
UCHWAŁA NR XIX/240/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 lutego 2020 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne 
osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. 
zm.) oraz art. 4 ust. 2 uchwały Nr VII/122/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 
2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie województwa świętokrzyskiego 
(Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2011 r. Nr 143, poz. 1597) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne 
osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, stanowiący załączniki nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/451/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r. 
w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne 
osiągnięcia sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Województwa 
Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 980).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Sejmiku

Andrzej Pruś

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 marca 2020 r.

Poz. 1124



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/240/20

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 24 lutego 2020 r.

Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych za szczególne osiągnięcia 
sportowe reprezentantom Województwa Świętokrzyskiego.

§ 1.  Poniższe zasady dotyczą trybu przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych dla 
zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2.  Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników klubów reprezentujących Województwo 
Świętokrzyskie w sportach olimpijskich objętych krajowym systemem sportu młodzieżowego.

§ 3. 1.  Wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium, rozumiany jest jako:

1) uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,

2) zajęcie miejsca 1. - 8. w mistrzostwach świata,

3) zajęcie miejsca 1. - 8. w mistrzostwach Europy,

4) zajęcie I miejsca w zawodach sportowych rangi mistrzostw Polski.

2. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikom powołanym do reprezentacji kraju i biorącym 
udział w zgrupowaniu.

3. Określenie „mistrzostwa Polski” obejmuje swoim zakresem również Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży.

4. W przypadku osiągnięcia przez kandydata do stypendium dwóch lub więcej wyników sportowych 
wymienionych w ust. 1 - przyznaje się jedno stypendium za największe osiągnięcie.

5. W szczególnie wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
może przyznać stypendium w okolicznościach innych niż określone w ust. 1.

§ 4. 1.  Stypendium sportowe Województwa Świętokrzyskiego można przyznać osobie fizycznej, która 
spełnia łącznie wymienione niżej warunki:

1) osiągnęła wynik sportowy lub w roku poprzedzającym przyznanie stypendium sportowego znajdowała się 
w jednej z kategorii:

a) junior młodszy,

b) junior,

c) młodzieżowiec.

2) posiada status amatora,

3) w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych wymienionych w § 
3,

2. Każdy zawodnik otrzymujący stypendium sportowe winien cechować się nienaganną postawą moralną, 
a także przestrzegać regulaminów i przepisów sportowych krajowych i wojewódzkich związków sportowych.

§ 5. 1.  Uprawnionym do złożenia wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zwanego dalej 
wnioskiem stypendialnym, jest: 

1) klub sportowy,

2) związek sportowy.

2. Wniosek stypendialny winien zawierać:

1) pełne dane personalne wnioskodawcy,
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2) informację o uprawianym sporcie i wynikach sportowych,

3) uzasadnienie wniosku,

4) opinię klubu sportowego,

5) oświadczenie, że zawodnik nie posiada podpisanego kontraktu zawodowego.

3. Wniosek stypendialny 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.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 6. 1.  Wnioski stypendialne składane są w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego w Kielcach w terminie do 31 marca roku, w którym stypendium ma być przyznane. 

2. Wnioski stypendialne pod względem formalnym oraz merytorycznym rozpatruje zespół kwalifikujący, 
w skład którego wchodzą:

1) Zastępca dyrektora departamentu właściwego w zakresie spraw sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego,

2) Kierownik oddziału właściwego w zakresie spraw sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego,

3) Koordynator Szkolenia Świętokrzyskiej Federacji Sportu.

3. Jeżeli we wniosku stypendialnym występują braki formalne, wnioskodawca zobowiązany jest do ich 
usunięcia w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia. Niedotrzymanie terminu powoduje odrzucenie 
wniosku.

4. Po zaopiniowaniu wniosków stypendialnych przez zespół kwalifikujący sporządzany jest wniosek do 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, który przyznaje stypendia, określając ich wysokość oraz imienną 
listę stypendystów.

5. Środki finansowe przyznane na stypendia sportowe Województwo Świętokrzyskie przekazuje 
w miesięcznych ratach do podmiotu, który na podstawie umowy zobowiązał się do dokonywania wypłat na 
rzecz stypendystów.

