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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
NR XXV/350/08 

z dnia 27 marca 2008 r. 

w sprawsp okrpślpnsa warunków s trybu przyznawansa, wstrzymywansa  
s pozbawsansa styppndsów sportowych dla zawodnsków 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 
z późn. zm.1)) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.2)) Sejmik Wojewódz-
twa Dolnośląskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się warunki i tryb przyznawania, wstrzy-
mywania i pozbawiania stypendiów sportowych fi-
nansowanych ze środków budżetu Województwa 
Dolnośląskiego dla zawodników reprezentujących 
klub sportowy z terenu Województwa Dolnoślą-
skiego, którzy posiadają licencję zawodnika i osią-
gają wysokie wyniki w międzynarodowym lub kra-
jowym współzawodnictwie sportowym. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) zawodnik – zawodnika posiadającego licencję i 

reprezentujących Klub Sportowy z terenu Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 

2) stypendium – stypendium sportowe finansowa-
ne ze środków budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego. 

§ 2 

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 
1) kluby sportowe; 

2) związki sportowe; 
3) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu. 
2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się Zarzą-

dowi Województwa Dolnośląskiego w terminie do 
31 stycznia każdego roku. Wniosek zawiera infor-
macje o wynikach i osiągnięciach sportowych za-
wodnika. Do wniosku należy załączyć plan startów 
i przygotowań zawodnika na dany rok kalendarzo-
wy oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia 
sportowe. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3 

1. Zawodnik może otrzymać stypendium, jeżeli: 
1) spełnia jeden z trzech kryteriów poziomu spor-

towego:  
a) zdobył medal na ostatnich: Igrzyskach Olim-

pijskich lub Mistrzostwach Świata, Mistrzo-
stwach Europy – w dowolnej kategorii wie-
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kowej, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim Fe-
stiwalu Młodzieży Europy, 

b) zdobył medal na ostatnich Mistrzostwach 
Polski Seniorów, Juniorów, Juniorów Młod-
szych lub Młodzieżowych Mistrzostwach Pol-
ski, a  jednocześnie był reprezentantem Polski 
na ostatnich Igrzyskach Olimpijskich lub Mi-
strzostwach Świata, Mistrzostwach Europy – 
w dowolnej kategorii wiekowej, Uniwersja-
dzie lub na Olimpijskim Festiwalu Młodzieży 
Europy, 

c) był reprezentantem Polski w zespołowych 
grach sportowych na ostatnich: Igrzyskach 
Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata, Mi-
strzostwach Europy – w dowolnej kategorii 
wiekowej, Uniwersjadzie lub na Olimpijskim 
Festiwalu Młodzieży Europy; 

2) ponadto spełnia poniższe kryteria: 
a) kontynuuje naukę, 
b) nie ma podpisanej umowy z klubem lub spon-

sorem tego klubu, 
c) zobowiązał się do realizacji programu szkole-

nia określonego przez klub sportowy, którego 
jest członkiem, oraz reprezentowania Woje-
wództwa Dolnośląskiego w zawodach o Mi-
strzostwo Polski. 

2. Ten sam zawodnik może mieć przyznane stypen-
dium 3-krotnie. 

3. Środki przyznane na stypendia dla zawodników 
reprezentujących dyscypliny nieolimpijskie nie mogą 
przekroczyć 10% ogólnej kwoty zarezerwowanej 
przez Zarząd na stypendia. 

§ 4 

1. Stypendium wstrzymuje się, jeżeli zawodnik: 
1) nie realizuje programu szkolenia; 
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez 

organ statutowy, zgodnie z  właściwym regula-
minem sportowym. 

2. Wznawia się wypłatę stypendium, jeżeli zawodnik: 
1) podjął realizację programu szkolenia; 
2) odzyskał prawa zawodnika – przywrócone przez 

organ statutowy. 
3. Pozbawia się zawodnika stypendium, jeżeli: 

1) utracił prawa zawodnika lub przestał być człon-
kiem dolnośląskiego klubu sportowego; 

2) nie wziął udziału w zawodach lub rozgrywkach 
mistrzowskich wykazanych w planie startów na 
dany rok kalendarzowy; 

3) utracił zdolność do uprawiana sportu na pod-
stawie orzeczenia lekarskiego; 

4) podpisał umowę z klubem sportowym lub spon-
sorem tego klubu. 

4. Zawodnikowi, który na podstawie orzeczenia lekar-
skiego wydanego przez Przychodnię Sportowo-
Lekarską jest czasowo niezdolny do uprawiania 
sportu, może być wypłacane stypendium przez 
okres niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy 
miesiące. 

5. Wnioskodawca jest zobowiązany do natychmia-
stowego powiadomienia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego o zaistnieniu przesła-
nek, o których mowa w ust. 1–4. 

