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Uchwała Nr 38/V/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 
31 i 35 ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz . U. z 2010 r. Nr. 
127, poz 857 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
Ustanawia się coroczne Nagrody Miasta Lublin, wyróżnienia i nagrody 

finansowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu zwane dalej 
„Nagrodami”: 

1) Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe 
wyniki sportowe, 

2) Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych 
w osiąganie przez zawodników wysokich wyników sportowych, 

3) Nagrody finansowe i wyróżnienia. 

§ 2
Ustala się dyscypliny sportu o szczególnym znaczeniu dla Gminy Lublin: 

piłka ręczna, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna, rugby, sporty 
motocyklowe: żużel, motocross oraz sporty walki: karate, teakwondo, boks. 

§ 3
1. Zasady, wysokość oraz tryb przyznawania Nagród określa załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
2. Regulamin pracy Kapituły Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu, 

oświadczenie członka Kapituły oraz wniosek o przyznanie Nagrody 
stanowią odpowiednio załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4
Środki finansowe na wypłatę Nagród zapewnia się każdorazowo 

w budżecie miasta. 

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubelskiego. 



Id: KLMZS-RUSJE-QHGTL-SZNZG-PVVUG. Podpisany Strona 2

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 

38/V/2011

Rady Miasta Lublin

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zasady, wysokość i tryb przyznawania Nagród Miasta Lublin w dziedzinie 
sportu 

§ 1
1. Nagroda Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki 

sportowe przyznawana jest zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki 
sportowe w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody: 
1) Nagroda zostaje ustanowiona w celu: 

a) uhonorowania zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe, 
b) stworzenia zachęty i motywacji do uzyskiwania najwyższych wyników 

sportowych przez zawodników, 
c) nagradzania zawodników, których sukcesy sportowe przyczyniają się 

do promocji miasta Lublin na arenach międzynarodowych. 
2) Wysokość nagrody określa się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł, 

w tym: 
a) za udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach 

Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie do 20.000 zł, 
b) za miejsce medalowe seniorów, młodzieżowców i juniorów 

w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich 
i nieolimpijskich do 20.000 zł. 

2. Nagroda Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez 
zawodników wysokich wyników sportowych. 
1) Nagroda zostaje ustanowiona w celu: 

a) uhonorowania trenerów i innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej, którzy przyczynili się do 
osiągania przez zawodników najwyższych wyników sportowych, 

b) stworzenia zachęty i motywacji do podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych niezbędnych do uzyskiwania najwyższych wyników 
sportowych przez zawodników, 

c) nagrodzenia trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej, których zawodnicy osiągnęli sukcesy 
sportowe i przyczyniają się do promocji Miasta Lublin na arenach 
krajowych i międzynarodowych, 

d) uhonorowanie trenerów i innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej w pracy związanej z rozwojem 
sportu na terenie miasta Lublin. 

2) Wysokość Nagrody określa się w przedziale od 5.000 do 20.000 zł, 
w tym: 
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a) trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami 
w działalności sportowej za przygotowanie zawodnika lub 
zawodników do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 
Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie do 20.000 zł, 

b) trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami 
w działalności sportowej za przygotowanie zawodnika lub 
zawodników do zdobycia miejsca medalowego w Mistrzostwach 
Świata, Europy, Polski w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich 
w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów do 20.000 zł. 

3. Nagrody finansowe i wyróżnienia dla zawodników trenerów za osiągnięte 
wyniki sportowe i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. 
1) Nagroda zostaje ustanowiona w celu: 

a) uhonorowania zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 
oraz trenerów, którzy przyczynili się do osiągania przez zawodników 
wysokich wyników sportowych i innych osób wyróżniających się 
w działalności sportowej, 

b) stworzenia zachęty i motywacji do osiągania wysokich wyników 
sportowych i podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do 
uzyskiwania wysokich wyników sportowych przez zawodników, 

c) nagradzania zawodników i innych osób wyróżniających się 
w działalności sportowej oraz trenerów, których zawodnicy osiągnęli 
sukcesy sportowe i przyczyniają się do promocji miasta Lublin na 
arenach krajowych i międzynarodowych, 

d) uhonorowanie trenerów i innych osób wyróżniających się w pracy 
związanej z rozwojem sportu na terenie miasta Lublin. 

2) Wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom w kategoriach 
kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów, trenerom oraz innym 
osobom wyróżniającym się w działalności sportowej, zasłużonym 
w osiąganiu wyników sportowych we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym. Wyróżnieniami są statuetki, puchary, 
plakietki, medale, dyplomy. 

3) Nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie, międzynarodowym lub krajowym mogą być 
przyznane zawodnikom w kategoriach seniorów, młodzieżowców 
i juniorów. 

4) Nagrody mogą być przyznane trenerom i innym osobom, których 
działalność przyczyniła do osiągnięcia przez zawodników wysokich 
wyników sportowych. 

5) Nagrody dla zawodnika za osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we 
wszystkich dyscyplinach i konkurencjach sportowych, mogą być 
przyznane za: 
a) zajęcie I miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 

Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie w wysokości do 
20.000 zł, 

b) zajęcie II miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 
Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie w wysokości do 
15.000 zł, 
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c) za zajęcie III miejsca na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, 
Igrzyskach Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie w wysokości do 
10.000 zł, 

d) udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Igrzyskach 
Olimpijskich Głuchych, Uniwersjadzie w wysokości do 5.000 zł, 

e) ustanowienie rekordu Świata lub zajęcie I miejsca w Mistrzostwach 
Świata do 10.000 zł, 

f) ustanowienie rekordu Europy lub zajęcie I miejsca w Mistrzostwach 
Europy lub zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Świata do 8.000 zł, 

g) zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Europy lub zajęcie III miejsca 
w Mistrzostwach Świata lub ustanowienie rekordu Polski do 6.000 zł, 

h) zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Europy lub zajęcie I miejsca 
w Mistrzostwach Polski do 5.000 zł, 

i) zajęcie II lub III miejsca w Mistrzostwach Polski do 1.000 zł, 
j) awans zespołu do najwyższej klasy rozgrywkowej do 3.000 zł dla 

każdego zawodnika. 
6) Zawodnikowi w kategorii młodzieżowca lub juniora może być przyznana 

nagroda w wysokości do 50% kwoty przyznanej dla kategorii seniora. 
7) Trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się w działalności 

sportowej przyczyniającej się do osiągania wysokich wyników 
sportowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, może być 
przyznana nagroda w wysokości do 75% kwoty przyznanej 
zawodnikowi. 

8) Wysokość nagrody dla zawodników w kategorii młodzieżowwców 
i juniorów, którzy uzyskali wynik w kategorii seniorów kwalifikujący do 
otrzymania nagrody, jest przyznawana w wysokości jak dla kategorii 
seniorów. 

9) Prezydent Miasta Lublin może przyznać nagrodę za inne osiągnięcie 
sportowe, nie uwzględnione w niniejszym Regulaminie. 

§ 2
1. W danym roku można wybrać jednego laureata Nagrody określonej w § 

1 ust. 1, którego osiągnięcie, w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody 
uznane będzie za najwyższe, biorąc pod uwagę rangę zawodów oraz 
znaczenie danej dyscypliny sportu dla Gminy Lublin. Nagroda może być 
przyznana laureatowi więcej niż jeden raz. 

2. Nagroda, o której mowa w § 1 ust. 2, może być przyznana tej samej osobie 
tylko raz uwzględniając wkład pracy w osiągnięcie przez zawodnika lub 
zawodników najwyższych wyników sportowych oraz znaczenie danej 
dyscypliny sportu dla Gminy Lublin. W danym roku można wybrać jednego 
laureata Nagrody. 

3. Nagrody finansowe i wyróżnienia, o których mowa w § 1 ust. 3 przyznawane 
są za wysokie wyniki sportowe na arenach krajowych i międzynarodowych 
za osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, a w roku wejścia w życie 
uchwały również w roku poprzedzającym, z uwzględnieniem znaczenia 
danej dyscypliny sportu dla Gminy Lublin. 



Id: KLMZS-RUSJE-QHGTL-SZNZG-PVVUG. Podpisany Strona 4

§ 3
Nagrody, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, przyznaje Prezydent Miasta 

Lublin po uprzednim zaopiniowaniu przez Kapitułę Nagród Miasta Lublin 
zwaną dalej „Kapitułą”. 

§ 4
Kapituła jest ciałem społecznym liczącym 9 osób. 

§ 5
1. Członków Kapituły corocznie powołuje zarządzeniem Prezydent Miasta 

Lublin: 
1) 5 osób na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, zgłoszony po 

zasięgnięciu opinii Komisji Rady Miasta Lublin właściwej ds. sportu, 
2) 4 osoby na wniosek Prezydenta Miasta Lublin. 

