UCHWAŁA NR LXI/1640/2018
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st.
Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych
osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) w zw. z art.
31 oraz art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1463) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się pieniężną Nagrodę Sportową m.st. Warszawy dla zawodników i
ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Ustanawia się wyróżnienia sportowe m.st. Warszawy, o charakterze niepieniężnym,
przyznawane zawodnikom i ich trenerom za osiągnięte wyniki sportowe oraz innym osobom
wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
3. Ustanawia się pieniężną Nagrodę Sportową m.st. Warszawy w Plebiscycie na
Najlepszych Sportowców Warszawy i wyróżnienia sportowe m.st. Warszawy o charakterze
niepieniężnym w Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy dla laureatów w
Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy.
§ 2. 1. Podstawę ustalenia Nagrody Sportowej m.st. Warszawy, zwaną dalej
„podstawą”, stanowi kwota 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). Wysokość
Nagrody określa się z uwzględnieniem kwoty przeznaczonej w budżecie miasta stołecznego
Warszawy na cel określony w § 1 ust. 1 oraz z uwzględnieniem liczby złożonych wniosków i
ograniczeń, o których mowa w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Wysokość Nagrody Sportowej m.st. Warszawy nie może być niższa niż
jednokrotność przyjętej podstawy - dla zawodników dyscyplin indywidualnych lub niż 75%
przyjętej podstawy - dla zawodników gier zespołowych oraz zawodników, którzy uzyskali
wyniki w rywalizacji drużynowej i nie może być wyższa niż trzydziestopięciokrotność
podstawy.
3. Wysokość Nagrody Sportowej m.st. Warszawy w Plebiscycie na Najlepszych
Sportowców Warszawy nie może być wyższa niż 10.000 zł.
4. Środki finansowe na Nagrody Sportowe m.st. Warszawy, w tym Nagrody Sportowe
m.st. Warszawy w Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy, uwzględnia się
corocznie w budżecie miasta stołecznego Warszawy.
§ 3. 1. Tryb i zasady przyznawania Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz
wyróżnień sportowych m.st. Warszawy określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
2. Tryb i zasady przyznawania Nagrody Sportowej m.st. Warszawy w Plebiscycie na
Najlepszych Sportowców Warszawy oraz wyróżnień sportowych m.st. Warszawy w
Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy określa Regulamin stanowiący załącznik
nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/562/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z
dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień
sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe
oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej.
§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXI/1640/2018
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 8 lutego 2018 r.
Regulamin przyznawania Nagród Sportowych m.st. Warszawy oraz wyróżnień
sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki
sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej

§ 1. 1. Nagrodę Sportową m.st. Warszawy, zwaną dalej „Nagrodą”, może otrzymać
zawodnik, który:
1) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest m.st. Warszawa;
2) mieszka na terenie m.st. Warszawy;
3) w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody spełnił jedno z niżej wymienionych
kryteriów:
a) zajął miejsce 1-8 na igrzyskach olimpijskich,
b) zajął miejsce 1-8 w mistrzostwach świata seniorów,
c) zajął miejsce 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów,
d) ustanowił rekord świata lub Europy w olimpijskich dyscyplinach i konkurencjach
sportowych w kategorii wiekowej senior;
4) godnie reprezentuje m.st. Warszawę;
5) w dniu osiągnięcia wyniku sportowego, o którym mowa w pkt 3 reprezentował barwy
klubu sportowego z siedzibą w m.st. Warszawie.
2. Nagrodę może otrzymać zawodnik niepełnosprawny, który:
1) jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest m.st. Warszawa;
2) mieszka na terenie m.st. Warszawy;
3) w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody był medalistą jednej z niżej
wymienionych imprez sportowych:
a) igrzysk paraolimpijskich,
b) igrzysk olimpijskich głuchych,
c) mistrzostw świata niepełnosprawnych,
d) mistrzostw Europy niepełnosprawnych.
4) godnie reprezentuje m.st. Warszawę.
3. Wyniki sportowe, o których mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c) i d), odnoszą się do wyników
uzyskanych w dyscyplinach i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk
paraolimpijskich i igrzysk olimpijskich głuchych.
§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, Nagroda o której mowa w § 1 ust. 1, może być
przyznana, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej:
1) 12 zawodników w konkurencjach indywidualnych;
2) 8 drużyn, osad, załóg lub sztafet w dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych
zespołowych.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 może być przyznana także:
1) jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn,
osad, załóg lub sztafet w danej dyscyplinie sportu lub konkurencji sportowej;
2) jeżeli w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej, w których występują kategorie

wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych
kategoriach wagowych;
3) w uzasadnionych przypadkach innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 - w dyscyplinach
sportu i konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, pomimo
tego, że w zawodach brała udział odpowiednio mniejsza liczba zawodników, drużyn,
osad, załóg lub sztafet, niż określona w ust. 1.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Nagroda o której mowa w § 1 ust. 2, może być
przyznana, jeżeli w zawodach brało udział co najmniej:
1) 8 zawodników w konkurencjach indywidualnych;
2) 6 drużyn, osad, załóg lub sztafet w dyscyplinach sportu i konkurencjach sportowych
zespołowych;
3) 6 państw.
4. Nagroda, o której mowa w ust. 3, może być przyznana także:
1) jeżeli regulamin zawodów przewiduje udział mniejszej liczby zawodników, drużyn,
osad, załóg lub sztafet;
2) jeżeli w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej, w których występują kategorie
wagowe, istnieje naturalna niższa frekwencja w najlżejszych i najcięższych
kategoriach wagowych.
§ 3. Nagrody za ustanowienie rekordu świata lub Europy w dyscyplinach sportu i
konkurencjach sportowych objętych programem igrzysk olimpijskich, o których mowa w § 1
ust. 1 pkt 3 lit. d), mogą być przyznane, jeżeli wynik ten został zatwierdzony przez
odpowiednią międzynarodową organizację sportową.
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 Nagroda może być przyznana również:
1) trenerom klubowym zawodników, zasłużonym w osiąganiu przez szkolonych
zawodników wyników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 2 pkt 3;
2) innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
2. Nagroda dla trenera nie może być wyższa niż 50% wysokości Nagrody przyznanej
zawodnikowi, który jest jego podopiecznym.
3. Jeżeli trener prowadzi grupę zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie indywidualnym, to kwota Nagrody nie może być wyższa niż
80% wysokości Nagrody przyznanej najlepszemu trenowanemu przez niego zawodnikowi.
4. Jeżeli wielu trenerów prowadzi w klubie jednego zawodnika i ich praca składa się na
osiągnięcie sportowe tego zawodnika, wówczas kwota Nagrody zostaje podzielona w
równych częściach pomiędzy tych trenerów.
§ 5. 1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 w przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub
więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 2 pkt 3,
za które składany jest wniosek o przyznanie Nagrody, zawodnikowi przyznaje się jedną
Nagrodę za najwyżej punktowany wynik sportowy.
2. Zawodnikom sportowych gier zespołowych oraz zawodnikom, którzy uzyskali
wyniki w rywalizacji drużynowej przyznaje się Nagrodę w wysokości do 75% wartości
Nagrody przysługującej w dyscyplinach indywidualnych.
§ 6. 1. W jednym roku kalendarzowym zawodnik, trener lub inna osoba wyróżniająca
się osiągnięciami w działalności sportowej może otrzymać tylko jedną nagrodę.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nagrody przyznawanej w
Plebiscycie na Najlepszych Sportowców Warszawy, związanej z tytułami „Najlepszy
Sportowiec Roku” i „Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku” oraz Nagrody za

osiągnięcia uzyskane w roku jej przyznania podczas igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich i igrzysk olimpijskich głuchych oraz ustanowienie rekordu świata lub
Europy, z zastrzeżeniem § 7 ust.2.
§ 7. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Nagrodę przyznaje Prezydent m.st. Warszawy na
wniosek Komisji ds. Nagrody Sportowej m.st. Warszawy, zwanej dalej „Komisją”.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent m.st. Warszawy może z
własnej inicjatywy przyznać Nagrodę zawodnikom i ich trenerom za wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym. Do Nagrody przyznanej w tym trybie
nie stosuje się § 6.
3. Do zadań Komisji należy:
1) przyjmowanie, rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie Nagrody;
2) przedstawianie Prezydentowi m.st. Warszawy propozycji kandydatów do Nagrody;
3) z zastrzeżeniem § 2 uchwały oraz § 9 niniejszego Regulaminu, przedstawianie
propozycji wysokości Nagrody dla poszczególnych kandydatów.
4. Za pracę w Komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, pełniąc swoje
funkcje społecznie.
5. W skład Komisji wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Rady m.st. Warszawy wyłonionych przez nią spośród członków
komisji Rady m.st. Warszawy właściwej w sprawach kultury fizycznej;
2) trzech przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy, w tym przewodniczący Komisji.
6. Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia ogłasza powołanie Komisji i
określa tryb jej prac.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą składać kluby sportowe z siedzibą w
Warszawie, właściwe polskie związki sportowe lub właściwe organizacje krajowe
prowadzące działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody za wyniki sportowe uzyskane w danym roku składa
się w biurze Urzędu m.st. Warszawy właściwym w sprawach kultury fizycznej w terminie do
31 stycznia roku następnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zachowania terminu
składania wniosków określonego w ust. 2.
4. We wniosku o przyznanie Nagrody dla zawodnika, należy wskazać:
1) imię i nazwisko zawodnika oraz jego trenera;
2) klub sportowy, do którego należy zawodnik;
3) czy zawodnik mieszka na terenie m.st. Warszawy;
4) nazwę uprawianej przez zawodnika dyscypliny sportu i konkurencji sportowej;
5) osiągnięcia sportowe zawodnika, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust. 2 pkt 3
uzyskane w okresie objętym nagrodą, poparte pisemnym potwierdzeniem ich
uzyskania wydanym przez właściwy polski związek sportowy lub przez właściwą
organizację krajową prowadzącą działalność w zakresie sportu osób
niepełnosprawnych;
6) czy spełnione zostały wszystkie przesłanki, o których mowa w § 2 ust. 1 lub ust. 2 albo
§ 2 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu.
5. We wniosku o przyznanie nagrody dla trenera, oprócz wskazania jego imienia i
nazwiska należy opisać i udokumentować osiągnięcia sportowe szkolonych przez niego
zawodników, a w szczególności przedstawić wyniki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 oraz §
1 ust. 2 pkt 3, wraz z podaniem imion i nazwisk tych zawodników oraz nazw klubów
sportowych, które reprezentują.

