
c) nazwę zawodów, na których został osiągnięty wynik predysponujący do otrzymania stypendium lub
nagrody;
d) datę i miejsce rozegrania zawodów;
2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z właściwej ewidencji klubów sportowych,
prowadzonych przez starostów dotyczący wnioskodawcy;
3) kserokopię statutu Wnioskodawcy lub dokumentu równorzędnego;
4) podpisaną przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego lub trenera klauzulę informacyjną, której wzór
stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody składa się do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego w Departamencie Sportu i Turystyki w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, a
w 2021 roku do dnia 19 lutego.
2. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Łódzkiego lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania wniosku pocztą.
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3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody,
Wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania
powiadomienia w tej sprawie. Powiadomienie może nastąpić w formie elektronicznej.
4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania wniosku przez Wnioskodawcę;
3) nie usunięcia w terminie braków formalnych, o których mowa w ust. 3.
§ 12. 1. Weryfikacji złożonych wniosków dokonuje Departament Sportu i Turystyki.
2. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków Departament Sportu i Turystyki sporządza protokół i przedstawia
do akceptacji Zarządu Województwa Łódzkiego.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:
1) imienny wykaz wszystkich złożonych wniosków, z uwzględnieniem imienia i nazwiska zawodnika,
kategorii wiekowej, informacji o przynależności klubowej i osiągniętym najlepszym wyniku sportowym w
danym sporcie;
2) imienny wykaz wszystkich złożonych wniosków, z uwzględnieniem imienia i nazwiska trenera, informacji
o przynależności klubowej i osiągniętym najlepszym wyniku sportowym uzyskanym przez szkolonego
zawodnika;
3) propozycje wysokości stypendiów dla zawodników oraz nagród dla trenerów lub przyczynę odmowy
przyznania stypendium lub nagrody.
§ 13. Stypendia i nagrody przyznaje w formie uchwały Zarząd Województwa Łódzkiego.
§ 14. Wypłata stypendiów zawodnikom oraz nagród trenerom reprezentujących klub sportowy lub
organizację sportową może nastąpić za pośrednictwem tego klubu sportowego lub organizacji sportowej na
podstawie umowy, która zawiera szczegółowe zasady wypłaty przyznanego stypendium lub nagrody.
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Załącznik nr 1 do regulaminu
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe
1. Dane wnioskodawcy - nazwa klubu lub organizacji sportowej - adres, nr telefonu, e- mail:
…………………………………...…...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...............................................................................................................
2. Dane osobowe kandydata – zawodnika, który ubiega się o przyznanie stypendium sportowego - imię,
nazwisko, data urodzenia, uprawiany sport:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. Informacja dotycząca osiągnięć sportowych zawodnika, za które ma być przyznane stypendium:
…………………………………………..............................................................................................................
.....................................................……………....................……………………………….................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................
4. Informacja dotycząca realizacji programu szkolenia - program przygotowań do planowanego udziału w
zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………......

…………………
Podpis kandydata
Stowarzyszenia**

…………………..……..
Władze Stowarzyszenia**

…………………….
Władze

Wymagane załączniki:
- potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego przez właściwy polski związek sportowy, regionalny
związek sportowy lub krajową organizację prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób
niepełnosprawnych;
- podpisana Klauzula informacyjna;
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- aktualny wyciąg z KRS lub wyciąg z właściwej ewidencji wnioskodawcy;
- kserokopię statutu wnioskodawcy, lub dokumentu równorzędnego.
**Wniosek podpisują osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli na podstawie statutu, KRS lub
innego dokumentu.
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Załącznik nr 2 do regulaminu
Wniosek o przyznanie nagrody sportowej dla trenera za osiągnięte wyniki sportowe uzyskane
przez szkolonego zawodnika

1. Dane wnioskodawcy - nazwa klubu lub organizacji sportowej - adres, nr telefonu, e-mail:
…………………………………...…...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................................................
2. Dane osobowe kandydata – trenera, który ubiega się o przyznanie nagrody sportowej - imię, nazwisko,
uprawiany sport:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
3. Informacja dotycząca osiągnięć sportowych zawodnika, za które ma być przyznana nagroda trenerowi:
………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………..……..…………………
……………..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
…………………
Podpis kandydata

……………………..
Władze Stowarzyszenia*

…………………….
Władze Stowarzyszenia*

Wymagane załączniki:
- potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego przez właściwy polski związek sportowy, regionalny
związek sportowy lub krajową organizację
prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób
niepełnosprawnych;
- podpisana Klauzula informacyjna;
- aktualny wyciąg z KRS lub wyciąg z właściwej ewidencji wnioskodawcy;
- kserokopię statutu wnioskodawcy, lub dokumentu równorzędnego.
*Wniosek podpisują osoby upoważnione do składnia oświadczeń woli na podstawie statutu, KRS lub innego
właściwego dokumentu.
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Załącznik nr 3 do regulaminu
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051,
al. Piłsudskiego 8.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@lodzkie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania nagród dla zawodników, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie art. 6 ust. 1
lit. e) RODO w związku z ustawą o samorządzie województwa oraz ustawą o sporcie.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych ujawnianych w zakresie uchwał rozstrzygających o przyznaniu
nagród (imię i nazwisko) mogą być użytkownicy BIP Województwa Łódzkiego oraz osoby wnioskujące o
udzielenie informacji publicznej.
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, (jeżeli dane
będą przekazywane należy podać informacje z art. 14 ust. 1 lit. f) RODO).
6) Dane będą przechowywane przez okres 10 lat.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO.
8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ·gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyznania nagrody.
11) Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania.

Miejscowość………………………..

dnia…………………

*Podpis……………………….

* W przypadku, gdy kandydat do nagrody w dniu wypełniania wniosku nie ukończył 16 lat wymagany jest
podpis opiekuna prawnego.

