
  

Wnioski o przyznanie stypendiów i nagród Marszałka Województwa 

Opolskiego 

  

  

Uprzejmie informujemy, że z końcem miesiąca grudnia upływa termin składania wniosków o stypendia i 
nagrody sportowe za wyniki osiągnięte w 2020 roku. 

Szczegółowy tryb ubiegania się o stypendium sportowe reguluje Uchwała Nr X/109/2015 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości 
stypendiów sportowych dla zawodników reprezentujących Województwo Opolskie za osiągnięte wyniki sportowe 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2392). Potencjalnych wnioskodawców 

zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią uchwały dostępnej: http://bip.opolskie.pl/wp-
content/uploads/2016/08/uchwala_nr_x_109_2015.pdf . 

Szczegółowe wymagania i potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (bip.opolskie.pl) w zakładce „procedury załatwiania spraw” w dziale „sport”. 

http://bip.opolskie.pl/2016/04/stypendia-sportowe/ . 

  

Dokumenty takie jak: 

• wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika za osiągnięte wyniki sportowe, 
• kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie przez zawodnika aktualnej licencji, 
• potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego osiągnięcia przez zawodnika wyniku 

sportowego uprawniającego do otrzymania stypendium, 
• oświadczenie właściwego związku sportowego w sprawie objęcia zawodnika programem przygotowań do Igrzysk 

Olimpijskich lub Paraolimpijskich (dot. kandydatów do stypendium w kategorii „nadzieje olimpijskie”), 

należy dostarczyć prawidłowo i kompletnie wypełnione. 

Wnioski wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w terminie od 1 listopada do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik 
sportowy. Wniosek nie podlega rozpatrzeniu w razie złożenia wniosku po upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 
4 (w przypadku wysłania wniosku listownie decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego). 

Szczegółowy tryb ubiegania się o nagrody sportowe reguluje Uchwała Nr X/108/2015 Sejmiku Województwa 
Opolskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia warunków, trybu przyznawania, maksymalnej wysokość 
nagród Marszałka Województwa Opolskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych 
osób wyróżniających się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w Województwie Opolskim (Dziennik 
Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 6 listopada 2015 r., poz. 2391). 

Potencjalnych wnioskodawców zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią uchwały dostępnej: 

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2016/08/uchwala_nr_x_108_2015_max.pdf 

Szczegółowe wymagania i potrzebne dokumenty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego (bip.opolskie.pl) w zakładce „procedury załatwiania spraw” w dziale 
„sport”.http://bip.opolskie.pl/2015/11/nagrody-marszalka-wojewodztwa-opolskiego/ 

Zawodnicy, trenerzy i inne osoby wyróżniające się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w 
Województwie Opolskim winni złożyć wymagany na odpowiednim wzorze wniosek oraz inne potrzebne dokumenty jak 
np.: potwierdzenie właściwego okręgowego lub polskiego związku sportowego lub odpowiedniej organizacji uzyskania 
wyniku sportowego uprawniającego do otrzymania nagrody (w przypadku wniosku o nagrodę dla zawodnika oraz 
trenera) w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym osiągnięto wynik sportowy. 

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać kluby sportowe, właściwe polskie lub okręgowe związki sportowe, zawodnicy 
lub trenerzy, którzy osiągnęli wyniki sportowe na poziomie określonym w § 5 ust.1 uchwały. Wnioski o przyznanie 
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nagród wraz z załącznikami składa się w departamencie właściwym ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Opolskiego w danym roku, w którym osiągnięto wynik sportowy / wykazano się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju 
i promocji sportu w Województwie Opolskim 

Wniosek o przyznanie nagrody nie podlega rozpatrzeniu w razie złożenia wniosku po 31 grudnia roku, w którym 
osiągnięto wynik sportowy lub nie wykazano się szczególną aktywnością na rzecz rozwoju i promocji sportu w 
Województwie Opolskim 

Reasumując prosimy: 

• zapoznać się szczegółowo z uchwałami sejmiku, 
• zweryfikować kryteria wynikowe, 
• prawidłowo wypełnić i skompletować wnioski, 
• załączyć wszystkie niezbędne i prawidłowo wypełnione załączniki, 
• uzupełnić niezbędne zgody, opinie, podpisy i pieczątki, 
• dostarczyć do Departamentu najpóźniej do dnia 31 grudnia br. 
• zwrócić uwagę na godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego i okres świąteczny! 

  

Z góry dziękuję. 

  

Z poważaniem  

  

Iwona Bidzińska  

Departament Kultury, Sportu i Turystyki  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

tel. 77 44 29 325  

fax: 77 44 29 328  

e-mail: i.bidzinska@opolskie.pl; 

 