6. Podmiot, o którym mowa w ust. 5 co miesiąc dokonuje przelewu stypendium na konto bankowe 
wskazane przez stypendystę.

7. Podmiot, o którym mowa w ust. 5 zobowiązany jest do przesyłania dokumentacji z wypłaconych co 
miesiąc stypendiów do departamentu właściwego w zakresie spraw sportu Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. 1.  Wysokość środków finansowych na stypendia sportowe jest uzależniona od kwoty zapisanej na ten 
cel w uchwalonym budżecie województwa na dany rok kalendarzowy.

2. Miesięczna minimalna wysokość stypendium sportowego wynosi 350,00 zł brutto.

3. Stypendium sportowe wypłacane jest od miesiąca czerwca do grudnia.

§ 8. 1.  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek 
departamentu właściwego w zakresie spraw sportu Urzędu  Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego lub wnioskodawcy może cofnąć przyznane stypendium sportowe w szczególności 
w przypadku:

1) nałożenia na zawodnika kary dyscyplinarnej,

2) podpisania kontraktu zawodniczego lub zawodowego, który zapewnia stypendyście stałe wynagrodzenie,

3) niesubordynacji zawodnika wobec klubu,

4) zmiany barw klubowych na klub reprezentujący inne województwo.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych zawartych we wniosku stypendialnym 
stypendysta zobowiązany jest do zwrotu wypłaconej kwoty świadczenia, którą otrzymał.
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§ 9.  Decyzje Zarządu są ostateczne i nie podlegają procedurom odwoławczym.
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    ……………………..………..………                                                                                                               …..………..…………………… 

          (wnioskodawca)                                                                                                                   (miejsce i data) 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO 

ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 

Dane: 

Imię i nazwisko: 
(zawodnika)  

sport:  

kategoria wiekowa: 
(w której został osiągnięty wynik 

/zawodnika w czasie osiągnięcia wyniku) 

 

klub/organizacja sportowa: 
(nazwa, miejscowość) 

 

trener klubowy: 
(imię i nazwisko) 

 

Osiągnięty wynik sportowy kwalifikujący do przyznania stypendium  
oraz uzasadnienie opisowe wniosku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           ..…………………………………….. 
                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy) 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/240/20

Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 24 lutego 2020 r.
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Zobowiązuję się, w przypadku przyznania stypendium, do realizacji programu szkolenia sportowego. 

Oświadczam, że nie mam podpisanego kontraktu zawodniczego lub zawodowego, a przedstawione dane  

są prawdziwe. 
 
                                                                                    ….…………………………………………….. 

                                                                                                  (czytelny podpis nagrodzonego, w przypadku osoby                                            

                                                                                                   niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego) 

Opinie: 

1 Opinia trenera (podpis): 
 

 

 

 

 

 

2 Opinia klubu sportowego (pieczątka i podpis): 
 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z wymogami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”, a także 

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U.  2018,  poz. 1000 z późn. zm.), informuję że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3,  

25-516, Kielce. tel: 41/342-15-30 fax: 41/344-52-65. e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce, tel: 41/342-14-87,  

fax: 41/342-10-28, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl. 

3. Podstawą upoważniającą do przetwarzania Państwa danych jest: 

a) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust.1 lit. a RODO); 

b) przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 

(art. 6 ust.1 lit. e RODO). Na administratorze ciąży obowiązek (art. 6 ust.1 lit. c RODO)  

w zakresie archiwizacji (art. 6 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). 

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany do rozliczenia przyznanego stypendium, a także przez 

okres wymagany przepisami prawa (JRWA, Opieka nad sportowcami oraz działalnością sportową - kategoria 

archiwalna BE 10). 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku. Zobowiązana/y jest Pani/Pan do 

ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

6. Państwa dane przetwarzane są w celach realizacji obowiązków wynikających z procedowania oraz przyznawania 

stypendiów sportowych, informowania w mediach i publikacjach o działalności administratora, rozliczalności 

wymaganej przepisami RODO oraz archiwizacji. 

7. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia administratora danych oraz 

organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej. 

8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania sprostowania 

(poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. 
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9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), oraz ma 

prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

10. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma 

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

11. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego są niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych:  

 

 

 

…………………................................... 

(miejsce, data) 

 

 

 

………………………………………………… 

(czytelny podpis nagrodzonego, w przypadku osoby niepełnoletniej 

podpis opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
wypełnia Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

Ocena zespołu kwalifikującego: 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego: 
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