
Załącznik  
do uchwały Nr XLIII/714/13 

Sejmiku Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 18 listopada 2013 r. 
 

Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród                      
dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 
 

§ 1  
1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może przyznać nagrody: 

 

1) osobom fizycznym, które są:  
a) medalistami lub uczestnikami Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich oraz 

Igrzysk Olimpijskich Młodzieży, 
b) medalistami Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy, 
c) złotymi medalistami Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski 

Juniorów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych objętych 
programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich, 

d) złotymi medalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach 
indywidualnych i grach zespołowych, 

 

2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wyniki wymienione            
w pkt 1., 

 

3) innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. 
 

2. Nagrody mają charakter pieniężny. 
 

§ 2 
1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie 

pisemnego wniosku:  
 

1) stowarzyszeń kultury fizycznej;  
2) okręgowych związków sportowych; 
3) klubów sportowych. 

 

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić również Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko                        
-Pomorskiego, Komisja Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa 
Kujawsko Pomorskiego oraz Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
odpowiedzialny za sport i kulturę fizyczną. 

 

3. Podmioty wymienione w ust. 1 i 2 składają wnioski o nagrody zawierające informacje         
o osiągnięciach sportowych uzyskanych w minionym roku do Departamentu Edukacji       
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w następujących terminach: 
1)  dla medalistów i uczestników Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzysk 

Olimpijskich Młodzieży  - w ciągu 10 dni od zakończenia olimpiady; 
2)  dla trenerów medalistów Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzysk 

Olimpijskich Młodzieży  - w ciągu 10 dni od zakończenia olimpiady; 
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3)  dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz złotych medalistów         
Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów  – do 5 listopada 
każdego roku; 

4)  dla złotych medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży – do 10 października 
każdego roku; 

5)  dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki wymienione 
w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b,c,d  -  do 5 listopada każdego roku;  

6)  dla innych osób wyróżniających się w działalności sportowej – do 5 listopada każdego 
roku. 
 

4. Wzory wniosków o nagrody określają następujące załączniki do niniejszych zasad: 
1) załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom fizycznym za 

osiągnięcie wysokich wyników sportowych, 
2) załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie nagrody trenerom za szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, 
3) załącznik nr 3 – wzór wniosku o przyznanie nagrody innym osobom wyróżniającym 

się w działalności sportowej.  
 

§ 3 
1. Wysokość nagród pieniężnych dla osób fizycznych wynosi: 

 

1) do 20 000,00 zł za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 
2) do 5 000,00 zł za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 
3) do 12 000,00 zł za zdobycie medalu na Mistrzostwach Świata, 
4) do  8 000,00 zł za zdobycie medalu na Mistrzostwach Europy, 
5) do  5 000,00 zł za zdobycie medalu na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży, 
6) do 1500,00 zł za zdobycie złotego medalu na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski    

i Mistrzostwach Polski Juniorów, 
7) do 1 000,00 zł za zdobycie złotego medalu na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.  

 

2. Wysokość nagród pieniężnych dla trenerów medalistów wymienionych w ust. 1 może 
wynieść: 
1) do 75 % wysokości nagrody otrzymanej przez medalistę w dyscyplinach 

indywidualnych i konkurencjach wieloosobowych, 
2) do 150 % wysokości nagrody otrzymanej przez jednego medalistę w grach 

zespołowych.   
 

3. W przypadku multimedalistów i ich trenerów oraz trenerów kilku medalistów dopuszcza 
się możliwość przyznania więcej niż jednej nagrody.  

 
 

§ 4 
Inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej mogą otrzymać nagrodę 
w wysokości do 2 000,00 zł. 

 
§ 5 

Wysokość nagród pieniężnych, jest określana każdorazowo przez Zarząd Województwa i jest 
uwarunkowana możliwościami budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także rangą 
osiągniętego wyniku sportowego. 


