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UCHWAŁA  NR XXXVI/685/05
                          Rady  Miasta Szczecin

z  dnia 30 marca 2005r.

 w sprawie zasad i trybu ustanowienia  nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto  Szczecin 
dla zawodników,  trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu “Mecenasa Sportu”.

         Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) w związku z art.28 ustawy z 18 stycznia 1996 r. o 
kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 81 poz. 889, zm.  Nr 102 poz. 1115, z 2002 r. Nr 4 poz. 
31,  Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676,   Nr 93 poz. 820,  Nr 25, poz. 253,  Nr 93, poz. 820, Nr130 
poz. 1112,   Nr 207, poz. 1752,  z 2003 r. Nr 203, poz.1966,  z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 173, 
poz. 1808) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

        § 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia   Gminy Miasto Szczecin dla zawodników, 
trenerów  i działaczy oraz  określa zasady nadawania tytułu " Mecenasa Sportu ".

       § 2.1. W uznaniu za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie, Gmina Miasto  Szczecin  
przyznaje:
1) Nagrodę dla zawodników, 
2) Nagrodę dla trenerów,
3) Wyróżnienie dla zawodników,
4) Wyróżnienie dla trenerów,
5) Wyróżnienie dla  najwybitniejszych zawodników i trenerów z okazji rocznic sportu 

w Szczecinie.
        2. W uznaniu za działalność na rzecz rozwoju sportu  Gmina Miasto  Szczecin  przyznaje:
1)  Wyróżnienie  dla działaczy,
2)  Tytuł “Mecenasa Sportu” dla osób prawnych i instytucji wspierających działalność 
sportową. 

      § 3. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom w kategorii se nior do juniora.

      § 4. Przyjmuje się Regulamin określający wysokość, zasady i tryb przyznawania nagród i 
wyróżnień  dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu “Mecenasa Sportu”, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik do  niniejszej uchwały.

    § 5. Wykonanie Uchwały  powierza się   Prezydentowi  Miasta  Szczecin.

    § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  Rady Miasta 

Jan Stopyra
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                               Załącznik do
                                                            Uchwały Nr XXXVI/685/05

              Rady Miasta  Szczecin
z dnia 30 marca 2005r

R E G U L A M I N

przyznawania nagród i wyróżnień Gminy   Miasto  Szczecin
dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu “Mecenasa Sportu”

      § 1. Nagrody i wyróżnienia Gminy Miasta Szczecin  dla zawodników, trenerów 
i działaczy oraz tytuł “Mecenasa Sportu” dla osób prawnych i instytucji wspierających  sport, 
przyznaje i nadaje Gmina  Miasto Szczecin:
1)  na wniosek podmiotów określonych w § 9 Regulaminu 
2) z inicjatywy własnej.

      § 2.Nagrody i wyróżnienia Gminy Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów 
i działaczy  oraz tytuł “Mecenasa Sportu” będą przyznawane oraz nadawane na corocznym 
podsumowaniu działalności sportowej organizowanym przez Prezydenta Miasta Szczecin.

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

      § 4. Wysokość nagrody uzależniona będzie od kwoty uchwalonej na dany rok budżetowy 
uchwałą Rady Miasta Szczecin.

      § 5. Ustala się  wysokość nagrody finansowej dla:
1) zawodników, za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie 

międzynarodowym i krajowym, w roku poprzedzającym jej przyznanie, w dyscyplinach sportu   
objętych programem Igrzysk Olimpijskich lub  Paraolimpijskich za:
a)  udział w Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich-    od   9.000 PLN do 30.000 
PLN
b)  I - VI miejsce  w Mistrzostwach Świata                                       -   od  9.000 PLN do 15.000 
PLN
c)  I - III miejsce  w Mistrzostwach Europy - od 6.000 PLN do 9.000 PLN
d) I -  miejsce w Mistrzostwach Polski, - od 3.000 PLN do 6.000 PLN
e) zawodnikom osiągającym sukcesy sportowe w drużynowych zawodach sportowych 
wymienionych w § 5. 1 pkt. a-d przyznaje się nagrodę zbiorową  dla zespołu w wysokości do 
75%  przysługującej nagrody indywidualnej, pomnożonej przez liczbę zawodników drużyny 
określoną przepisami związkowymi.
        2) trenerom, za osiągnięcie wysokich wyników 
sportowych, o których mowa w § 5.1 przez szkolonych           
zawodników  we współzawodnictwie sportowym 
krajowym i międzynarodowym                                   -  od 6.000 PLN do 24.000 PLN

§ 6.W przypadku osiągnięcia przez zawodnika na  Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach
Świata, Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Polski dwóch lub więcej medali, przyznaje się 
jedną nagrodę za najwyższy wynik sportowy.
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      § 7. 1.Wyróżnienia  Gminy  Miasta Szczecin  mogą być przyznane dla :
1) najwybitniejszych zawodników  i trenerów z okazji rocznic sportu w Szczecinie,
2) działaczy za pracę na rzecz rozwoju sportu.
       2. Wyróżnieniami są  statuetki, dyplomy, okolicznościowe medale, plakietki.

