
 

Załącznik do Uchwały Nr  X /115 /15 

Rady Gminy Kościerzyna 

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ ZA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI SPORTOWE 

 

§ 1 

Przyznaje się nagrody i wyróżnienia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe osiągnięte 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, w roku poprzedzającym 

jej przyznanie. 

§ 2 

1. Nagrody o których mowa w § 1 mogą być przyznawane w formie pieniężnej. 

2. Wyróżnienia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznawane w 

formie pucharów, statuetek, medali, sprzętu sportowego, bonów na sprzęt sportowy, listu 

gratulacyjnego. 

§ 3 

Nagrodę pieniężną i wyróżnienie może otrzymać zawodnik, zamieszkały w Gminie 

Kościerzyna lub reprezentujący gminny klub sportowy, który jest członkiem polskiego 

związku sportowego w danym sporcie. 

§ 4 

Wysokość środków na nagrody i wyróżnienia uchwalana będzie corocznie w budżecie gminy 

i uzależniona będzie od możliwości budżetowych Gminy Kościerzyna. 

§ 5 

1. Nagrodę może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe 

indywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:  

1) zajął miejsce I-VII w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych, 

2) zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach olimpijskich, 

3) zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk 

głuchych, 

4) zajął miejsce I-VI w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach olimpijskich, 

5) zajął miejsce I-VI w mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk 

głuchych, 

6) zajął miejsce I-VII w mistrzostwach świata i Europy młodzieżowców i juniorów, 

7) zajął miejsce I-III na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, europejskim 

festiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży, 



8) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach olimpijskich, 

9) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk 

głuchych, 

10) zajął miejsce I-III w mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów. 

11) zajął miejsce I w mistrzostwach wojewódzkich młodzieży szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

2. Wyróżnienie może otrzymać zawodnik, reprezentujący dyscypliny i konkurencje 

sportowe indywidualne i gry zespołowe, który w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym uzyskał jeden z następujących wyników sportowych:  

1) zajął miejsce VII-X w mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach olimpijskich, 

2) zajął miejsce VII-X w mistrzostwach Europy w dyscyplinach paraolimpijskich 

i igrzysk głuchych, 

3) zajął miejsce VIII-X w mistrzostwach świata i Europy młodzieżowców i juniorów, 

4) zajął miejsce IV-VI na uniwersjadzie, akademickich mistrzostwach świata, 

europejskim festiwalu młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży, 

5) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach olimpijskich, 

6) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski w dyscyplinach paraolimpijskich 

i igrzysk głuchych, 

7) zajął miejsce IV-VI w mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów. 

8) zajął miejsce II-III w mistrzostwach wojewódzkich młodzieży szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

 

3. Nagrodę  może otrzymać również zawodnik reprezentujący gry zespołowe, który spełnia 

następujące kryteria: 

1) w kategorii junior, młodzieżowiec jest członkiem kadry narodowej/wojewódzkiej lub 

jest zawodnikiem zespołu, który bierze udział w rozgrywkach szczebla centralnego 

i nie jest związany z żadnym klubem umową upoważniającą do otrzymywania 

wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu, 

2) w kategorii senior jest zawodnikiem zespołu, który w rozgrywkach ligowych 

najwyższego szczebla centralnego lub pucharze Polski zajął I-III miejsce   

5. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników 

sportowych, o których mowa w ust 2, 3 i 4 zawodnikowi przysługuje prawo ubiegania się 

o przyznanie nagrody na podstawie najwyższego wyniku sportowego. 

§ 6 

1. Wartość nagrody rzeczowej lub wartość nagrody pieniężnej dla zawodnika nie może 

przekroczyć kwoty 2.500 zł brutto w roku kalendarzowym. 

2. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć kwoty 400 zł brutto w danym 

roku kalendarzowym. 



§ 7 

Osoba nagrodzona zobowiązuje się do promocji Gminy Wiejskiej Kościerzyna poprzez 

umieszczenie logo Gminy Kościerzyna na swojej garderobie sportowej, o ile nie stoi to w 

sprzeczności z innymi umowami cywilno – prawnymi zawartymi przez osobę nagrodzoną na 

daną okoliczność lub klub sportowy, związek sportowy dysponujący jego wizerunkiem, 

którego jest reprezentantem. 

§ 8 

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Wójt na wniosek: 

1) zarządu stowarzyszeń, których statut zawiera zadania z zakresu kultury fizycznej; 

2) zarządu związków sportowych, 

3) zarządy klubów sportowych, 

4) uczniowskiego klubu sportowego, 

5) komisji Rady Gminy właściwej ds. kultury fizycznej, 

6) osoby fizycznej. 

