
 

 

UCHWAŁA NR XXI/231/21 

RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród 

Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia w międzynarodowym  

lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się  

osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) Rada Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się Nagrody Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego. 

§ 2. Wyżej wymienione nagrody przyznaje się zgodnie z „Regulaminem” stanowiącym załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Nagrody finansowe wypłacane będą ze środków własnych Powiatu Wrocławskiego. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego: 

Piotr Chmurzyński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 października 2021 r.

Poz. 4478



Załącznik do uchwały nr XXI/231/21 

Rady Powiatu Wrocławskiego 

z dnia 29 września 2021 r. 

 

 

Regulamin w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego 

§ 1. Nagrody Zarządu Powiatu Wrocławskiego przyznawane są raz w roku za: 

1) uzyskanie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

2) wyróżniające się osiągnięcia w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego. 

§ 2. 1. Nagrody mogą być przyznane: 

1) osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem”, który osiągnął wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie, w dyscyplinach i konkurencjach sportowych 

indywidualnych lub zespołowych zamieszkałym na terenie powiatu wrocławskiego lub reprezentującym 

barwy klubów sportowych lub stowarzyszeń działających na terenie powiatu wrocławskiego, 

2) trenerom prowadzącym zawodników lub kluby sportowe bądź stowarzyszenia z terenu powiatu 

wrocławskiego, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym, 

3) innym osobom fizycznym i trenerom wyróżniającym się w działalności sportowej na terenie Powiatu 

Wrocławskiego polegającej na: 

a) pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, 

b) propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. 

2. Nagrodę można otrzymać tylko z jednego tytułu uprawniającego do otrzymania nagrody. 

3. Nagrody o których mowa w § 1, pkt 1 są przyznawane w danym roku za dokonania uzyskane w roku 

bieżącym lub poprzednim. Nagrody o których mowa w § 1, pkt 2 przyznawane są za wyróżniające się osiągnięcia 

w działalności sportowej dla Powiatu Wrocławskiego. 

4. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się: 

1) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach Głuchych lub ustanowienie oficjalnego 

rekordu świata lub Europy, 

2) udział w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, w zawodach cyklu Pucharu Świata i Pucharu Europy 

w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportu lub ustanowienie oficjalnego rekordu Polski, 

3) zajęcie miejsca od I do III na Mistrzostwach Polski organizowanych przez właściwy polski związek sportowy 

w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportu, 

4) osiągnięcie wysokiego wyniku międzynarodowego, krajowego w grach indywidualnych lub zespołowych 

w dyscyplinie sportowej organizowanej przez międzynarodowe lub krajowe organizacje sportowe, a także 

osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego o niewymiernym charakterze lub powołanie do kadry narodowej. 

§ 3. Z wnioskiem o przyznanie Nagród mogą wystąpić: 

1) zawodnicy (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku zawodników niepełnoletnich) lub ich trenerzy, 

2) kluby sportowe, stowarzyszenia, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury 

fizycznej i sportu, 

3) jednostki organizacyjne powiatu, 

4) członkowie komisji Rady Powiatu Wrocławskiego, właściwe ds. sportu lub promocji, 
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5) inne jednostki związane z wykonywaniem zadań z dziedziny kultury fizycznej. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie Nagród należy składać na obowiązujących formularzach, odpowiednich  

dla danej nagrody, dostępnych na stronie internetowej Powiatu oraz w Wydziale Promocji i Wsparcia 

Społecznego. 

2. Wyznacza się: 

1) termin składania wniosków do 15 listopada każdego roku, 

2) miejsce 

- osobiście - Biuro Obsługi Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, 

- pocztą - na adres Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, Wydział 

Promocji i Wsparcia Społecznego z dopiskiem „Nagrody Zarządu Powiatu Wrocławskiego”. 

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Wnioski złożone lub doręczone po terminie 

nie będą rozpatrywane. 

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia i wyniki sportowe 

będące podstawą ubiegania się o nagrodę oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata na terenie 

Powiatu Wrocławskiego lub siedzibie klubu /stowarzyszenia, w którym zawodnik trenuje. 

5. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone na obowiązujących formularzach, o których mowa 

w ust. 1. 

6. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca ma możliwość 

usunięcia braków, w terminie 7 dni od daty wezwania. 

§ 5. O rozpoczęciu naboru wniosków Zarząd Powiatu Wrocławskiego informuje poprzez zamieszczenie 

ogłoszenia na stronie internetowej, na BIP oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Starostwa 

Powiatowego. 

§ 6. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej przez Wydział Promocji i Wsparcia Społecznego Starostwa 

Powiatowego we Wrocławiu. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie Nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego rozpatruje Komisja Konkursowa 

powołana przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego. 