6. We wniosku o przyznanie nagrody dla innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami
w działalności sportowej, oprócz wskazania jej imienia i nazwiska należy zawrzeć informację
o jej aktywności społecznej oraz o osiągnięciach w zakresie sportu na rzecz m.st. Warszawy,
w szczególności informację uzasadniającą wkład danej osoby w osiągnięcia uzyskane przez
imiennie wskazanych zawodników w imprezach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i § 1 ust.
2 pkt 3.
7. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy
zawodnika, a w przypadku trenera potwierdzające wynik trenowanego zawodnika wydane
przez właściwy związek sportowy lub przez właściwą organizację krajową prowadzącą
działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
8. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia wymogu wypełniania wniosku w
dedykowanym systemie elektronicznym na ogólnodostępnej platformie internetowej, z
zachowaniem kryteriów określonych niniejszym regulaminem.
§ 9. 1. Przy przyznawaniu Nagrody za osiągnięcia określone w § 1 ust. 1 pkt 3 bierze
się pod uwagę:
1) w pierwszej kolejności osiągnięcia na igrzyskach olimpijskich;
2) w drugiej kolejności ustanowienie rekordu świata lub Europy lub zajęcie miejsca na
mistrzostwach świata lub Europy w dyscyplinach i konkurencjach objętych programem
igrzysk olimpijskich;
3) w trzeciej kolejności zajęcie miejsca na mistrzostwach świata lub Europy w innych
dyscyplinach i konkurencjach sportowych.
2. Przy przyznawaniu Nagrody za osiągnięcia określone w § 1 ust. 2 pkt 3 bierze się
pod uwagę:
1) w pierwszej kolejności zajęcie pierwszego miejsca na igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach olimpijskich głuchych lub mistrzostwach świata niepełnosprawnych;
2) w drugiej kolejności zajęcie drugiego miejsca na igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach olimpijskich głuchych lub mistrzostwach świata niepełnosprawnych;
3) w trzeciej kolejności zajęcie trzeciego miejsca na igrzyskach paraolimpijskich,
igrzyskach olimpijskich głuchych lub mistrzostwach świata niepełnosprawnych;
4) w czwartej kolejności zajęcie pierwszego miejsca w mistrzostwach Europy
niepełnosprawnych;
5) w piątej kolejności zajęcie drugiego miejsca w mistrzostwach Europy
niepełnosprawnych;
6) w szóstej kolejności zajęcie trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy
niepełnosprawnych.
3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 mają odpowiednie zastosowanie przy określaniu
kolejności osiągnięć warunkujących przyznanie Nagrody dla trenerów lub innych osób
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
§ 10. Zawodnicy, trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w
działalności sportowej, którym zostanie przyznana Nagroda, składają na potrzeby wypłaty
nagrody i do celów podatkowych, oświadczenie zawierające ich dane osobowe.
§ 11. 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w § 8, nie jest równoznaczne z
przyznaniem Nagrody, mimo spełnienia przez zawodnika, trenera lub inną osobę
wyróżniającą się osiągnięciami w działalności sportowej kryteriów warunkujących
otrzymanie Nagrody.
2. Łączna wartość Nagród przyznanych w danym roku kalendarzowym nie może
przekroczyć kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie m.st. Warszawy.

