Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/303/13
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 23 maja 2013 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘCIE WYSOKICH
WYNIKÓW SPORTOWYCH WE WSPÓŁZAWODNICTWIE MIĘDZYNARODOWYM LUB
KRAJOWYM
§ 1. Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania dla:
1) osób fizycznych za prezentowany przez nie poziom i osiągnięcie wysokich wyników sportowych
we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej,
za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pabianickim.
§ 2. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane związanym z klubem sportowym z powiatu pabianickiego:
1) osobom fizycznym, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub
krajowym;
2) trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym lub krajowym oraz innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności
sportowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane także osobom
fizycznym trenującym w klubach poza powiatem pabianickim, które będąc jego mieszkańcami swoimi wysokimi
osiągnięciami we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym promują jednocześnie powiat
pabianicki.
§ 3. Ustala się następującą formę przyznawanych nagród i wyróżnień:
1) nagrody specjalne w kategorii: „Sportowiec roku”, „Drużyna roku”, „Trener roku”, „Działacz sportowy roku”,
„Przyjaciel sportu”
2) nagrody pieniężne – nagrody I, II, III stopnia
3) nagrody rzeczowe
4) wyróżnienia
Nagrody specjalne
§ 4. 1. Nagrody specjalne w kategorii: „Sportowiec roku”, „Drużyna roku”, „Trener roku”, „Działacz sportowy
roku”, „Przyjaciel sportu” mają charakter symboliczny w postaci statuetki.
2. Nagrody specjalne przyznaje się wyróżniającym sportowcom, drużynie sportowej, trenerowi bądź
działaczowi sportowemu za wyjątkowe lub spektakularne osiągnięcie bądź wyczyn w danym roku kalendarzowym
a także za osobowość, determinację i osiągnięcia w popularyzowaniu i upowszechnianiu sportu na terenie powiatu
pabianickiego oraz promowaniu powiatu poza jego obszarem.
3. Nagrodę specjalną „Przyjaciel sportu” może otrzymać instytucja, przedsiębiorstwo bądź osoba fizyczna
prowadząca instytucję, przedsiębiorstwo lub inny podmiot lub osoba wspierająca działalność sportową i jej
upowszechnianie a także zaangażowana w jej rozwój na terenie powiatu pabianickiego.
4. W danej kategorii może być przyznana tylko jedna nagroda.
5. Nagroda specjalna przyznawana jest niezależnie od przyznanego wyróżniania, nagrody rzeczowej czy
nagrody pieniężnej.
6. Nagrody specjalne nie muszą być przyznawane obligatoryjnie.
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Nagrody pieniężne
§ 5. 1. Nagrody pieniężne mogą być przyznawane zawodnikom za osiągnięcia sportowe uzyskane podczas
zawodów objętych kalendarzem danego związku sportowego w systemie trzystopniowym w kategorii do seniora
włącznie:
1) Nagroda I stopnia z tytułu:
a) zdobycia miejsca medalowego na Igrzyskach Olimpijskich;
b) zdobycia miejsca medalowego na Mistrzostwach Świata;
c) zdobycia miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy;
2) Nagroda II stopnia z tytułu:
a) zdobycia miejsca punktowanego na Igrzyskach Olimpijskich;
b) zdobycia miejsca punktowanego na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy;
c) zdobycia miejsca medalowego w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata lub Europy;
d) miejsca medalowego na Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy;
3) Nagroda III stopnia z tytułu:
a) zdobycia miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski;
b) zdobycia miejsca medalowego na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży;
c) ustanowienia rekordu Polski w danej dyscyplinie;
d) zdobycie w dyscyplinach drużynowych miejsca od pierwszego do dziesiątego włącznie w rozgrywkach
o tytuł Mistrza Polski.
2. Nagrody pieniężne ustala się w następujących wysokościach:
a) nagroda I stopnia - w wysokości do 3000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) brutto;
b) nagroda II stopnia - w wysokości do 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) brutto;
c) nagroda III stopnia - w wysokości do 1000 zł. (słownie: tysiąc złotych) brutto.
3. Nagrody pieniężne mogą otrzymać osoby, które w roku składania wniosku uzyskają pełnoletność
z wyłączeniem zawodników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.
4. Nagrodę pieniężną w przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników sportowych,
o których mowa w § 5.1. przyznaje się za najlepszy z osiągniętych wyników.
5. Nagrody pieniężne za osiągnięcia w dyscyplinach zespołowych przyznawane są dla zawodników
w wysokości do 50% wysokości wskazanej w § 5.2.