§ 9 

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien w szczególności zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu zgłaszającego do nagrody lub wyróżnienia oraz podpis osoby 

uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy 

2) dane osobowe kandydata/drużyny, 

3) dane dotyczące klubu sportowego, stowarzyszenia,  

4) uzasadnienie zawierające wyszczególnione osiągnięcia sportowe zawodnika/drużyny, 

5) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz podanie do 

publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia, 

6) datę sporządzenia wniosku. 

2. Wzór wniosku o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1. 

§ 10 

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień składa się w biurze podawczym Urzędu Gminy 

Kościerzyna w terminie do 31 stycznia z uwzględnieniem osiągnięć sportowych za okres od 1 

stycznia do 31 grudnia  roku poprzedniego. 

§ 11 

1. Wnioski podlegają weryfikacji. 

2. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku, wzywa się wnioskodawcę do ich 

usunięcia we wskazanym w piśmie terminie. 

3. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) cofnięcia przez wnioskodawcę, 

2) rezygnacji kandydata z nagrody bądź wyróżnienia, 

3) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie. 

4. Osoba nagrodzona może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie. 

5. Listę kandydatów do nagród i wyróżnień wyłonionych zatwierdza Wójt Gminy 

Kościerzyna. 

6. Osoba nagradzana/drużyna może otrzymać tylko jedną nagrodę za to samo osiągnięcie. 

 

 



§ 12 

1. Przyznane nagrody pieniężne przekazywane są przelewem na rachunek bankowy 

nagrodzonego zawodnika. 

2. Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej 

wiadomości. 

§ 13 

1. Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe przyznana w oparciu o nieprawdziwe dane 

podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Gminy Kościerzyna. W przypadku 

nagród rzeczowych zwrotowi podlega równowartość przyznanej nagrody. 

2. Nagroda podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłaty. 

  



Załącznik Nr 1 
 
 

……………………………….., dnia ……………………. 
 
 

Wójt Gminy Kościerzyna 
ul.Strzelecka 9 
83-400 Kościerzyna 

 

Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia* zawodnikowi, który 
osiągnął wysokie wyniki sportowe 

 
 
 
Wnioskodawca 
……………..……………………………………………………………………………………................………
…… 

(nazwisko i imię lub nazwa stowarzyszenia 

Adres zameldowania lub 
siedziba…………………..……………………………………………………………… 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

adres do korespondencji 
………………………..…………………………………………………………………… 

(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

telefon 
……………………………..…………………………………………………………………………………… 

(stacjonarny, komórkowy) 

I . Dane osobowe zawodnika/drużyny/* (pkt 2-5, 7-9 dotyczą zawodnika): 
1. Nazwisko/nazwa 
drużyny........................................................................................................................... 
2. Imiona ......................................................................................................................................... 
3. Nazwisko rodowe ......................................................................................................................... 
4. Imiona rodziców ........................................................................................................................... 
5. Data i miejsce urodzenia ............................................................................................................. 
6. Adres zameldowania/siedziby 
drużyny...................................................................................................... 
7. Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 
8. PESEL ........................................................................................................................................ 
9. Numer i seria dowodu osobistego/paszportu* .............................................................................. 
10. Nazwa banku i nr oddziału ........................................................................................................... 
11. Nr rachunku bankowego .............................................................................................................. 
12. Telefon kontaktowy ...................................................................................................................... 
II. Informacje o kwalifikacjach sportowych 
Uprawiana dyscyplina (konkurencja) .......................................................................................... 
III. Informacja o osiągnięciach sportowych uprawniających do wnioskowania 
o nagrodę/wyróżnienie* w roku ...................... 

Lp. Nazwa zawodów/rozgrywek Miejsce 

rozegrania/ranga 

(międzynarodowa, 

krajowa, wojewódzka, 

powiatowa) 

Data rozegrania 

zawodów 

Uzyskany wynik 

     

     

     

     

     

     

     



 
 

IV. Oświadczenia: 
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie 
nagrody/wyróżnienia* za osiągnięte wyniki sportowe do celów związanych z obsługą tego wniosku oraz podaniu 
do publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

…………………………………… 
     podpis zawodnika 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą 

................................................................................... 

(podpisy osób reprezentujących wnioskodawcę) 

 

V. Załączniki: 
1. dokument (oryginał) potwierdzający osiągnięty wynik sportowy  
 
 
…………….., dnia ……………………….………………. ……………………….………………. 

podpis ( i pieczęć) wnioskodawcy 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 