§ 8. Tytuł “Mecenasa Sportu ” może być nadany osobom prawnym i instytucjom 
wspierającym finansowo, rzeczowo lub organizacyjnie działalność sportową. 

    § 9. Wnioski w sprawie nagród i wyróżnień  Gminy Miasto Szczecin  dla zawodników, 
trenerów i działaczy oraz nadanie tytułu “Mecenasa Sportu” składają:
1) Stowarzyszenia kultury fizycznej,
2) Zachodniopomorska Federacja Sportu, 
3) Radni Rady Miasta Szczecin  
4) Prezydencka Rada ds. kultury fizycznej.

     § 10.1.Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień Gminy  Miasta Szczecin powinny być 
zgodne z załącznikami Nr 1 - Nr 4 do niniejszego regulaminu i zawierać:
1) nazwę podmiotu zgłaszającego,
2) dane dotyczące kandydatów,
3) osiągnięcia sportowe kandydata,
4) rekomendacje okręgowego związku sportowego ,
5) w przypadku działaczy i "Mecenasa Sportu" informacje nt. działalności na rzecz klubu 
sportowego,
     2.Wnioski składane są w Urzędzie Miejskim w Szczecinie w terminie do dnia 15 kwietnia 

każdego roku. 
   3. Wydział właściwy ds. sportu dokonuje weryfikacji wniosków pod kątem: 

1) spełnienia wymogów formalnych określonych w §10 ust. 1 regulaminu,
2) spełnienia kryteriów określonych w §5, §7 i §8 regulaminu,
       4. Przyznanie nagród  i  wyróżnień   Miasta  Szczecina  dla   zawodników, 
trenerów i działaczy oraz nadanie tytułu  “Mecenasa Sportu” 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) jeden  przedstawiciel Zachodniopomorskiej Federacji Sportu,
4) jeden przedstawiciel  Szczecińskiego Klubu Olimpijczyka,
5) jeden przedstawiciel Prezydenckiej Rady ds. kultury fizycznej.
       7. Komisja Kwalifikacyjna dokonuje wstępnego przydziału środkó w na nagrody zgodnie z
§5 regulaminu oraz proponuje wyróżnienia i tytuł “Mecenasa Sportu” zgodnie z §7 i §8
regulaminu. 

     § 11. Wnioski zaopiniowane przez Komisję, o której mowa w § 10 ust.4 , przedkładane są 
niezwłocznie przez Przewodniczącego Komisji, Prezydentowi Miasta celem  podjęcia decyzji o 
przyznaniu nagród i wyróżnień lub nadaniu tytułu “Mecenasa Sportu”.
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   Załącznik Nr 1 
  do Regulaminu przyznawania nagród 

                                                                             i wyróżnień  Gminy  Miasta Szczecin
...........................................................                                                      dla zawodników, trenerów i działaczy  

         / pieczątka klubu/                                                                        oraz  nadawania  tytułu  “Mecenasa Sportu”

W N I O S E K
o przyznanie nagród  Gminy  Miasta  Szczecin

dla zawodników, trenerów 

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody  Gminy  Miasta Szczecin

Panu/ Pani..................................................................................................................................
                                              /Nazwisko, Imiona/

Imię ojca..................................................... . Imię matki............................................................

Data urodzenia...........................................  .Miejsce urodzenia................................................

NIP  ...............................................................PESEL.................................................................

Adres zamieszkania....................................................................................................................

Urząd Skarbowy - adres..............................................................................................................

Nr konta......................................................................................................................................