2. Komisja wyniki swojej pracy przedstawia Zarządowi Powiatu Wrocławskiego, który podejmuje ostateczną 

decyzję o przyznaniu nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodników i trenerów za osiągnięcia 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej. 

§ 8. 1. Zarząd Powiatu Wrocławskiego podejmuje uchwałę w sprawie przyznawania i pozbawiania nagród 

Zarządu Powiatu Wrocławskiego i ich wysokości. 

2. Decyzje Zarządu są ostateczne, nie przysługuje od nich odwołanie. 

3. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej, na BIP oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się 

w siedzibie Starostwa Powiatowego. 

§ 9. 1. Wysokość nagród pieniężnych Zarządu Powiatu Wrocławskiego dla zawodnika wynosi za: 

1) ustanowienie oficjalnego rekordu Świata do 3000 zł, 

2) ustanowienie oficjalnego rekordu Europy do 2000 zł, 

3) ustanowienie oficjalnego rekordu Polski do 1000 zł, 

4) zajęcie miejsca na podium w Mistrzostwach Świata do 5000 zł, 

5) zajęcie miejsca na podium Mistrzostw Europy do 4000 zł, 

6) zajęcie miejsca na podium Mistrzostw Polski do 2000 zł, 

7) zajęcie miejsca na podium w Pucharze Świata do 3500 zł, 
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8) zajęcie miejsca na podium w Pucharze Europy do 3000 zł, 

9) zajęcie 4 - 5 miejsca na Mistrzostwach Świata do 3000 zł, 

10) zajęcie 4 - 5 miejsca na Mistrzostwach Europy do 2000 zł, 

11) zajęcie 4 - 5 miejsca w Pucharze Europy lub Pucharze Świata do 2000 zł, 

12) zajęcie miejsca na Podium Pucharu Polski do 2000 zł, 

13) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych do 2000 zł, 

14) zajęcie miejsca na podium na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzyskach Głuchych  

do 6000 zł, 

15) powołanie do kadry narodowej do 1000 zł, 

16) zajęcie miejsca na podium w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży do 1000 zł. 

2. Wysokość nagród pieniężnych dla trenerów za wychowanie medalisty lub rekordzisty, w nawiązaniu  

do § 2 ust. 4 wynosi brutto do 2500 zł. 

3. Wysokość nagrody pieniężnej dla osób fizycznych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 wynosi brutto  

do 3000 zł. 

4. W przypadku uzyskania przez kandydata uprawnień do otrzymania więcej niż jednej nagrody Komisja 

wybiera najwyższe osiągnięcie danego zawodnika i na tej podstawie wyznacza kwotę. 

§ 10. Ustanawia się ponadto Nagrodę Specjalną Zarządu Powiatu Wrocławskiego w wysokości do 5000 zł 

za całokształt działalności lub osiągnięcia sportowe o istotnym znaczeniu dla promocji Powiatu Wrocławskiego, 

o którą wnioskować mogą podmioty wymienione w § 3, na odpowiednim formularzu, o których mowa § 4  

ust. 1. 

§ 11. 1. Zarząd może zdecydować o nieprzyznaniu Nagrody Specjalnej lub Nagród Zarządu Powiatu 

Wrocławskiego w poszczególnych kategoriach.  

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem Nagrody Specjalnej lub Nagród Zarządu Powiatu 

Wrocławskiego. 

§ 12. 1. O formie i terminie przekazania nagród Laureaci Nagrody Specjalnej oraz Nagród Zarządu Powiatu 

Wrocławskiego zostaną powiadomieni w osobnej korespondencji, niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd 

Powiatu Wrocławskiego stosownej uchwały. 

2. Liczba i rodzaj przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród Zarządu Powiatu Wrocławskiego jest 

uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Wrocławskiego. 

§ 13. 1. W nawiązaniu do § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 pozbawia się nagrody za wyniki sportowe w przypadku:  

1) dołączenia do wniosku podrobionych lub przerobionych lub nieprawdziwych dokumentów i oświadczeń, 

które były podstawą do przyznania nagrody lub wyróżnienia, 

2) anulowania wyniku, za który nagroda lub wyróżnienie zostało przyznane, 

3) stosowania dopingu w sporcie, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu 

dopingu w sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1872 z późn. zm.), 

4) dyskwalifikacji zawodnika, 

5) wymierzenia prawomocnej kary dyscyplinarnej zawieszenia licencji trenera lub dyskwalifikacji trenera. 

2. W sytuacji, o jakich mowa w ust. 1, nagroda podlega zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu 

Wrocławskiego, w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia. 
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