2. Przewodniczącego Kapituły powołują spośród jej członków wspólnie 
Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Miasta. 

3. Przebieg pracy Kapituły określa „Regulamin pracy Kapituły Nagród Miasta 
Lublin w dziedzinie sportu" stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 6
Kandydatów do nagród, o których mowa w § 1 ust 1 i 2, mogą zgłaszać 

w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na wniosku stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszej uchwały: 

1) radni Rady Miasta, 
2) organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego, 
3) stowarzyszenia kultury fizycznej, 
4) instytucje kultury fizycznej, 
5) redakcje gazet, czasopism, radiowe i telewizyjne, 
6) inne jednostki organizacyjne statutowo związane wykonywaniem zadań 

z dziedziny sportu. 

§ 7
1. W skład Kapituły nie mogą wchodzić kandydaci do Nagród. 
2. Członkowie Kapituły nie mogą zgłaszać kandydatów do Nagród. 

§ 8
Kapituła opiniuje złożone wnioski i przedstawia Prezydentowi Miasta Lublin 

propozycje Nagród, o których mowa w § 1 ust 1 i 2, w wysokości określonej 
w § 1 niniejszego Regulaminu. 

§ 9
Wyłonienie laureata Nagrody następuje najpóźniej do 30 maja następnego 

roku. 

§ 10
1. Laureat Nagrody otrzymuje dyplom i nagrodę pieniężną. 
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2. Dyplom stwierdzający wybór laureata Nagrody podpisują Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin i Prezydent Miasta Lublin. 

§ 11
W przypadku stwierdzenia przez Kapitułę, że w danym roku 

kalendarzowym nie zgłoszono do Nagrody lub Nagród kandydatów 
spełniających wymogi określone w § 1 Regulaminu, Nagroda nie będzie 
przyznana. 

§ 12
Nagrody, o których mowa w § 1 ust 3, przyznaje Prezydent Miasta Lublin: 
1) z własnej inicjatywy, 
2) na wniosek Komisji Rady Miasta Lublin właściwej ds. sportu, 
3) na wniosek Wydziału Urzędu Miasta Lublin właściwego ds. sportu. 
4) na wniosek stowarzyszeń kultury fizycznej. 

§ 13
Wnioski, o których mowa w § 12, mogą być składane po uzyskaniu przez 

zawodnika lub zespół wyniku określonego w § 1 ust 3. 

§ 14
Obsługę organizacyjną Kapituły zapewnia Wydział właściwy ds. sportu 

Urzędu Miasta Lublin. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 

38/V/2011

Rady Miasta Lublin

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Regulamin pracy Kapituły Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu 

§ 1
1. Posiedzenie Kapituły prowadzi Przewodniczący Kapituły. 
2. Z posiedzeń Kapituły sporządza się protokoły. 

§ 2
Obrady kapituły są ważne, o ile uczestniczy w nich minimum 7 członków 

z regulaminowego składu Kapituły. 

§ 3
1. Każdy z członków Kapituły ma obowiązek zapoznania się ze złożonymi 

wnioskami o przyznanie Nagród. 
2. W celu spełnienia warunków bezstronności przy wyborze laureatów Nagród, 

członkowie Kapituły składają oświadczenie na druku stanowiącym załącznik 
nr 3 do uchwały. 

3. Niezłożenie oświadczenia wyklucza członka Kapituły z jej prac. 

§ 4
Członek Kapituły nie może być kandydatem do Nagród. Jeżeli wniosek 

dotyczący przyznania nagrody członkowi Kapituły został złożony, członek 
Kapituły, którego wniosek dotyczy zostaje wyłączony z jej prac. 

§ 5
Wniosek, który otrzyma największą liczbę głosów zostaje przedstawiony 

Prezydentowi Miasta Lublin, wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

§ 6
W głosowaniu biorą udział wyłącznie osoby obecne na posiedzeniach 

Kapituły. Nie dopuszcza się możliwości oddania głosu w inny sposób. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 

38/V/2011

Rady Miasta Lublin

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik3.odt

Oświadczenie członka Kapituły 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 

38/V/2011

Rady Miasta Lublin

z dnia 27 stycznia 2011 r.

Zalacznik4.odt

Wniosek o przyznanie Nagrody Miasta Lublin w dziedzinie sportu 

Zalacznik3.odt
Zalacznik4.odt