3. Wykaz nagrodzonych zawodników, trenerów lub innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej podlega ogłoszeniu na stronie internetowej m.st.
Warszawy.
§ 12. 1. Zawodnikom, trenerom, innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w
działalności sportowej oraz organizacjom działającym w zakresie upowszechniania sportu,
kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców m.st. Warszawy mogą zostać przyznane
wyróżnienia sportowe m.st. Warszawy zwane dalej „wyróżnieniami”.
2. Wyróżnienia przyznawane są w formie dyplomu, pucharu, statuetki, medalu lub listu
gratulacyjnego.
3. Wyróżnienia przyznawane są z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy za szczególne
osiągnięcia w działalności zawodniczej, szkoleniowej lub organizacyjnej.
§ 13. 1. Postanowienia Regulaminu nie stwarzają po stronie zawodników, trenerów i
innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej roszczeń o
przyznanie i wypłatę Nagrody, bądź wyróżnienia.
2. Od rozstrzygnięcia w sprawie przyznania lub nieprzyznania Nagrody lub
wyróżnienia odwołanie nie przysługuje.

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXI/1640/2018
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 8 lutego 2018 r.
Regulamin Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy

§ 1. 1. Organizatorem Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy, zwanego
dalej „Plebiscytem”, jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Plebiscyt rozpoczyna się w IV kwartale roku poprzedzającego i kończy się z
upływem I kwartału roku, w którym zostaną wyłonieni zwycięzcy.
3. Pod uwagę brane są osiągnięcia sportowe uzyskane w zawodach w roku
poprzedzającym rozstrzygnięcie Plebiscytu.
§ 2. 1. Celem Plebiscytu jest promowanie idei sportu wśród mieszkańców Warszawy
oraz wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:
1) Najlepszy Sportowiec Roku;
2) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku;
3) Trener Roku;
4) Sportowa Osobowość Roku;
5) Najpopularniejszy Sportowiec Roku;
6) Sportowa Impreza Roku;
7) Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku - sportowych gier zespołowych.
2. Zwycięzca w kategorii Najlepszy Sportowiec Roku otrzymuje jednocześnie tytuł
Sportowej Twarzy Warszawy w bieżącym roku kalendarzowym.
§ 3. 1. Do kategorii, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 zgłaszać można wyłącznie
sportowców reprezentujących kluby sportowe, których siedzibą jest m.st. Warszawa.
2. Do kategorii „Trener Roku” zgłaszać można wyłącznie trenerów klubów
sportowych, których siedzibą jest m.st. Warszawa.
3. Do kategorii „Sportowa Osobowość Roku” zgłaszać można wyłącznie sportowców,
trenerów oraz działaczy pracujących na rzecz sportu warszawskiego.
4. Do kategorii „Sportowa Impreza Roku” zgłoszone mogą być wyłącznie pojedyncze
wydarzenia sportowe lub imprezy sportowe odbywające się na terenie m.st. Warszawy o
zasięgu co najmniej ogólnomiejskim oraz o dużym zasięgu medialnym, promujące m.st.
Warszawę.
5. W kategorii "Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku" zgłoszone mogą
być drużyny zespołowych gier sportowych klubów sportowych, których siedzibą jest m.st.
Warszawa.
§ 4. 1. Prezydentowi m.st. Warszawy przysługuje prawo określenia, w których
kategoriach spośród kategorii wymienionych w § 2 ust. 1 w danej edycji Plebiscytu będą
przyznawane nagrody i wyróżnienia sportowe.
2. Prezydent m.st. Warszawy może odstąpić od przyznania w Plebiscycie nagród i
wyróżnień sportowych m.st. Warszawy bez konieczności zawiadamiania wnioskodawców o
przyczynach odstąpienia.

