
OBWIESZCZENIE NR 4/XXXI/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania 
wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród 

trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVIII/487/2012 Rady Miejskiej w Elblągu 
z 23 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom 
osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się 
w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. War.Maz. z 2012 r. poz. 3049), z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXVI/706/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z 14 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysokie 
wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności 
sportowej.

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 października 2014 r.

Poz. 3212



Załącznik do Obwieszczenia Nr 4/XXXI/2014 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z 30 września 2014 r. 

 Uchwała Nr XVIII/487/2012 

Rady Miejskiej w Elblągu 
z dnia 23 października 2012 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym 

wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się 

w działalności sportowej 
 

(tekst jednolity) 
 

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

715– j.t.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 – j.t., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Miasto Elbląg ustanawia wyróżnienia i nagrody jako wyraz uznania dla: 

1) zawodników za prezentowany przez nich poziom i wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym, 

2) trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności 

sportowej. 

§ 2. 1. Ustala się następujące nagrody i wyróżnienia przyznawane z urzędu lub w oparciu o składane 

wnioski: 

1) doroczne nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 

krajowym oraz w uznaniu całokształtu działalności sportowej, 

2) nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe zawodnikom w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych, 

trenerom oraz innym osobom zasłużonym w osiąganiu wyników tych zawodników, 

3) wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych, statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów 

gratulacyjnych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 

oraz działalności sportowej. 

2. Nagrody mogą mieć formę pieniężną lub rzeczową i noszą nazwę „Nagroda Prezydenta Miasta 

Elbląg”. 

3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej, zwaną dalej „podstawą”, stanowi kwota 

1000 złotych. 

4. Wartość przyznanego wyróżnienia nie może przekroczyć 4-krotności podstawy. 

§ 3. 1. Nagrodę pieniężną może otrzymać zawodnik reprezentujący dyscypliny i konkurencje sportowe 

w sportach indywidualnych oraz grach zespołowych, który w ramach współzawodnictwa sportowego, 

organizowanego przez właściwy dla danego sportu polski związek sportowy, uzyskał jeden z następujących 

wyników sportowych: 

1) zajął I-VIII miejsce na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych, 

2) zajął I-VIII miejsce na mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich, 

3) zajął I-VIII miejsce na mistrzostwach świata w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich i igrzysk 

głuchych, 

4) zajął I-III miejsce na mistrzostwach świata seniorów w dyscyplinach nieolimpijskich, 

5) zajął I-III miejsce na mistrzostwach świata młodzieżowców lub juniorów w dyscyplinach objętych 

systemem sportu młodzieżowego, 

6) zajął I-VI miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich, 
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7) zajął I-III miejsce na mistrzostwach Europy w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich i igrzysk 

głuchych, 

8) zajął I-III miejsce na mistrzostwach Europy seniorów w dyscyplinach nieolimpijskich, 

9) zajął I-III miejsce na mistrzostwach Europy młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych 

w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego, 

10) zajął I-III miejsce na akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadzie, europejskim festiwalu 

młodzieży, igrzyskach olimpijskich młodzieży, 

11) zajął I-VI miejsce w generalnej punktacji pucharu świata lub Europy seniorów w dyscyplinach 

i konkurencjach olimpijskich, 

12) zajął I-III miejsce w generalnej punktacji pucharu świata lub Europy seniorów w dyscyplinach 

nieolimpijskch, 

13) zajął I-III miejsce w generalnej punktacji pucharu świata lub Europy w dyscyplinach i konkurencjach 

paraolimpijskich i igrzysk głuchych, 

14) ustanowił rekord świata lub Europy seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich, 

15) zajął I-III miejsce na mistrzostwach Polski seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich, 

16) zajął I miejsce na mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich i igrzysk 

głuchych, 

17) zajął I miejsce na mistrzostwach Polski młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych 

w dyscyplinach i konkurencjach objętych systemem sportu młodzieżowego. 

2. Nagrodę pieniężną może także otrzymać zawodnik sportowych gier zespołowych, reprezentujący 

zespół, który w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego lub pucharze Polski zajął I-III miejsce. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Elbląga może przyznać nagrodę pieniężną 

wyróżniającemu się zawodnikowi za inne osiągnięcia niż wymienione w ust. 1 i 2. 

4. Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodników, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 ustala się do 

8-krotności podstawy. 

§ 4. 1. Zawodnikom, uprawiającym dyscyplinę i konkurencję sportową w sportach indywidualnych, 

może być przyznana nagroda pieniężna w wysokości: 

1) do 8-krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 1, 

2) do 7-krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 2 i 14, 

3) do 6-krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 5, 

4) do 4-krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 6, 10 i 11, 

5) do 3-krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 3, 4, 9, 13 i 15, 

6) do 2-krotności podstawy, za osiągnięty wynik sportowy wskazany w § 3 ust. 1 pkt. 7, 8, 12, 16 i 17. 

2. Zawodnikom, którzy osiągnęli wskazane w § 3 ust. 1 wyniki sportowe w sportowych grach 

zespołowych, rywalizacji drużynowej, sztafecie, osadach, deblu, mikście, może być przyznana nagroda 

pieniężna w wysokości do 75% wartości nagrody, o której mowa w ust. 1. 

