
Realizacja programu stypendiów  i nagród Województwa 
Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia  

w działalności sportowej. Informacja za I półrocze 2021 r. 

28 września 2020 roku Sejmik Woj. Podkarpackiego przyjął uchwałę w sprawie 

stypendiów sportowych i nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki 

sportowe. Uchwała ta wprowadziła m. in. nowy sposób oceny wniosków o stypendia 

dla zawodników oraz wniosków o nagrody dla zawodników i trenerów.  

System oceniania polega na przyznawaniu punktów każdemu zawodnikowi, których 

wartość zależy m. in. od: 

• osiągniętego wyniku sportowego,  

• kategorii wiekowej,  

• poziomu dyscypliny sportowej, w której startuje dany kandydat,  

• startów w Kadrze Narodowej. 

Takie podejście pozwoliło, zarówno w przypadku stypendiów jak i nagród, na 

stworzenie wymiernego rankingu dla wszystkich kandydatów, niezależnie od 

uprawianego sportu. 

W ramach naboru wniosków o stypendia sportowe na rok 2021, złożonych zostało 245 

wniosków. Wymogi formalne spełniło 198 z nich. Stypendia zostały przyznane 183 

zawodnikom na łączną kwotę 489 600 zł. 

W I półroczu 2021 roku podpisanych zostało 178 umów o stypendia sportowe. Wartość 

stypendiów wypłaconych do końca czerwca 2021 r. wyniosła 233 400 zł. 

W ramach naboru wniosków o nagrody dla trenerów w 2021 roku, złożonych zostało 

62 wnioski. Wszystkie spełniły wymogi formalne. Nagrody przyznano 55 trenerom, 

w tym jedną z własnej inicjatywy Zarządu. 

W ramach naboru wniosków o nagrody dla zawodników w 2021 roku, złożonych 

zostało 31 wniosków. Wymogi formalne spełniły tylko dwa wnioski. Nagrody przyznano 

trzem osobom, w tym jedną z własnej inicjatywy Zarządu. 

28 września 2020 roku Sejmik Woj. Podkarpackiego przyjął również uchwałę 

w sprawie nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności 

sportowej. Ze względu na niewymierny charakter ocenianych osiągnięć, w tym 

przypadku ocena składanych wniosków została oddana w ręce specjalnej Komisji, 

powoływanej przez Zarząd Województwa. W bieżącym roku powołana Komisja 

oceniała 20 wniosków, które zostały złożone w ramach naboru. Decyzją Komisji 

nagrody otrzymało siedmiu działaczy sportowych. 

W I półroczu 2021 roku wypłaconych zostało 65 nagród w dziedzinie sportu na łączną 

kwotę 96 200 zł. 


