
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród i 

wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym.  

§ 2 

1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym, zamieszkałym na terenie 

Powiatu Jasielskiego lub reprezentującym klub sportowy z terenu Powiatu Jasielskiego, 

biorącym udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, we wszystkich 

kategoriach wiekowych, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego.  

2. Nagroda i wyróżnienie będą przyznawane w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich. 

§ 3 

1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane osobom fizycznym za wysokie osiągnięcia 

we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie indywidualnej lub zespołowej. Za wysokie 

osiągnięcia sportowe uznaje się osiągnięcie w danej dyscyplinie co najmniej trzeciego miejsca 

w zawodach co najmniej rangi krajowej, które odbyły się w danym roku kalendarzowym.  

2. Nagrody i wyróżnienia mogą mieć charakter finansowy lub rzeczowy. 

3. Wartość nagrody i wyróżnienia nie może być wyższa niż dwukrotność minimalnego 

wynagrodzenia za pracę brutto, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U Nr 200 poz. 1679 ze zm.), obowiązującego na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody. 

4. Łączna suma nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w sportach drużynowych 

nie może przekroczyć trzykrotności wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 3 i przyznawana 

jest drużynie jako całości. 

§ 4 

Przyznawanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe należy do właściwości 

Zarządu Powiatu w Jaśle.  

 

§ 5 

1. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są z inicjatywy własnej Zarządu Powiatu w Jaśle lub 

na wniosek.  

2. Wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia  mogą składać następujące podmioty:  

a) kluby sportowe działające na terenie Powiatu Jasielskiego,  

b) kluby macierzyste zawodników zamieszkałych na terenie Powiatu Jasielskiego, 

c) związki lub stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej,  

d) organizacje pozarządowe, 

e)  radni Rady Powiatu w Jaśle. 



3. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień za dany rok składa się w Starostwie 

Powiatowym w Jaśle w ciągu całego roku, najpóźniej do 31 stycznia roku następnego za rok 

poprzedni.  

4. Wnioski w sprawie przyznania nagród i wyróżnień rozpatruje Zarząd Powiatu pod 

względem formalnym w ciągu 30 dni od daty wpływu.  

5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę i wyróżnienie,  

b) nie uzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie. 

6. Wzór wniosku o przyznanie nagrody i wyróżnienia stanowi załącznik do Regulaminu 

przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 

§ 6 

1. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Zarząd Powiatu w Jaśle zawiadamia nagrodzonego 

bądź wyróżnionego oraz wnioskodawcę, informując o terminie i miejscu, w którym nastąpi 

uroczyste wręczenie nagrody lub wyróżnienia. 

2.Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach wraz z wykazem osób będą 

podawane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jaśle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


