Uchwała Nr IX/158/11
Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień osobom fizycznym za
osiągnięte wyniki sportowe, nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym
oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych trenerom i innym
osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. ( Dz. U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1590 , Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206; Dz. U.
z 2006 r.,Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr
180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010
r., Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113) oraz
art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151,
poz. 1014), Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego uchwala, co następuje:
§1
1. Ustanawia się:
1) nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
2) nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym,
3) wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej.
2. Nagrody i wyróżnienia o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są przyznawane za wyniki sportowe
osiągnięte w roku poprzedzającym jej przyznanie.
§2
Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 13 mogą być przyznawane osobom
zamieszkałym na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które poprzez osiągnięte wyniki
sportowe, prowadzone szkolenie zawodników i osiągnięcia w działalności sportowej przyczyniają się do
rozwoju sportu w Województwie Warmińsko – Mazurskim.
§3
1. Nagrody o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 są przyznawane w formie pieniężnej.
2. Wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, mogą być przyznawane w formie
pucharów, statuetek, medali, pater, grawertonów, książek, dyplomów i listów gratulacyjnych.
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§4
Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej, zwanej dalej „podstawą”, stanowi kwota 1.000
złotych.
§5
1. Nagrodę pieniężną może otrzymać osoba fizyczna uprawiająca dyscyplinę i konkurencję sportową
w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, która w ramach współzawodnictwa sportowego
osiągnęła jeden z następujących wyników sportowych:
1) zajęła IVIII miejsce na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, igrzyskach głuchych,
2) zajęła IIII miejsce na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji
olimpijskiej,
3) zajęła I – III miejsce na mistrzostwach świata lub Europy w dyscyplinie i konkurencji
paraolimpijskiej, igrzysk głuchych,
4) ustanowiła rekord świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej,
5) zajęła IIII miejsce na mistrzostwach świata lub Europy seniorów w dyscyplinie i konkurencji
nieolimpijskiej,
6) zajęła IIII miejsce w mistrzostwach świata lub Europy młodzieżowców i juniorów, uniwersjadzie
w dyscyplinie i konkurencji olimpijskiej,
7) zajęła IIII miejsce w generalnej punktacji pucharu świata lub Europy w dyscyplinie i konkurencji
olimpijskiej, paraolimpijskiej, igrzysk głuchych.
2. Nagrodę pieniężną może otrzymać osoba fizyczna, która osiągnęła inny wybitny wynik sportowy,
mający charakter szczególnego wyczynu sportowego.
§6
W przypadku osiągnięcia przez osobę fizyczną w danym roku dwóch lub więcej wyników sportowych,
o których mowa w § 5 przyznaje się jedną nagrodę za najwyższy wynik sportowy.
§7
1. Osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych
może być przyznana nagroda pieniężna w wysokości:
1) do 10krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1,
2) do 8krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2, 3,
3) do 6krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 5 ust. 1 pkt 4,
4) do 4krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 5 ust. 1 pkt 5, 6 oraz ust. 2,
5) do 2krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 5 ust. 1 pkt 7.
2. Osobom fizycznym reprezentującym sportowe gry zespołowe oraz które osiągnęły wyniki sportowe
w rywalizacji drużynowej, sztafecie, osadach, deblu, mikście, może być przyznana nagroda pieniężna
w wysokości do 75 % wartości nagrody, o której mowa w ust. 1.
§8
Wyróżnienia dla osób fizycznych, o których mowa w § 1 pkt 1, reprezentujących dyscypliny
i konkurencje sportowe w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych mogą być przyznawane za:
1) zajęcie I – III miejsca na europejskim festiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży,
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2) zajęcie IIII miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski juniorów
w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego,
3) zajęcie I – III miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży.
§9
1. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników, którzy
osiągną wyniki sportowe, o których mowa w § 5 ust. 1.
2. Wysokość nagrody pieniężnej dla trenerów, o których mowa w ust. 1, ustala się do 5  krotności
podstawy i uzależnia się od rangi osiągniętych wyników sportowych przez szkolonych zawodników,
o których mowa w § 5 ust.1.
