
UCHWAŁA NR XL/333/2014 

Rady Powiatu Lęborskiego 

z dnia 29 lipca 2014 roku 

 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Lęborskiego 

za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym 

lub międzynarodowym 

 

 
Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2014r., 

poz. 715), art.12 pkt 11  ustawy  z  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 

r. poz. 595 z późn. zm. ), 

 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1 

 

Uchwala się ,,Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród Starosty  Lęborskiego za wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 

1.Uchyla się uchwałę nr XXXIX/323/2014 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 18.06.2014 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżnień i nagród Starosty Lęborskiego za wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym. 

 

2. Traci moc uchwała nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Lęborskiego z dnia 27.01.2012r. w sprawie 

przyznawania wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Lęborskiego.  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.  
 

 

 

 



Załącznik  

do uchwały nr XL/333/2014 

Rady Powiatu Lęborskiego  

z dnia 29 lipca 2014 roku 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD STAROSTY LĘBORSKIEGO ZA 

WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE WE WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 

KRAJOWYM LUB MIĘDZYNARODOWYM 
 

I. Postanowienia ogólne. 

 

§ 1 

 

1. Wyróżnienia i   nagrody   są   wyrazem   uznania   dla  zawodników  i   trenerów   za   

osiągnięcia w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportowych oraz dyscyplinach 

objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży. Wykazy dyscyplin olimpijskich, 

paraolimpijskich oraz  objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży stanowią 

załączniki nr 3, nr 4, nr 5, do niniejszego Regulaminu. Weryfikacja wniosku następuje na 

podstawie obowiązujących  przepisów MKOL, Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego  

na dzień złożenia wniosku. 

 

 

2. Wyróżnienia i nagrody maja charakter uznaniowy i noszą nazwę ,,Wyróżnienie Starosty   

Lęborskiego” oraz ,,Nagroda Starosty  Lęborskiego”.  

 

 

3. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia nie jest jednoznaczne                               

z zapewnieniem ich przyznania.  

 

4. Nagrodę może otrzymać zawodnik lub trener zamieszkały na terenie powiatu lęborskiego.  

 

5. Osoba nagradzana może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie za to samo 

osiągnięcie.  
 

 

§ 2 

 

Ustala się następujące wyróżnienia i nagrody jakie mogą być przyznawane w oparciu 

o składane wnioski:  

 

1) wyróżnienia w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych za 

wysokie wyniki sportowe przyznawane zawodnikom. 

 

2) nagrody rzeczowe, pieniężne za wysokie wyniki sportowe przyznawane są 

zawodnikom      i trenerom.  
 

 

 

 

 

 

 

 



II. Warunki przyznawania nagród. 

 

§ 3 

 

Nagrody za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznawane:  

 

1)  zawodnikom posiadającym aktualną licencję sportową w grach zespołowych                            

i drużynowych, którzy zdobyli 1, 2 lub 3 miejsce w  rozgrywkach krajowych lub 

międzynarodowych, awansowali do najwyższej ligi rozgrywkowej lub zakwalifikowali 

się do rozgrywek europejskich - do 5.000 zł dla jednego zawodnika,  

 

2)  zawodnikowi posiadającemu aktualną licencję sportową w dyscyplinach 

indywidualnych, który zajął miejsca od 1 do 3 w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach 

Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach 

Paraolimpijskich– do 7.000 zł.  

 

 

§ 4 

 

1. Nagrody za wysokie wyniki sportowe przyznawane mogą być trenerom zawodników,            

o których mowa w § 3 pkt 1 do 5.000 zł.  

 

2. Nagrody za wysokie wyniki sportowe przyznawane mogą być trenerom zawodników,            

o których mowa w § 3 pkt 2 do 7.000 zł.  

 

§ 5 

 

 

1. Wyróżnienia i nagrody o których mowa w § 2 pkt. 1 przyznaje Starosta  Lęborski.  

 

2. Starosta  Lęborski przekazuje Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu 

Lęborskiego wszystkie wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 3 i § 4,                  

ze wskazaniem, które z nich zostały zaproponowane do nagrody.  

 

3. Nagrody, o których mowa w § 3 i § 4 przyznaje Starosta  Lęborski po uzyskaniu opinii 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Lęborskiego. 

 

  § 6 

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać:  

 

1) trener dla zawodnika,  

2) właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy,  

3) związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej,  

4) Powiatowa Rada Sportu.  

