
UCHWAŁA NR XLIII/715/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 18 listopada 2013 r. 

 

w sprawie 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. z 2013 r. poz. 596 z późn zm.1) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2), uchwala się, co 
następuje: . 
 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/110/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą od 1 stycznia 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645. 
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz.1014, z 2012 r. Nr 171, poz. 1016,  
Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241, z 2012 r. poz.490 oraz z 2013 r. poz. 829. 



UZASADNIENIE 

1. Przedmiot regulacji: 

  Przedmiotem uchwały jest przyznanie stypendiów sportowych. 

  

2. Podstawa prawna: 

W myśl art. 31 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r.   

Nr 127, poz. 857, ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego, w tym Województwo 

Kujawsko-Pomorskie, mogą ustanawiać i finansować stypendia sportowe dla osób fizycznych 

za osiągnięte wyniki sportowe. Sejmik województwa jako organ stanowiący określa w drodze 

uchwały szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

stypendiów sportowych, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki 

samorządu oraz osiągnięte wyniki sportowe.  

 

3. Opinia o zgodności projektu z prawem unijny :  

Nie dotyczy. 

                                                                         

4. Konsultacje ustawowe:  

W tym nie dotyczy 

 

5. Uzasadnienie merytoryczne: 

Celem działania jest przyznanie stypendiów najlepszym sportowcom Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego dla wsparcia ich dalszego rozwoju, doskonalenia umiejętności  

i podnoszenia poziomu sportowego i wpisuje się w zadania Samorządu Województwa  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

Regulacja zmierza do wyróżnienia zdobywców medali podczas Igrzysk Olimpijskich, 

Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz złotych medali  

w Mistrzostwach Polski. Dotychczasowa regulacja obejmowała zdobywców medali niższych 

kategorii w Mistrzostwach Polski, generując dużą ilość wniosków o przyznanie stypendiów 

sportowych, co powodowało zaniżenie wysokości przyznawanych stypendiów do określonej 

Uchwałą kwoty minimalnej.  

W tej sytuacji zasadnym jest przyznanie najlepszym zawodnikom stypendiów, które 

stanowiłyby dla nich satysfakcję z dotychczasowych osiągnięć i motywację do uzyskiwania 

jeszcze lepszych wyników sportowych. 

 

 



6. Ocena skutków regulacji: 

  Wysokość poszczególnych stypendiów oraz łączne ich wartości w danym roku zależeć 

będą od środków zabezpieczonych w budżecie województwa na rok, w którym przyznawane 

będą stypendia. 