Trener /instruktor.........................................................................................................................                      
/ wykształcenie, tytuł zawodowy w kulturze fizycznej, staż pracy 

trenerskiej/

Dyscyplina  sportowa..................................................................................................................

za następujące osiągnięcia:
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Tabela 1 .  IGRZYSKA OLIMPIJSKIE,  PARAOLIMPIJSKIE

Lp.
Uzyskane 
miejsce w 
klasyfikac

ji

Kategori
a 

wiekow
a

Nazwa Imprezy Miejsce 
Imprezy

Termin 
Imprezy

Tabela 2 .  MISTRZOSTWA  ŚWIATA

Lp.
Uzyskane 
miejsce w 
klasyfikac

ji

Kategori
a 

wiekow
a

Nazwa Imprezy Miejsce 
Imprezy

Termin 
Imprezy

Tabela 3 . MISTRZOSTWA  EUROPY

Lp.
Uzyskane 
miejsce w 
klasyfikac

ji

Kategori
a 

wiekow
a

Nazwa Imprezy Miejsce 
Imprezy

Termin 
Imprezy
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Tabela 4 . MISTRZOSTWA  POLSKI

Lp.
Uzyskane 
miejsce w 
klasyfikac

ji

Kategori
a 

wiekow
a

Nazwa Imprezy Miejsce 
Imprezy

Termin 
Imprez

y

Tabela 5 . OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA   MŁODZIEŻY

Lp.
Uzyskane 
miejsce w 
klasyfikac

ji

Kategori
a 

wiekow
a

Nazwa Imprezy Miejsce 
Imprezy

Termin 
Imprez

y

.................................          ........................................                    ...........................................
/  pieczęć jednostki  /                       /Prezes Klubu /           / Okręgowy Związek 
Sportowy/
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              Załącznik Nr 2
  do Regulaminu przyznawania nagród 

                                                    i wyróżnień Gminy  Miasta Szczecin
...........................................................                                                      dla zawodników, trenerów i działaczy  
         / pieczątka klubu/                                                                         oraz  nadawania  tytułu  “Mecenasa Sportu”

W N I O S E K
o przyznanie wyróżnień Gminy   Miasta  Szczecin dla wybitnych zawodników 

i trenerów* z okazji rocznic sportu w  Szczecinie

Zgłaszam wniosek o przyznanie wyróżnienia  Gminy  Miasta Szczecina

Panu/ Pani..................................................................................................................................
                                              /Nazwisko, Imiona/

Data Urodzenia...........................................  .Miejsce urodzenia................................................

Adres zamieszkania....................................................................................................................

Trener /instruktor.........................................................................................................................                      
                                       / wykształcenie, tytuł zawodowy w kulturze fizycznej, staż pracy 
trenerskiej/

Dyscyplina  sportowa..................................................................................................................

za następujące osiągnięcia:

.................................                                                                 ........................................                   
/  pieczęć jednostki  /                                                                                            /Prezes Klubu / 

* właściwe podkreśl.
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Załącznik Nr 3                                                                                                                       
               do Regulaminu przyznawania nagród

                                                                            i wyróżnień  Gminy  Miasto  Szczecin
...........................................................                                                      dla zawodników, trenerów i działaczy  
         / pieczątka klubu/                                                                         oraz  nadawania  tytułu  “Mecenasa Sportu”

W N I O S E K
o nadanie tytułu  “ Mecenasa  Sportu”

Zgłaszam wniosek o nadanie tytułu  “ Mecenasa  Sportu”

Panu/ Pani..................................................................................................................................
/Nazwisko, imię/

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

..................
/Nazwa instytucji, stanowisko/

Adres instytucji........................................................................................................................

za wspieranie sportu:

.................................                                                             .......................................
/  pieczęć jednostki  /               /      Prezes Klubu  / 
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               Załącznik Nr 4
                                                            do  Regulaminu przyznawania nagród

                                                                                                            i wyróżnień Gminy   Miasto  Szczecin
...........................................................                                                      dla zawodników, trenerów i działaczy  
         / pieczątka klubu/                                                                          oraz  nadawania  tytułu  “Mecenasa Sportu”

Szczecin , dnia ... ..... 2005

W N I O S E K
o przyznanie wyróżnień  Gminy  Miasta Szczecin
dla działaczy za pracę na rzecz rozwoju sportu

Zgłaszam wniosek o wyróżnienie Gminy Miasta Szczecin

Pana/ Pani..................................................................................................................................
                                              /Nazwisko, Imiona/

Data Urodzenia...........................................  .Miejsce urodzenia................................................

Adres zamieszkania....................................................................................................................

zatrudniony/ na w........................................................................................................................
                       /  nazwa instytucji , stanowisko /

za  wspieranie sportu:

.................................                                                             .......................................
/  pieczęć jednostki  /               /      Prezes Klubu  / 