 

§ 7 

 

1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:  

 

1) dane osobowe kandydata (kandydatów) do nagrody lub wyróżnienia,  



2) informację o osiągnięciach, za które nagroda czy wyróżnienie ma być przyznane,  

3) informacje identyfikujące osobę lub podmiot zgłaszający kandydata,  

4)   dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki sportowe,  

5) dokumenty potwierdzające zgłoszenie zespołu/drużyny do rozgrywek lub posiadanie 

aktualnej licencji zawodnika, 

6) oświadczenie zamieszkania zawodnika lub trenera na terenie powiatu lęborskiego,  

7) informację dotyczącą pełnej nazwy zawodów sportowych, organizatora zawodów, 

poziomu rozgrywek, kserokopia  kalendarza imprez sportowych, który został  przyjęty  

i zatwierdzony  na dany rok przez właściwy polski związek sportowy lub federacje 

sportu w roku uzyskania wysokiego wyniku sportowego. 

 

2. Wzór wniosku o nagrodę lub wyróżnienie dla zawodnika stanowi załącznik nr 1, a dla trenera 

 załącznik nr 2 do Regulaminu.  

3. Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe zawodnikom                

i  trenerom zasłużonym w osiąganiu wyników tych zawodników składa się do 15 listopada 

roku  poprzedzającego ich przyznanie, z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. W przypadku uzyskania wysokiego wyniku sportowego w okresie od 15 listopada do 31 

grudnia wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień można składać do 5 stycznia następnego 

roku.  

5. W razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia         

 w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.  

 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) pisemnej rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę lub wyróżnienie, 

3) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie. 

 

§ 8 

 

Wręczenie wyróżnień i nagród odbywa się w terminie ustalonym przez Starostę Lęborskiego. 

 

§ 9 

 

Łączna wartość nagród i wyróżnień przyznawana w danym roku kalendarzowym nie może 

przekroczyć kwoty określonej na dany rok w budżecie Powiatu Lęborskiego. 

 

§ 10 

 

W szczególnie uzasadnionych i indywidualnych przypadkach Starosta Lęborski przyznając nagrodę 

lub wyróżnienie w ramach posiadanych na ten cel środków finansowych, może odstąpić od 

warunków zawartych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu stosownych opinii wymienionych           

w § 5. 

 

§ 11 

 

Starosta Lęborski może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Powiatu Lęborskiego przyznać 

nagrodę pieniężną lub wyróżnienie w każdym czasie z pominięciem procedury składania wniosków, 

po uzyskaniu stosownych opinii wymienionych w § 5. 
 

 



Załącznik  nr 1  do Regulaminu  przyznawania    Wyróżnień i Nagród 

Starosty Powiatu Lęborskiego za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym. 

WNIOSEK O PRZYZNANIE 

NAGRODY STAROSTY LĘBORSKIEGO/WYRÓŻNIENIA STAROSTY LĘBORSKIEGO* ZAWODNIKOWI. 

I. DANE KANDYDATA/ÓW DO PRZYZNANIA NAGRODY/WYRÓŻNIENIA I INFORMACJE  

O JEGO/ICH OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH, UZYSKANYCH W ROKU SKŁADANIA WNIOSKU. 

LP 
IMIĘ I 

NAZWISKO 

ROK 

URODZENIA 

MIEJSCE 

ZAMIESZKANIA 
KLUB  

OSIĄGNIĘCIA 

NAZWA 

ZAWODÓW/ 

POZIOM 

ROZGRYWEK 

DATA I 

MIEJSCE 

ZAWODÓW 

ZAJĘTE 

MIEJSCE 

DYSCYPLINA 

OLIMPIJSKA/ 

PARAOLIMPIJSKA* 

ORAZ 

KONKURENCJA  

Wskazanie 

organizatora 

zawodów, w 

szczególności   

wskazując 

właściwy dla 

danego 

sportu polski 

związek 

sportowy/fed

erację sportu 

          

 

II. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa podmiotu wnioskującego/Imię i nazwisko*................................................................................ .................... 

2. Adres  ................................................................................ ......................................................................................... 

3. Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot wnioskujący/funkcja…………………………………………… 

………..……………...........................................................................................................................................  

4. Telefon kontaktowy   ........................................................................................................ ........................................ 

III. DODATKOWE  INFORMACJE O KANDYDACIE/-TACH    

…….…………………………………………………………………………………………………….………… 

 

…………………………….    ………………………………………………………… 

Data, miejscowość       Podpis składającego wniosek (pieczątka) 

Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe zawodnika/ów poświadczone za zgodność  

z oryginałem. 

2.Dokumenty potwierdzające zgłoszenie zespołu/drużyny do rozgrywek lub posiadanie aktualnej licencji zawodnika.. 

3. Kserokopię kalendarza imprez sportowych zatwierdzonego przez właściwy polski związek sportowy lub federację sportu 

obowiązujący w roku uzyskania wysokiego wyniku sportowego. 

4. Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania kandydata/ów do nagrody lub wyróżnienia. 

5. Oświadczenie zawodnika/ów o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazaniu do publicznej 

wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

6. Zlecenie przekazania świadczenia na rachunek bankowy (w przypadku kandydatów do  nagrody finansowej). 

7. Zgoda rodziców na korzystania z konta bankowego w przypadku ubiegania się o nagrodę finansową dla zawodnika - osoby 

niepełnoletniej. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



Załącznik  nr 2 do Regulaminu przyznawania Wyróżnień i 
Nagród Starosty Powiatu Lęborskiego za wysokie wyniki 

sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub 

międzynarodowym. 

 
WNIOSEK  

O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY LĘBORSKIEGO/WYRÓŻNIENIA STAROSTY 

LĘBORSKIEGO* TRENEROWI.  

 

I. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO NAGRODY/WYRÓŻNIENIA*: 
Proszę wypełnić komputerowo lub literami drukowanymi 

Lp Imię i nazwisko  

1 Data i miejsce urodzenia  

2 Miejsce zamieszkania  

3 Telefon kontaktowy  

4 Reprezentowany klub  

5 Przygotowanie specjalistyczne do pracy w kulturze fizycznej, 

kwalifikacje trenerskie (ukończone szkoły, kursy) 

 

 
II. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SZKOLENIOWYCH, uzyskanych w roku składania wniosku. 

 

Imię i 

nazwisko 

zawodnika 

Kategoria 

wiekowa 

Dyscyplina 

olimpijska/paraolimpijska* 

oraz  

konkurencja  

Nazwa 

zawodów/ 

poziom 

rozgrywek 

Osiągnięcia 

Data i 

miejsce 

zawodów 

Wskazanie 

organizatora 

zawodów, w 

szczególności 

wskazując 

właściwy dla 

danego sportu 

polski związek 

sportowy/federację 

sportu 

       

 

 

III. DANE WNIOSKODAWCY 

1. Nazwa podmiotu wnioskującego/Imię i nazwisko* ................................................................ 

2. Adres .................................................................................................................................. 

3. Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot wnioskujący/funkcja ………………………...  

…………………………………………………………………………………….……………… 

4. Telefon kontaktowy ............................................................................................................. 

 

. …………………………….  ………………………………………………………… 

Data, miejscowość     Podpis składającego wniosek (pieczątka) 

 

 
Załączniki: 

1.Dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe zawodnika/ów poświadczone za zgodność  

z oryginałem. 
2. Dokumenty potwierdzające zgłoszenie zespołu/drużyny do rozgrywek lub posiadanie aktualnej licencji zawodnika. 

3.Kserokopię kalendarza imprez sportowych zatwierdzonego przez właściwy polski związek sportowy lub federację sportu 

obowiązujący w roku uzyskania wysokiego wyniku sportowego, 

4. Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania kandydata do nagrody lub wyróżnienia. 

5.Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazaniu do 

publicznej wiadomości faktu przyznania nagrody lub wyróżnienia. 

6. Zlecenie przekazania świadczenia na rachunek bankowy (w przypadku kandydatów do  nagrody finansowej). 

 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik  nr 3  do Regulaminu  przyznawania Wyróżnień                  
i Nagród Starosty Powiatu Lęborskiego za wysokie wyniki    

sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub 

międzynarodowym. 

 
 

WYKAZ OLIMPIJSKICH DYSCYPLIN SPORTOWYCH 

LETNIE IGRZYSKA SPORTOWE                                        ZIMOWE IGRZYSKA SPORTOWE 

Badminton                                                                                             Biathlon/10/ 

Boks                                                                                                       Biegi narciarskie/12/ 

Gimnastyka                                                                             Bobsleje/3/ 

Gimnastyka artystyczna/2/                                                                    Curling/2/ 

Gimnastyka sportowa/14/                                                                      Hokej na lodzie/2/ 

Skoki na trampolinie/2/                                                                         Kombinacja norweska/3/ 

Hokej na trawie/2/                                                                                  Łyżwiarstwo 

Jeździectwo/6/                                                                                        Łyżwiarstwo figurowe/4/ 

Judo/14/                                                                                                  Łyżwiarstwo szybkie/12/ 

Kajakarstwo                                                                                           Narciarstwo 

Kajakarstwo górskie/4/                                                                          Narciarstwo alpejskie/10/ 

Kajakarstwo/12/                                                                                     Narciarstwo dowolne/6/ 

Kolarstwo                                                                                    Saneczkarstwo/3/ 

BMX/2/                                                                                                  Short track/8/ 

Kolarstwo górskie/2/                                                                              Skeleton 