§ 5 

1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznaje 
stypendia w ramach środków zabezpieczonych na 
ten cel w budżecie Województwa. Stypendium 
przyznaje się na okres 10 miesięcy od marca do 
grudnia każdego roku.  

2. Stypendium wynosi do 1200 zł brutto miesięcznie. 
3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze 

uchwały wstrzymuje, wznawia i pozbawia stypen-
dium. 

§ 6 

Wnioski, o których mowa w § 2, za osiągnięcia spor-
towe w roku 2007 składa się w terminie 30 dni od 
dnia wejścia w życie uchwały. Po rozpatrzeniu wnio-
sków Zarząd Województwa Dolnośląskiego określi 
czas, na jaki zostaną przyznane stypendia w  2008 r. 

§ 7 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZPCZ SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLPSKIEGO 

 
JERZY POKÓJ 

__________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153,  

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. 126,  
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206  
i Nr 171, poz. 1208. 
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Załącznsk do uchwały Spjmsku Wojpwództwa 
Dolnośląskspgo nr XXV/350/08 z dnsa  
27 marca 2008 r. (poz. 1143) 

 
 

WNIOSEK 
o przyznansp styppndsum sportowpgo 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
w roku 2008 

 
 

1. Nazwa wnioskodawcy: ........................................................................................................................ 

2. Adres, kod: ........... miejscowość: ............................... ul. ........................................... nr .................... 

3. Telefon: kier. ......../............................................................ 

4. Numer Krajowego Rejestru Sądowego: .................................................................................................. 
 

DANE PERSONALNE KANDYDATA DO STYPENDIUM SPORTOWEGO 
 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: kod .......... miejscowość .............................. ul. ................................ nr ............... 

3. Pesel: ..................................................   4. Telefon: kier. .........../................................................. 

5. Nazwa i adres szkoły/uczelni ................................................................................................................ 

6. Uprawiana dyscyplina sportu ................................................................................................................ 

7. Nr licencji zawodniczej i przez kogo została wydana ................................................................................ 
 

OPIS WYNIKÓW I OSIĄGNIĘĆ SPORTWYCH (w roku 2007) 
 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
 
   ................................................       ............................................................... 
                           pieczątka wnioskodawcy                                                                   podpis przedstaw. wnioskodawcy 
 
 
 
 

Ośwsadczpnsp kandydata starającpgo ssg o otrzymansp styppndsum 
 

Ośwsadczam, żp nsp mam podpssanpj umowy z klubpm lub sponsorpm. Ponadto zobowsązujg ssg w przypadku 
przyznansa styppndsum do rpalszacjs programu szkolpnsowpgo oraz udzsału w zawodach o Msstrzostwo Polsks. 
 
 
 
   .............................................        ........................................................... 
                            miejscowość, data                                                                                    podpis Kandydata 
 
 
 
Załączniki: plan startów i przygotowań zawodnika na rok 2008; dokumenty potwierdzające osiągnięcia w 2007 r. 
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UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
NR XXV/351/08 

z dnia 27 marca 2008 r. 

w sprawsp okrpślpnsa szczpgółowych zasad s trybu przyznawansa, wstrzy-
mywansa s pozbawsansa oraz wysokoścs styppndsów sportowych dla 
                    zawodnsków nsppossadających lscpncjs zawodnska 

 Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.1)) 
oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675) Sejmik Województwa Dolnoślą-
skiego uchwala, co następuje:  

 
 

§ 1 

1. Określa się szczegółowe zasady i tryb przyznawa-
nia, wstrzymywania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych finansowanych ze środków 
budżetu Województwa Dolnośląskiego dla zawod-
ników reprezentujących kluby sportowe Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, którzy nie posiadają licencji 
zawodnika i osiągają wysokie wyniki w międzyna-
rodowym lub krajowym współzawodnictwie spor-
towym. 

2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
1) zawodnik – zawodnika nieposiadającego licencji 

i reprezentującego klub sportowy  Województwa 
Dolnośląskiego, 

2) stypendium – stypendium sportowe finansowa-
ne ze środków budżetu Województwa Dolnoślą-
skiego. 

§ 2 

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 
1) kluby sportowe; 
2) związki sportowe; 
3) organizacje pozarządowe działające w dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu. 
2. Wnioski o przyznanie stypendium składa się Zarzą-

dowi Województwa Dolnośląskiego w terminie do 
31 stycznia każdego roku. Wniosek zawiera infor-
macje o wynikach i osiągnięciach sportowych za-
wodnika. Do wniosku należy załączyć plan startów 
i przygotowań zawodnika na dany rok kalendarzo-
wy oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia 
sportowe. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3 

1. Stypendium może otrzymać zawodnik, który był 
uczestnikiem ostatnich Igrzysk Paraolimpijskich, Mi-
strzostw Świata lub Mistrzostw Europy albo jest wy-
różniającym się zawodnikiem w sportach osób nie-
pełnosprawnych oraz spełnia następujące kryteria: 

1) kontynuuje naukę, 
2) nie ma podpisanej umowy z klubem lub sponso-

rem tego klubu, 
3) zobowiązał się do realizacji programu szkolenia 

określonego przez klub sportowy, którego jest 
członkiem oraz reprezentowania Województwa 

Dolnośląskiego w zawodach o Mistrzostwo Pol-
ski. 

