
Regulamin 
 

przyznawania nagród i wyróżnień Miasta Ustroń za wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i za osiągnięcia w działalności 
sportowej. 

 
§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i 
wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. 
 

§ 2. 
Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Miasta Ustroń 
jako wyraz uznania dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe. 
 

§ 3. 
Nagrodę mogą otrzymać: 
1) zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub 
krajowym, na poziomie juniorskim lub seniorskim w roku budżetowym poprzedzającym rok jej 
przyznania, 
2) trenerzy prowadzący szkolenia zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowy, na poziomie juniorskim lub seniorskim w 
roku budżetowym poprzedzającym rok jej przyznania. 
 

§ 4. 
Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom i trenerom, zamieszkałym lub reprezentującym 
kluby mające swoją siedzibę na terenie Miasta Ustroń. 
 

§ 5. 
1. Nagrody przyznawane są zawodnikom, o których mowa w § 3 pkt 1 za następujące 
osiągnięcia sportowe: 
1) udział w Igrzyskach Olimpijskich/ Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata, 
Mistrzostwach Europy. 
2) zajęcie miejsc od I – III w Pucharze Polski lub Mistrzostwach Polski. 
3) powołanie zawodnika do kadry Polski. 
- przy czym pod uwagę bierze się oficjalne zawody organizowane przez Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski, światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolskie 
związki sportowe. 
2. Nagrody są przyznawane trenerom prowadzącym szkolenia zawodników, którzy osiągnęli 
wyniki sportowe na poziomie miejsc medalowych od I – III w Mistrzostwach Polski lub 
województwa, przy czym pod uwagę bierze się oficjalne zawody organizowane przez 
ogólnopolskie związki sportowe. 
 

§ 6. 
Ustala się następujące wysokości nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów w 
przypadkach 
określonych w: 
1) § 5 ust. 1 pkt 1 - nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 2 000 zł 
2) § 5 ust. 1 pkt 2 - nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 1 500 zł 
3) § 5 ust. 1 pkt 3 - nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 1 200 zł 
4) § 5 ust. 2 - nagroda pieniężna nie może być wyższa niż 1 200 zł 
 

§ 7. 
Przyznanie nagrody określonej w § 6 zawodnikowi nie wyklucza możliwości przyznawania mu 
innych nagród i wyróżnień. 



 
§ 8. 

Wyróżnienia mogą być przyznane: 
1) zawodnikom, którzy osiągnęli wyniki sportowe tj. zajęcie od IV – VI miejsca we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, na poziomie juniorskim lub seniorskim 
w roku budżetowym poprzedzającym rok jego przyznania, 
2) trenerom prowadzącym szkolenia zawodników osiągających wyniki sportowe, tj. zajęcie od 
IV – VI 
miejsca we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, na poziomie juniorskim lub 
seniorskim w roku budżetowym poprzedzającym rok jego przyznania, 
3) innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej za osiągnięcia w 
roku budżetowym poprzedzającym rok jego przyznania. 
- przy czym pod uwagę bierze się oficjalne zawody organizowane przez Międzynarodowy 
Komitet Olimpijski, światowe i międzynarodowe federacje sportowe oraz przez ogólnopolskie 
związki sportowe. 
 

§ 9. 
Wyróżniania mogą być przyznane w formie: pucharów, statuetek, medali, dyplomów, nagród 
rzeczowych. 
 

§ 10. 
1. Przyznawanie nagrody lub wyróżniania (w tym wybór jego formy) należy do kompetencji 
Burmistrza Miasta Ustroń. 
2. Wysokość nagrody, o której mowa w § 6 pkt 1 uzależniona jest od rangi zawodów, w których 
udział bierze zawodnik. 
3. Wysokość nagrody, o której mowa w § 6 pkt 2 uzależniona jest od zajętego miejsca. 
4. Wysokość nagrody, o której mowa w § 6 pkt 3 uzależniona jest od znaczenia sportu dla 
Miasta Ustroń, do której kadry został powołany zawodnik. 
5. Wysokość nagrody, o której mowa w § 6 pkt 4 uzależniona jest od zajętego miejsca. 
 

§ 11. 
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać kluby sportowe, stowarzyszenia 
kultury fizycznej, szkoły, uczelnie wyższe, grupa co najmniej 5 osób oraz instytucje i jednostki 
realizujące zadania z zakresu sportu. 
 

§ 12. 
Wniosek składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 

§ 13. 
1. Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta Ustroń do końca lutego każdego roku. 
2. Wnioski rozpatrywane są jeden raz w roku. 
 

§ 14. 
Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia po sprawdzeniu przez Burmistrza Miasta 
Ustroń pod względem formalno-merytorycznym podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Rady 
Miasta Ustroń właściwą do spraw sportu. 
 

§ 15. 
W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 
 

§ 16. 
Decyzja Burmistrza Miasta Ustroń o przyznaniu bądź o odmowie przyznania nagrody lub 
wyróżnienia jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. 
 



 
§ 17. 

1. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej 
przyznaniem. 
2. Liczba przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród lub wyróżnień jest uzależniona 
od wysokości 
środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta Ustroń. 
 

§ 18. 
Nagrody lub wyróżnienia wręczane są podczas uroczystej sesji Rady Miasta lub przy innej 
stosownej okazji. 
 

§ 19. 
Burmistrz Miasta Ustroń może pozbawić zawodnika, trenera nagrody i wyróżnienia w sytuacji 
gdy: 
1) zawodnik został prawomocnie pozbawiony wyniku sportowego, który był podstawą jej 
przyznania, 
2) informacje zawarte we wniosku, w którego wyniku nagroda lub wyróżnienie zostało 
przyznane okażą się nieprawdziwe. 
 

§ 20. 
W przypadku pozbawienia nagrody lub wyróżnienia nagroda pieniężna lub inna zostaje 
uznana za nienależną i podlega zwrotowi. 
 

§ 21. 
O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz Miasta Ustroń informuje pisemnie 
wyróżnionego lub jego rodzica, lub opiekuna prawnego, w przypadku gdy jest niepełnoletni. 