§ 5. 1. Zgłoszenia kandydatów oraz osób, które wniosły szczególny wkład w
organizację imprez do uczestnictwa w Plebiscycie mogą dokonywać właściwe polskie
związki sportowe lub okręgowe związki sportowe, kluby sportowe z siedzibą w Warszawie,
właściwe organizacje krajowe prowadzące działalność w zakresie sportu osób
niepełnosprawnych, inne osoby prawne lub fizyczne, organizatorzy imprez sportowych, jak
również Prezydent m.st. Warszawy z własnej inicjatywy.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, dokonywane są za pomocą wypełnionych
formularzy zgłoszeniowych, których wzory, formę i miejsce składania określa Prezydent m.st.
Warszawy.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik sportowy
zawodnika, a w przypadku trenera potwierdzające wynik trenowanego zawodnika wydane
przez właściwy związek sportowy lub przez właściwą organizację krajową prowadzącą
działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.
4. Określa się termin składania zgłoszeń do uczestnictwa w Plebiscycie na okres od 15
października do 15 listopada bieżącego roku.
5. Zgłoszenia złożone po terminie określonym w § 5 ust. 4 nie będą rozpatrywane.
6. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia wymogu wypełniania wniosku w
dedykowanym systemie elektronicznym na ogólnodostępnej platformie internetowej, z
zachowaniem kryteriów określonych niniejszym regulaminem.
§ 6. 1. Wyboru zwycięzców w kategoriach o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-4
dokonuje Kapituła Plebiscytu na podstawie kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 1.
2. Kapitułę powołuje Prezydent m.st. Warszawy określając jednocześnie tryb jej pracy,
jej skład osobowy oraz wskazując przewodniczącego.
3. Za pracę w Kapitule Plebiscytu jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia,
pełniąc swoje funkcje społecznie.
§ 7. 1. Zwycięzcami w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 zostają
kandydaci o najlepszych osiągnięciach sportowych zgodnie z poniższymi kryteriami:
1) miejsce uzyskane w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich i igrzyskach
olimpijskich głuchych:
a) I miejsce - 16 punktów;
b) II miejsce - 13 punktów;
c) III miejsce - 11 punktów;
d) IV- VI miejsce - 10 punktów;
e) VII-VIII miejsce - 9 punktów.
2) miejsce uzyskane w mistrzostwach świata:
a) I miejsce - 11 punktów;
b) II miejsce - 8 punktów;
c) III miejsce - 6 punktów.
3) miejsce uzyskane w mistrzostwach Europy:
a) I miejsce - 6 punktów;
b) II miejsce - 4 punkty;
c) III miejsce - 3 punkty.
4) miejsce uzyskane w pucharach świata: I miejsce w klasyfikacji generalnej - 5 punktów
oraz I miejsce w zawodach pucharowych - 2 punkty.
2. Kapituła Plebiscytu ma prawo przyznać dodatkowe punkty w wymiarze od 1 do 30
za rangę dyscypliny i konkurencji sportowej, rangę zawodów, na których osiągnięto wynik
sportowy, jak również za rangę wyniku.

3. Osiągnięcia sportowe uzyskane w zawodach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-4
dotyczą kategorii wiekowej senior.
4. Zwycięzcą w kategorii „Trener Roku” zostaje kandydat, którego podopieczni
osiągnęli łącznie najlepsze wyniki sportowe według kryteriów określonych w § 7 ust. 1.
5. W kategorii „Sportowa Osobowość Roku” wybiera się sportowca lub inną osobę, za
szczególnie godną postawę na rzecz m.st. Warszawy w zakresie kultury fizycznej.
§ 8. 1. Wybór zwycięzców w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5-7 odbywa
się wyłącznie w ramach głosowania internetowego.
2. Głosowanie na kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Sportowiec Roku”,
„Sportowa Impreza Roku” oraz "Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku"
sportowych gier zespołowych odbywa się na stronie www.plebiscyt.um.warszawa.pl.
3. Do głosowania internetowego kwalifikowani są kandydaci, którzy uzyskali co
najmniej 1 punkt zgodnie z punktacją określoną w § 7 ust.1.
4. Tytuł „Najpopularniejszy Sportowiec Roku”, „Sportowa Impreza Roku” oraz
"Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku" sportowych gier zespołowych
otrzymują kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę głosów.
§ 9. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymują następujące nagrody sportowe i
wyróżnienia m.st. Warszawy:
1) za zwycięstwo w kategorii „Najlepszy Sportowiec Roku” - nagroda pieniężna i
statuetka;
2) za uzyskanie w kategorii „Najlepszy Sportowiec Roku” miejsca od II do X - statuetka;
3) za zwycięstwo w kategorii „Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku” - nagroda
pieniężna i statuetka;
4) za uzyskanie w kategorii „Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny Roku” miejsca od
II do III – statuetka;
5) za zwycięstwo w kategorii „Trener Roku” - statuetka;
6) za zwycięstwo w kategorii „Sportowa Osobowość Roku” - statuetka;
7) za zwycięstwo w kategorii „Najpopularniejszy Sportowiec Roku” - statuetka;
8) za zwycięstwo w kategorii „Sportowa Impreza Roku” - statuetka;
9) za zwycięstwo w kategorii „Najpopularniejsza Sportowa Drużyna Klubowa Roku”
sportowych gier zespołowych - statuetka.
§ 10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Kapituła Plebiscytu.