Kolarstwo szosowe/4/                                                                            Skoki narciarskie/3/ 

Kolarstwo torowe/10/                                                                            Snowboarding/6/ 

Koszykówka/2/ 

Lekkoatletyka/47/ 

Łucznictwo /4/ 

Pięciobój nowoczesny/2/ 

Piłka nożna/2/ 

Piłka ręczna/2/ 

Piłka wodna/2/ 

Pływanie/34/ 

Pływanie synchroniczne/2/ 

Podnoszenie ciężarów/15/ 

Siatkówka 

Siatkówka (halowa)/2/ 

Siatkówka plażowa/2/ 

Skoki do wody/8/ 

Strzelectwo/15/ 

Szermierka/10/ 

Taekwondo/8/ 

Tenis stołowy/4/ 

Tenis ziemny/5/ 

Triathlon/2/ 

Wioślarstwo/14/ 

Zapasy/18/ 

Żeglarstwo/10/ 

 

 

 

 



Załącznik  nr 4  do Regulaminu  przyznawania Wyróżnień                  
i Nagród Starosty Powiatu Lęborskiego za wysokie wyniki    

sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub 

międzynarodowym. 

 
 

WYKAZ PARAOLIMPIJSKICH DYSCYPLIN SPORTOWYCH 
 

LETNIE IGRZYSKA SPORTOWE 

 

Boccia/7/  

Goalball/2/  

Jeździectwo/11/ 

Judo/13/  

Kolarstwo/50/  

Koszykówka na wózkach/2/  

Lekkoatletyka/170/  

Łucznictwo/9/  

Piłka pięcioosobowa/1/  

Piłka siedmioosobowa/1/  

Pływanie/148/  

Podnoszenie ciężarów/20/  

Rugby na wózkach/1/  

Siatkówka na siedząco/2/  

Strzelectwo/12/  

Szermierka na wózkach/10/  

Tenis na wózkach/6/  

Tenis stołowy/29/  

Wioślarstwo/4/  

Żeglarstwo/3/  

  

ZIMOWE PARAOLIMPIJSKIE IGRZYSKA SPORTOWE 

 

Biathlon/12/  

Biegi narciarskie/20/  

Curling na wózkach/1/  

Hokej na lodzie na siedząco/1/  

Narciarstwo alpejskie/30/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik  nr 5  do Regulaminu  przyznawania Wyróżnień                  
i Nagród Starosty Powiatu Lęborskiego za wysokie wyniki    

sportowe we współzawodnictwie sportowym krajowym lub 

międzynarodowym. 
 

WYKAZ DYSCYPLIN OBJĘTYCH WSPÓŁZAWODNICTWEM DZIECI I MŁODZIEŻY 

IGRZYSKA LETNIE 

 

Dyscypliny indywidualne: 
  

akrobatyka sportowa 

badminton  
 
biathlon zimowy i letni  
 
bilard  
 
boks  
 
brydż sportowy  
 
gimnastyka artystyczna  
 
gimnastyka sportowa  
 
jeździectwo  
 
judo  
 
kajakarstwo klasyczne  
 
kajakarstwo slalomowe  
 
karate WKF, kyokushin 
 
karate tradycyjne  
 
kick-boxing  
 
kolarstwo  
 
kręglarstwo  
 
lekka atletyka 
 
 łucznictwo  
 
łyżwiarstwo figurowe 
 
łyżwiarstwo szybkie - tor długi  
 
łyżwiarstwo szybkie - tor krótki  
 
narciarstwo alpejskie  
 
narciarstwo klasyczne  
 
orientacja sportowa  
 
pięciobój now. (2-bój, 3-bój, 4-bój)  
 
pływanie  
 
pływanie synchroniczne  
 
podnoszenie ciężarów  
 
skoki do wody  
 
snowboard  

 

sporty motorowe  
 
sporty saneczkowe  
 
sporty wrotkarskie  
 
strzelectwo sportowe  
 
sumo  
 
szachy  
 
szermierka  
 
taekwondo ITF 
 
taekwondo olimpijskie 
 
tenis  
 
tenis stołowy  

triathlon  
 
warcaby  
 
wioślarstwo  
 
zapasy  
 
żeglarstwo  
 
  
Gry zespołowe: 

 
baseball 
 
curling KM 
 
hokej na lodzie M  
 
hokej na trawie KM  
 
kajak polo KM 
 
koszykówka KM  
 
piłka nożna K  
 
piłka nożna M  
 
piłka ręczna KM  
 
piłka siatkowa KM  
 
piłka siatkowa plażowa KM  
 
piłka wodna 
 
rugby M  
 
unihokej KM 

 

 