§ 5. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom, którzy przyczynili się do osiągnięcia 

wysokich wyników sportowych w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym przez 

zawodników, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Elbląga może przyznać nagrodę pieniężną 

wyróżniającemu się trenerowi za inne osiągnięcia niż wymienione w ust. 1. 

3. Wysokość nagrody pieniężnej dla trenerów, o których mowa w ust. 1, ustala się do 8-krotności 

podstawy. 

§ 6. 1. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom i innym osobom odznaczającym się 

osiągnięciami w działalności sportowej na obszarze Gminy Miasto Elbląg, w szczególności za: 
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1) propagowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców, 

2) upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego, 

3) wieloletnią działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej, 

4) aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie sportu 

w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno-szkoleniowych, 

5) wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie sportu, 

6) organizację imprez sportowych, skierowanych do mieszkańców oraz zawodów sportowych o zasięgu 

krajowym i międzynarodowym. 

2. Wysokość nagrody pieniężnej dla trenerów i innych osób odznaczających się osiągnięciami 

w działalności sportowej, o których mowa w ust. 1, ustala się do 8-krotności podstawy. 

§ 7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody i wyróżnienia określa się corocznie 

w uchwale budżetowej. 

§ 8. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Elbląg z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacji, związku sportowego lub klubu sportowego, 

2) komisji Rady Miejskiej w Elblągu, odpowiedzialnej za sport, 

3) Rady Sportu w mieście Elbląg, 

4)
1) 

Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu. 

2. W jednym roku zawodnik, trener i inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej 

może otrzymać jedną nagrodę lub wyróżnienie. 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać: 

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

2) uzasadnienie wniosku, zawierające opis osiągnięć sportowych kandydata, upowszechniania działalności 

sportowej, za które nagroda czy wyróżnienie ma być przyznane lub dane dotyczące całokształtu 

działalności sportowej, szkoleniowej na terenie miasta Elbląg, 

3) informacje identyfikujące osobę lub podmiot zgłaszający kandydata. 

2.
2) 

Wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień składa się w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki 

Urzędu Miejskiego w Elblągu w terminie do 31 grudnia każdego roku. 

3. Wnioski będą rozpatrywane nie później niż do 31 marca roku następnego. 

§ 10. 1. Zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym, aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie, powinni posiadać udokumentowane 

wyniki sportowe oraz: 

1) uprawiać dyscypliny sportu określone przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej w wykazie 

polskich związków sportowych, 

2) być mieszkańcami lub reprezentować barwy Gminy Miasto Elbląg. 

2. Za wysokie osiągnięcia sportowe przyjmuje się uzyskanie miejsc medalowych i punktowanych we 

współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w kategorii seniorów, juniorów lub sportowców 

objętych systemem sportu dzieci i młodzieży w szczególności: 

1) w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy, 

2) w igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach olimpijskich głuchych, 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXVI/706/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 14 listopada 

2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom 

osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się 

w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 3481), która weszła w życie 

z dniem 31 grudnia 2013 r. 
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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3) akademickich mistrzostw świata i uniwersjad letnich i zimowych, Pucharze Świata lub Pucharze Europy, 

4) w mistrzostwach Polski. 

3. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek sportowy lub organizację 

zajmującą się sportem osób niepełnosprawnych. 

§ 11. 1. Zawodnicy osiągający miejsca medalowe i punktowane we współzawodnictwie 

międzynarodowym lub krajowym w dyscyplinach nieokreślonych przez ministra właściwego do spraw 

kultury fizycznej w wykazie polskich związków sportowych, aby otrzymać wyróżnienie lub nagrodę, 

powinni udokumentować te wyniki oraz być mieszkańcami lub reprezentować barwy Gminy Miasto Elbląg. 

2. Osiągnięcia sportowe muszą być potwierdzone przez właściwy związek, federację lub inną właściwą 

organizację zajmującą się sportem w tym zakresie. 

§ 12. 1. Do rozpatrzenia i oceny złożonych wniosków, o których mowa w § 9 oraz przedstawienia 

propozycji co do wysokości nagród, Prezydent Miasta Elbląg powołuje Kapitułę, określając odrębnym 

zarządzeniem regulamin działania Kapituły oraz powołanie jej członków i przewodniczącego. 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

1) przedstawiciele elbląskiego środowiska sportowego, zgłoszeni przez kluby sportowe i stowarzyszenia 

kultury fizycznej, działające na terenie miasta Elbląg, 

2) przedstawiciel komisji Rady Miejskiej, odpowiedzialnej za sport, 

3) przedstawiciel Rady Sportu w mieście Elbląg, 

4)
3) 

jeden pracownik Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu jako 

sekretarz, wyznaczony przez Prezydenta Miasta Elbląg. 

§ 13. 1. Po otrzymaniu opinii Kapituły, Prezydent Miasta Elbląg podejmuje decyzję o przyznaniu 

nagrody lub wyróżnienia, o których mowa w § 8. 

2. Złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie jest jednoznaczne z zapewnieniem ich 

przyznania. 

3. Decyzja Prezydenta Miasta Elbląg jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4. Informacje o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Elblągu 

 

 

Janusz Nowak 

 

                                                      
3) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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