
Załącznik 
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

   

R E G U L A M I N 

przyznawania nagród i wyróŜnień Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, 
trenerów, działaczy, menedŜerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów 
„Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”. 

 

      § 1. W rozumieniu niniejszego załącznika do Uchwały:                                                            

1) animatorem sportu jest osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych  
(minimum instruktorskie) na podstawie obowiązujących przepisów, popularyzująca róŜne 
dyscypliny sportowe, organizująca róŜnorodne, otwarte zajęcia lub zawody sportowe. 
2) menedŜerem sportu jest osoba fizyczna reprezentująca środowisko kultury fizycznej, 
odnosząca wybitne osiągnięcia w zakresie zarządzania sprawami sportu i rekreacji na arenie 
krajowej lub międzynarodowej. 
3) ustanowieniem rekordu świata lub Europy jest wynik, który został za taki uznany          
oraz zatwierdzony przez odpowiednie międzynarodowe organizacje sportowe, uzyskany                 
w dyscyplinach sportu objętych programem Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paraolimpijskich 
oraz Igrzysk Głuchych.    

    § 2. Nagrody i wyróŜnienia Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, 
działaczy, menedŜerów sportu, animatorów sportu oraz tytuły „Mecenas Sportu”                     
i „Sportowa Impreza Roku” nadawane są: 

1) na wniosek podmiotów określonych w § 11 Regulaminu 
2) z inicjatywy własnej. 

    § 3. Nagrody i wyróŜnienia Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, 
działaczy, menedŜerów sportu, animatorów sportu oraz tytuły „Mecenas Sportu”                     
i „Sportowa Impreza Roku” będą przyznawane oraz nadawane na corocznym podsumowaniu 
działalności sportowej. 

    §  4. Nagrody mogą być przyznawane w formie finansowej lub rzeczowej. 

    § 5. Wysokość środków przeznaczonych na nagrody uzaleŜniona będzie od kwoty 
uchwalonej na dany rok budŜetowy uchwałą Rady Miasta Szczecin. 

    §  6. Ustala się wysokość nagrody finansowej dla: 

1) zawodników, za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie, w dyscyplinach 
sportu objętych programem Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich za: 

a) zajęcie miejsca 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich  - do   20 000 PLN  

b) udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich    - do  10 000 PLN 

c)  zajęcie miejsca 1-8 w mistrzostwach świata    - do  10 000 PLN 

d)  zajęcie miejsca 1-6 w mistrzostwach Europy    - do         6 000 PLN 



e)  złoty medal w Mistrzostwach Polski (w kategoriach: senior, młodzieŜowiec, junior, junior 
młodszy)          - do         3 000 PLN 

f)  złoty medal w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach druŜynowych przyznaje się nagrodę 
zbiorową dla zespołu w wysokości do 75% przysługującej nagrody indywidualnej,                 
o której mowa w lit. e pomnoŜonej przez liczbę zawodników druŜyny określoną przepisami 
związkowymi. 

g) ustanowienie rekordu świata lub Europy                                                  - do     10 000 PLN. 

2) zawodników, za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie, w dyscyplinach sportu              
nie objętych programem Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich za: 

a) zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach świata (lub zawodach równowaŜnych)  
           -do    5 000 PLN. 

b)zajęcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Europy (lub zawodach równowaŜnych)   
           -do    3 000 PLN. 
3) trenerów, za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych, o których mowa w § 6         
przez szkolonych zawodników          - do     12 000 PLN. 

  §  7. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wyników wymienionych 
w § 6 przyznaje się jedną nagrodę za najwyŜszy wynik sportowy. 

  §   8. 1.WyróŜnienia Prezydenta Miasta Szczecin mogą być przyznane dla : 

1) zawodników lub trenerów, 
2) działaczy, 
3) menedŜerów sportu, 
4) animatorów sportu. 
  2. WyróŜnieniami mogą być dyplomy, statuetki, puchary lub okolicznościowe medale. 

    §  9. Tytuł „Mecenas Sportu” moŜe być nadany osobom prawnym, fizycznym, podmiotom  
i instytucjom wspierającym finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie działalność sportową. 

    §10. Tytuł „Sportowa Impreza Roku” moŜe być nadany organizatorowi                           
(lub organizatorom) imprezy sportowej wybitnej pod względem sportowym                       
lub promocyjnym, która odbyła się na terenie Miasta Szczecin.   

    §  11. Wnioski w sprawie nagród i wyróŜnień Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, 
trenerów, działaczy, menedŜerów sportu, animatorów sportu oraz o nadanie tytułów                         
„Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku” składają: 

1)    Stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacje, związki lub kluby sportowe,             
2)    Radni Rady Miasta Szczecin, 
3)    Członkowie Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin, 
4)    Zachodniopomorska Rada MenedŜerów Sportu. 
     
    § 12.1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróŜnień Prezydenta Miasta Szczecin powinny być 
zgodne z załącznikami Nr 1 – Nr 6 do niniejszego regulaminu. 
   2.Wnioski składane są w Urzędzie Miasta Szczecin w terminie do dnia 28 lutego kaŜdego 
roku.  
   3.Wydział właściwy ds. sportu dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem:  
1) spełnienia wymogów formalnych określonych w §12 ust. 1 regulaminu, 
2) spełnienia kryteriów określonych w §1, §6, §7, §9, §10 regulaminu, 
   4. Przyznanie nagród i wyróŜnień Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, 
działaczy, menedŜerów sportu, animatorów sportu oraz nadanie tytułów „Mecenas Sportu”     
i „Sportowa Impreza Roku” poprzedzone jest opinią Komisji Kwalifikacyjnej, 



   5. Komisję Kwalifikacyjną powołuje Zarządzeniem Prezydent Miasta Szczecin i wyznacza 
jej przewodniczącego, 
   6. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: 
1) jeden przedstawiciel Komisji stałej Rady Miasta Szczecin właściwej do spraw sportu, 
2) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Szczecin, 
3) dwóch przedstawicieli Rady Sportu Gminy Miasto Szczecin, w tym jeden ds. osób 
niepełnosprawnych, 
4) jeden przedstawiciel Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka, 
5) jeden przedstawiciel Zachodniopomorskiej Rady MenedŜerów Sportu, 
6) jeden przedstawiciel Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, 
7) jeden przedstawiciel Szczecińskiego Towarzystwa Sportu. 
   7. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wstępnego przydziału środków na nagrody zgodnie    
z §6 i §7 regulaminu oraz proponuje wyróŜnienia i tytuły “Mecenas Sportu” i „Sportowa 
Impreza Roku” zgodnie z §8, §9 i §10 regulaminu. 
                      
  § 13. Wnioski zaopiniowane przez Komisję Kwalifikacyjną, o której mowa w § 12 ust.5, 
przedkładane są niezwłocznie Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o przyznaniu 
nagród i wyróŜnień oraz nadaniu tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”. 