6. Łączna kwota przyznana dla zawodników danej drużyny za osiągnięcia w dyscyplinach zespołowych
nie może przekroczyć kwoty 5000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) brutto.
7. Nagrody I, II i III stopnia mogą być przyznane trenerom zawodników, którzy zdobyli osiągnięcia wskazane
w § 5. 1 w wysokości nie wyższej niż nagroda dla najlepszego zawodnika.
8. Przyznanie nagrody pieniężnej zawodnikowi nie jest jednoznacznym kryterium do przyznania nagrody jego
trenerowi.
9. Nagrody I, II, III stopnia mogą być przyznane trenerom za osiągniecia w dyscyplinach zespołowych
w wysokości do kwot określonych w § 5. 2.
10. Dla zawodnika niepełnoletniego, którego osiągniecia klasyfikowałyby go do otrzymania nagrody I, II lub
III stopnia w wyjątkowych sytuacjach Zarząd Powiatu Pabianickiego po zasięgnięciu opini Powiatowej Rady
Sportu może przyznać nagrodę finansową na zasadach jak dla osób pełnoletnich.
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Nagrody rzeczowe i wyróżnienia
§ 6. 1. Nagrody rzeczowe lub wyróżnienia mogą być przyznane dla zawodników, którzy osiągają wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej lub krajowej a nie osiągnęli
w roku składania wniosku pełnoletności.
2. Nagrody rzeczowe lub wyróżnienia mogą być przyznane trenerom prowadzącym szkolenie zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz innym
osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
3. Nagroda rzeczowa dla jednego nagrodzonego nie może przekroczyć kwoty 500 zł brutto.
4. Nagroda rzeczowa może być zakupiona przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach lub może mieć postać
talonu na zakupy we wskazanym przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach sklepie.
5. Wyróżnienia mogą mieć postać statuetek, pucharów, dyplomów lub listów gratulacyjnych.
6. Wyróżnienia mają charakter symboliczny i są wyrazem uznania osiągnięć i motywacją do dalszej pracy
i doskonaleniem umiejętności sportowych.
Osoby niepełnosprawne
§ 7. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w § 3 mogą być przyznawane również osobom
niepełnosprawnym, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe w rywalizacji sportowej oraz we współzawodnictwie
sportowym międzynarodowym lub krajowym na tych samych zasadach.
Zasady przyznawania nagród i wyróżnień
§ 8. 1. Nagrody specjalne w kategorii: „Sportowiec roku”, „Drużyna roku”, „Trener roku”, „Działacz sportowy
roku”, „Przyjaciel Sportu” przyznaje Powiatowa Rada Sportu.
2. Nagrody specjalne są przyznawane uznaniowo z pominięciem procedury wnioskowania o nagrodę.
§ 9. 1. Zarząd Powiatu Pabianickiego w momencie przyznawania nagrody i wyróżnienia z inicjatywy własnej
lub Powiatowej Rady Sportu może pominąć zapisy §10 z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.
2. W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia, o którym mowa w § 9. 1 Zarząd Powiatu Pabianickiego
bądź Powiatowa Rada Sportu mają obowiązek wypełnić część A wniosku, o którym mowa w § 10.1;
3. Zarząd Powiatu Pabianickiego może przyznawać nagrody i wyróżnienia na wniosek:
1) związków, klubów lub stowarzyszeń sportowych;
2) środowiska sportowego;
3) jednostek samorządu terytorialnego.
§ 10. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się z trzech części i powinien być wypełniony
następująco:
1) Część A wypełniana jest przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 9.3;
2) Część B wypełniana jest przez osobę nominowaną do nagrody lub wyróżnienia;
3) W przypadku składania wniosku o nagrodę lub wyróżnienie zespołowe, część A może dotyczyć całej drużyny,
zaś część B każdy zawodnik wypełnia indywidualnie;
4) Część C wypełnia Starostwo Powiatowe w Pabianicach.
2. Wnioskującym o nagrodę dla trenera lub działacza sportowego powinien być zarząd klubu sportowego.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki sportowe,
poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem, takie jak np.:
1) protokoły, zaświadczenia bądź dyplomy wydane przez odpowiedni polski związek sportowy lub organizatora
zawodów;
2) wydruki z internetu z oficjalnych stron (z podaniem adresu strony internetowej).