2. Ten sam zawodnik może mieć przyznane stypen-
dium 3-krotnie. 

§ 4 

1. Stypendium wstrzymuje się, jeżeli zawodnik: 
1) nie realizuje programu szkolenia; 
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez 

organ statutowy, zgodnie z  właściwym regula-
minem sportowym. 

2. Wznawia się wypłatę stypendium, jeżeli zawodnik: 
1) podjął realizację programu szkolenia; 
2) odzyskał prawa zawodnika – przywrócone przez 

organ statutowy. 
3. Pozbawia się zawodnika stypendium, jeżeli: 

1) utracił prawa zawodnika lub przestał być człon-
kiem dolnośląskiego  klubu sportowego; 

2) nie wziął udziału w zawodach lub rozgrywkach 
mistrzowskich wykazanych w planie startów na 
dany rok kalendarzowy; 

3) utracił zdolność do uprawiana sportu na pod-
stawie orzeczenia lekarskiego; 

4) podpisał umowę z klubem sportowym lub spon-
sorem tego klubu. 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do natychmia-
stowego powiadomienia Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego o zaistnieniu przesła-
nek o których mowa w ust. 1–3. 

§ 5 

1. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznaje 
stypendia w ramach środków zabezpieczonych na 
ten cel w budżecie Województwa. Stypendium 
przyznaje się na okres 10 miesięcy od marca do 
grudnia każdego roku.  

2. Stypendium wynosi do 1200 zł brutto miesięcznie. 
3. Zarząd Województwa Dolnośląskiego w drodze 

uchwały wstrzymuje, wznawia i pozbawia stypen-
dium. 

§ 6 

Wnioski, o których mowa w § 2, za osiągnięcia spor-
towe w roku 2007 składa się w terminie 30 dni od 
dnia wejścia w życie uchwały. Po rozpatrzeniu wnio-
sków Zarząd Województwa Dolnośląskiego określi 
czas, na jaki zostaną przyznane stypendia w  2008 r. 
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§ 7 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZPCZ SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLPSKIEGO 

 
JERZY POKÓJ 

___________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 

poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. 126,  
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 

 
 
 

Załącznsk do uchwały Spjmsku Wojpwództwa 
Dolnośląskspgo nr XXV/351/08 z dnsa  
27 marca 2008 r. (poz. 1144) 

 
 

WNIOSEK 
o przyznansp styppndsum sportowpgo 

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
w roku 2008 

 

1. Nazwa wnioskodawcy: ........................................................................................................................ 

2. Adres, kod: ........... miejscowość: ............................... ul. ........................................... nr .................... 

3. Telefon: kier. ......../............................................................ 

4. Numer Krajowego Rejestru Sądowego: .................................................................................................. 
 

DANE PERSONALNE KANDYDATA DO STYPENDIUM SPORTOWEGO 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................... 

2. Adres zamieszkania: kod .......... miejscowość .............................. ul. ................................ nr ............... 

3. Pesel: ..................................................   4. Telefon: kier. .........../................................................. 

5. Nazwa i adres szkoły/uczelni ................................................................................................................ 

6. Uprawiana dyscyplina sportu ................................................................................................................ 

7. Nr licencji zawodniczej i przez kogo została wydana ................................................................................ 
 

OPIS WYNIKÓW I OSIĄGNIĘĆ SPORTWYCH (w roku 2007) 
 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 
 
   ................................................       ............................................................... 
                           pieczątka wnioskodawcy                                                                   podpis przedstaw. wnioskodawcy 
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Ośwsadczpnsp kandydata starającpgo ssg o otrzymansp styppndsum 
 

Ośwsadczam, żp nsp mam podpssanpj umowy z klubpm lub sponsorpm. Ponadto zobowsązujg ssg w przypadku 
przyznansa styppndsum do rpalszacjs programu szkolpnsowpgo oraz udzsału w zawodach o Msstrzostwo Polsks. 
 
 
 
   .............................................        ........................................................... 
                            miejscowość, data                                                                                    podpis Kandydata 
 
 
 
Załączniki: plan startów i przygotowań zawodnika na rok 2008; dokumenty potwierdzające osiągnięcia w 2007 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 

 

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski 

Rpdakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21 

Skład, druk s rozpowszpchnsansp: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 

Dystrybucja: tpl. 0-71/340-62-02 

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego 

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu 

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 
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