
UCHWAŁA NR XXIX/741/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
w sprawie nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie 

sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu.

Na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 715 ) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr VI/86/11 Sejmiku Województwa wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 
nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za 
szczególne zasługi dla sportu  (Dziennik  Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  z 2011 r., Nr 163, 
poz.2685) wprowadza się następujące zmiany:

1 ) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Nagrody są przyznawane zawodnikom za medale Igrzysk Olimpijskich,
Igrzysk Paraolimpijskich i Igrzysk Głuchych, Mistrzostw Świata i Europy oraz Igrzysk Europejskich 
w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich:

1) w Igrzyskach Olimpijskich – za zajęcie:

I miejsca 20 000 zł

II miejsca 15 000 zł

III miejsca 10 000 zł

2) w Igrzyskach Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych – za zajęcie:

I miejsca 8 000 zł

II miejsca 6 000 zł

III miejsca 4 000 zł

3) w Mistrzostwach Świata Seniorów – za zajęcie:

I miejsca 10 000 zł

II miejsca 8 000 zł

III miejsca 6 000 zł

4) w Mistrzostwach Europy Seniorów i Igrzyskach Europejskich
– za zajęcie:

I miejsca 8 000 zł

II miejsca 6 000 zł

III miejsca 4 000 zł

2. W roku Igrzysk za uzyskanie nominacji uprawniającej do startu w Igrzyskach Olimpijskich 
i Paraolimpijskich oraz Igrzyskach Głuchych zawodnikom przyznawane są nagrody:

1) za nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich:

w kwocie 2 000 zł

2) za nominację uprawniającą do startu w Igrzyskach Paraolimpijskich
i Igrzyskach Głuchych:
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w kwocie 1 000 zł.

2 ) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały nr XXIX/741/17 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. 
     
Załącznik  do Uchwały Nr VI/86/11  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r 

 
WNIOSEK 

o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 
 

 

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

2. Adres: kod: …-…… miejscowość: …………………………. ul. …………….................. nr …........ 

3. Nr telefonu: ……………….…………………………………………………………………............... 

4. Numer KRS/właściwej ewidencji: …………………………………………………………………… 

 

DANE OSOBOWE*  

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………........................ 

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

3. Adres do korespondencji: kod: …-……. miejscowość: ……………….… ul. …………........… nr……. 

4. Pesel: …………………………..       4.    Nr telefonu:..….............………………... 

5.   Adres e-mail: ..............……………….………..   Dyscyplina Sportu:……………………………… 

6. Klub Sportowy:…………………………………  Konkurencja:......................................................... 

7. Nr konta bankowego: ………………………………………............................................................. 

8. Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego:................................................................................ 
 

 
 

OPIS WYNIKÓW I OSI ĄGNIĘĆ SPORTOWYCH 
 

 
  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

……………………….                        ………………………………. 
 pieczątka stowarzyszenia                       podpis przedstaw. Stowarzyszenia 

*dane osobowe służą wyłącznie do przekazania środków finansowych i nie będą udostępniane osobom trzecim: podlegają procedurze o ochronie danych osobowych. 

Zawody w dyscyplinach                  
olimpijskich 

I 
miejsce 

II 
miejsce 

III 
miejsce 

zajęte 
miejsce 

Miejsce i termin 
zawodów 

Igrzyska Olimpijskie      
Igrzyska Paraolimpijskie      

Igrzyska Głuchych      
Mistrzostwa Świata      
Mistrzostwa Europy      
Igrzyska Europejskie       

Kwalifikacja Olimpijska      
Kwalifikacja Paraolimpijska      

Kwalifikacja Igrzysk Głuchych      
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/741/17

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 27 marca 2017 r.

W związku z organizacją Igrzysk Europejskich, które odbyły się po raz pierwszy w 2015 roku 
w Baku oraz potrzeby włączenia Igrzysk Głuchych do systemu nagród sportowych Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego, zaszła konieczność zmiany uchwały nr VI/86/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18.04.2011 roku w sprawie: nagród za wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla sportu 
umożliwiającą objęcie nagrodami uczestników ww. zawodów sportowych. 

Zgodnie z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie kontynuacji wspomagania finansowego 
zawodników, celem tworzenia im najdogodniejszych warunków do osiągania wysokich wyników sportowych, 
w pełni uzasadnionym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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