
 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU 

 

Na podstawie § 5 ust. 2 Regulaminu przyznawania Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego, 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/82/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 

2011 roku w sprawie: nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla 

trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym ogłasza  

 

rozpoczęcie przyjmowania wniosków o przyznanie Nagrody Sportowej Starosty Poznańskiego dla 

osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2012 

 

ZASADY NABORU WNIOSKÓW 

 

I. WYMOGI FORMALNE 

1. Nagrodę Sportową Starosty Poznańskiego mogą otrzymać: 

− osoby fizyczne, będące członkami klubów i stowarzyszeń sportowych lub uczniowie 

placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych mających siedzibę na terenie 

powiatu poznańskiego (ziemskiego), którzy swoimi wysokimi wynikami  

i wybitnymi osiągnięciami sportowymi promują powiat na arenie ogólnopolskiej  

i międzynarodowej, 

− trenerzy, prowadzący szkolenie zawodników w klubach i stowarzyszeniach sportowych 

mających siedzibę na terenie powiatu poznańskiego (ziemskiego), których zawodnicy 

osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

2. Wnioski o przyznanie Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego mają prawo składać: 



− zarządy klubów i stowarzyszeń sportowych mające siedzibę na terenie powiatu 

poznańskiego (ziemskiego), 

− dyrektorzy szkół i placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych powiatu 

poznańskiego mający siedzibę na terenie powiatu poznańskiego (ziemskiego). 

3. Zawodnik ubiegający się o przyznanie Nagrody Sportowej Starosty Poznańskiego musi spełniać 

następujące warunki: 

− posiadać status amatora, 

− być w wieku młodzika do lat 15, juniora do lat 19 lub młodzieżowca do lat 23, 

− reprezentować dyscypliny biorące udział w Systemie Sportu Młodzieżowego, 

− być medalistą od I do III miejsca: Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski 

Juniorów, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostw 

Młodzików, Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w kategoriach 

wiekowych wymienionych powyżej. 

4. Trener ubiegający się o przyznanie Nagrody Sportowej Starosty Poznańskiego musi spełniać 

następujące warunki: 

− musi prowadzić szkolenie zawodników w klubach i stowarzyszeniach sportowych mających 

siedzibę na terenie powiatu poznańskiego (ziemskiego), 

− zawodnicy trenera muszą osiągać wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym 

współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, 

− muszą wykazać osiągnięcia sportowe trenowanych zawodników w roku ogłoszonego 

konkursu w formie dyplomu, 

− osoba fizyczna podlegająca szkoleniu przez trenera, musi reprezentować dyscypliny biorące 

udział w Systemie Sportu Młodzieżowego. 

5. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski wg załączonego wzoru umieszczonego  

na stronie www.powiat.poznan.pl kompletnie i poprawnie wypełnione. 

 

II. NAGRODY 

1. Nagrody Sportowe Starosty Poznańskiego przyznawane są raz w roku. 

2. Wysokość Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego dla osób fizycznych wynosi: 

1.1. w kategorii młodzik do 15 lat 

− I nagroda – 2.500 zł netto 

− II nagroda – 2.000 zł netto 

− III nagroda – 1.500 zł netto 

 



1.2. w kategorii junior do 19 lat 

− I nagroda – 2.500 zł netto 

− II nagroda – 2.000 zł netto 

− III nagroda – 1.500 zł netto 

1.3. w kategorii młodzieżowca do 23 lat 

− I nagroda – 2.500 zł netto 

− II nagroda – 2.000 zł netto 

− III nagroda – 1.500 zł netto 

3. W przypadku Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego dla drużyny jej wysokość ustala zarząd 

powiatu na wniosek komisji oceniającej zgłoszenia. 

4. Wysokość Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego dla trenerów wynosi: 

− nagroda I stopnia - 2500 zł netto, 

− nagroda II stopnia - 2000 zł netto, 

− nagroda III stopnia - 1500 zł netto. 

 

TRYB NABORU WNIOSKÓW 

1. Wnioski rozpatrzy komisja powołana w ciągu 30 dni od upływu terminu ich składania. 

2. Komisja rozpatrująca wnioski będzie brała pod uwagę w szczególności: 

− wyniki i osiągnięcia sportowe osób fizycznych, 

− wyniki i osiągnięcia podopiecznych trenera. 

3. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu lub niespełniające wymogów formalnych 

zostaną odrzucone. 

4. Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji,  

Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań, pok. 228, tel. 61 

841 05 57 oraz na stronie internetowej powiatu – www.powiat.poznan.pl 

5. Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie  

od dnia 15 października 2012 roku do dnia 6 listopada 2012 roku, do godziny 11.00 (decyduje 

data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18. 

6. Po zakończeniu postępowania w sprawie przyznania nagród jego wyniki zostaną podane  

do publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl. 

7. Szczegółowe zasady przyznawania Nagród Sportowych Starosty Poznańskiego określa uchwała  

określa uchwała Nr IX/82/IV/2011 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2011 r. w 

sprawie: nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 



prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 