3. Przyznanie w danym roku nagrody pieniężnej trenerowi, o której mowa w ust.1 wyklucza możliwość
przyznania mu w tym samym roku stypendium za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym, którego zasady i tryb przyznawania określa odrębna uchwała Sejmiku Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
§ 10
1. Wyróżnienia i nagrody pieniężne mogą być przyznawane trenerom oraz innym osobom,
wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz rozwoju sportu w Województwie
Warmińsko – Mazurskim, w szczególności za:
1) upowszechnianie sportu na terenie Województwa WarmińskoMazurskiego,
2) wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie sportu
w ich funkcjonowaniu, co przyczynia się do popularyzowania i promowania sportu w Województwie
Warmińsko – Mazurskim i uprawianych w nich dyscyplin sportowych, oraz wymiernie przyczynia
się do osiągania przez zawodników wysokich miejsc podczas zawodów o zasięgu krajowym lub
międzynarodowym,
3) wieloletnią działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej i organizacyjnej,
4) całokształt kariery zawodniczej.
2. Wysokość nagrody pieniężnej, o której mowa w ust. 1 ustala się na poziomie do 5krotności podstawy,
biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięcia dla społeczności województwa warmińskomazurskiego, a w
szczególnych przypadkach jak osiągnięcia związane z bogatą karierą zawodniczą lub znaczącymi
osiągnięciami w wieloletniej pracy szkoleniowej do 8 – krotności podstawy.
§ 11
Kwoty środków finansowych przeznaczonych na nagrody pieniężne określa się corocznie w uchwale
budżetowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dany rok budżetowy.
§ 12
1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia mogą być przyznane przez Zarząd Województwa Warmińsko –
Mazurskiego:
1) na wniosek:
a) stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych i klubów sportowych,
b) właściwej w sprawach sportu Komisji Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego;
2) z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego lub członka Zarządu
Województwa Warmińsko  Mazurskiego, w każdym czasie.
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2. Wniosek, o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień składa się w Departamencie Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko  Mazurskiego w terminie do 31 grudnia każdego roku.
3. Ustala się wzory wniosków:
1) o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia osobie fizycznej, za osiągnięte wyniki sportowe
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
2) o przyznanie nagrody pieniężnej trenerowi za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie
sportowym, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
3) o przyznanie wyróżnienia/nagrody pieniężnej trenerowi lub innej osobie, wyróżniającej się
osiągnięciami w działalności sportowej w Województwie Warmińsko – Mazurskim, stanowiący
załącznik nr 3 do uchwały.
§ 13
1. Nagrody pieniężne i wyróżnienia przyznaje uchwałą Zarząd Województwa
Mazurskiego.

Warmińsko 

2. Przyznane nagrody pieniężne przekazywane są przelewem na rachunek bankowy nagrodzonego.
3. Informację o przyznanych nagrodach pieniężnych i wyróżnieniach podaje się do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 14
1. Nagrodzony i wyróżniony, o którym mowa w § 5, § 8 ust. 1 i § 9 może zostać pozbawiony przyznanej
nagrody lub wyróżnienia w trybie, o którym mowa w § 12 ust.1, w następujących przypadkach:
1) stosowania dopingu w sporcie w rozumieniu art. 43 ust 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857 z póz.zm.),
2) przedstawienia do wniosku podrobionych lub przerobionych dokumentów lub nieprawdziwych
danych potwierdzających m.in. osiągnięte wyniki sportowe, okoliczności dokonanych osiągnięć
w działalności sportowej.
2. Pozbawienie przyznanej nagrody lub wyróżnienia może nastąpić w ciągu roku od dnia w którym
Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego dowiedział się o przyczynie wskazanej w ust.1, nie
później jednak niż w ciągu trzech lat od dnia przyznania nagrody lub wyróżnienia.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
WarmińskoMazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa
WarmińskoMazurskiego
Julian Osiecki
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/158/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 1
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/158/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 2
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX/158/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Załącznik nr 3
Zalacznik3.doc