4. Wniosek powinien być wypełniony rzetelnie, prawidłowo i w sposób czytelny.
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5. Wniosek powinien zawierać wszystkie dane ujęte w części A i B.
6. We wniosku powinny być wskazane osiągnięcia za okres od dnia 1 września ubiegłego roku do dnia
31 sierpnia bieżącego roku, w którym składany jest wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.
7. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się wpisanie wszystkich osiągnięć z przebiegu kariery, ale tylko
w przypadku kiedy wniosek składany jest do Zarządu Powiatu Pabianickiego po raz pierwszy, a osiągnięcia w nim
wskazane nie były jeszcze przedmiotem rozpatrywania przez Zarząd w poprzednich latach.
8. Nagrodzony nagrodą stopnia I, II, III w trybie § 9. 1. jest zobowiązany do wypełnienia części B wniosku
w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o przyznanej nagrodzie.
§ 11. 1. Kompletne wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników
sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym wnioskujący, o którym mowa w §9.3. jest
zobowiązany złożyć w terminie do dnia 30 września bieżącego roku na okno podawcze (informacja) w budynku
"A" Starostwa Powiatowego w Pabianicach celem potwierdzenia daty jego złożenia.
2. Przed złożeniem wniosku na okno podawcze wnioskujący może w Wydziale Infrastruktury Społecznej
i Spraw Obywatelskich skontrolować kompletność składanych dokumentów.
§ 12. 1. Weryfikacji wniosków pod względem formalnym dokonuje Wydział Infrastruktury i Spraw
Obywatelskich.
2. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca wzywany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni
kalendarzowych.
3. Weryfikacji wniosków pod względem merytorycznym dokonuje komisja składająca się z minimum jednego
pracownika Wydziału Infrastruktury i Spraw Obywatelskich oraz minimum 2 przedstawicieli Powiatowej Rady
Sportu.
4. Przy ocenie merytorycznej wniosków osób fizycznych, które osiągnęły wysokie wyniki sportowe brane są
pod uwagę następujące kryteria:
1) miejsce zajęte we współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana nagroda lub wyróżnienie;
2) ranga imprezy, podczas której zawodnik/drużyna zajęli wysokie miejsce;
3) liczba zdobytych wysokich miejsc w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym lub/i krajowym.
5. Przy ocenie merytorycznej wniosków dotyczących trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) zasługi w osiąganiu wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym przez zawodników;
2) wkład pracy, działalność i zaangażowanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w powiecie pabianickim.
6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) złożenia wniosku na okno podawcze w Starostwie Powiatowym w Pabianicach po terminie wskazanym
§ 11 ust. 1;
2) nie usunięcia braków formalnych w terminie określonym w § 12 ust. 2;
3) wnioskowania o nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia, za które już w latach poprzednich została przyznana
nagroda lub wyróżnienie.
§ 13. 1. Nagrody lub wyróżnienia przyznawane są w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie
Powiatu Pabianickiego, określonego uchwałą na dany rok budżetowy dla działu 926 kultura fizyczna i sport.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Zarząd Powiatu Pabianickiego po zasięgnięciu
opinii Powiatowej Rady Sportu z wyłączeniem nagrody specjalnej, o której decydują wyłącznie członkowie
Powiatowej Rady Sportu.
3. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Zarząd Powiatu Pabianickiego podejmuje w formie uchwały.
4. Decyzja o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia trenerowi nie jest uzależniona od uprzedniego lub
równoczesnego przyznania nagrody lub wyróżnienia zawodnikowi.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia.
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6. Zarząd Powiatu Pabianickiego w terminie nie później niż 45 dni od dnia zakończenia składania wniosków
podaje do publicznej wiadomości informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach poprzez zamieszczenie ich
w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pabianicach oraz na stronie
internetowej www.powiat.pabianice.pl w zakładce „sport”.
7. Osoby nagrodzone bądź wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie bądź pisemnie o terminie
spotkania podczas, którego wręczona zostanie im nagroda bądź wyróżnienie.
8. Nagrody i wyróżnienia powinny być wypłacone lub wręczone do końca roku, w którym składany jest
wniosek podczas uroczystości „Powiatowa Gala Sportu”.
9. Przepisy niniejszego regulaminu w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w niej
nagród i wyróżnień, nie stanowią podstawy do roszczeń osób fizycznych, trenerów oraz innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, ani zobowiązań organów Powiatu Pabianickiego do ich
przyznania tym osobom.
10. Decyzja Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie przyznania nagród i wyróżnień jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
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