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I. CELE USTANOWIENIA NAGRODY STAROSTY WIELICKIEGO  

  

1. Nagroda Starosty Wielickiego „Perła Powiatu Wielickiego”, zwana dalej Nagrodą,  

jest przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu 

Wielickiego. 

2. Nagroda została ustanowiona w celu:  

1) uhonorowania osób fizycznych i prawnych, instytucji, przedsiębiorstw, 

organizacji pozarządowych, podmiotów nie posiadających osobowości prawnej, 

obywateli         i instytucji innych państw, które wniosły trwały wkład w rozwój 

społeczny, gospodarczy, kulturalny i sportowy powiatu wielickiego;  

2) podziękowania za podejmowanie działań sprzyjających realizacji misji powiatu 

– regionu rozwijającego się turystycznie i gospodarczo w zgodzie z naturalnym 

środowiskiem dzięki aktywnej, zintegrowanej społeczności, czerpiącej                   

z dziedzictwa przeszłości i pielęgnującej tradycje.  

  

  

II. DZIEDZINY I KATEGORIE NAGRODY  

  

1. Nagrodę przyznaje się w kategoriach:   

 1) gospodarka  

 2) kultura  

 3) sport  

 4) obszar społeczny  

 5) całokształt działalności  

 

 

2. Nagroda w kategorii GOSPODARKA ma na celu wyróżnienie firm, przedsiębiorców        

i inwestorów, którzy wnoszą wkład w unowocześnianie i rozwój gospodarczy 

Powiatu Wielickiego, budują pozytywny wizerunek na rynkach krajowych  

i zagranicznych. Nagroda ma sprzyjać ich promocji, prezentacji i upowszechnianiu 

działań prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych.  

3. Nagroda w kategorii GOSPODARKA przyznawana jest: firmie lub przedsiębiorcy.    

4. Firmy ubiegające się o nagrodę w kategorii GOSPODARKA winny:    

 1) produkować wyroby lub oferować usługi cieszące się uznaniem 

 konsumentów        i wyróżniać się wysoką jakością, estetyką wykonania 

 oraz walorami użytkowymi,  

 2) stosować nowoczesne technologie produkcji oraz metody zarządzania                 

 i marketingu zapewniające sukces rynkowy,  



 3) posiadać dobrą sytuację finansową, osiągać rentowność działalności 

 gospodarczej, sumiennie regulować wszystkie należności (przy ocenie 

 kryteriów brane są pod uwagę 2 ostatnie lata poprzedzające rok składania 

 wniosku zgłoszeniowego),  

 4) nie zanieczyszczać środowiska naturalnego.  

5. Przedsiębiorcy kandydujący do nagrody w kategorii GOSPODARKA winni                     

w szczególności spełniać następujące warunki:  

 1) systematycznie inwestować w rozwój firmy,   

 2) tworzyć nowe miejsca pracy,   

 3) stwarzać dobre warunki pracy i płacy,  

 4) nie naruszać norm i przepisów Kodeksu Pracy,  

 5) stosować zasady etyki i uczciwej konkurencji.  

 

6. Nagroda w kategorii KULTURA przyznawana jest osobom fizycznym, instytucjom            

i organizacjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w szczególności za:  

 1) realizację projektów i przedsięwzięć kulturalnych,       

 2) upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, 

 tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy,   

 3) inicjowanie nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego,  

 4) ochronę dziedzictwa kultury,  

 5) działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno-kulturalnych,     

 6) twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, 

 filmową  oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki,   

 7) całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki.   

 

7. Nagroda w kategorii KULTURA jest przyznawana: twórcy lub mecenasowi kultury.  

8. Twórcy kandydujący do nagrody w kategorii KULTURA powinni w szczególności:  

 1) być kreatywni,   

 2) wykazać się znaczącymi dokonaniami w twórczości literackiej, 

 plastycznej, muzycznej, teatralnej, fotograficznej, filmowej oraz 

 artystycznych prezentacji dzieł sztuki.  

 

9. Mecenas kultury ubiegający się o nagrodę w kategorii KULTURA powinien                        

w szczególności:  

 1) wykazać się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania 

 kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności 

 służącej upowszechnianiu kultury i sztuki,  

 2) być zaangażowani w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego  

 w powiecie wielickim.  

  

10. Nagroda w kategorii SPORT stanowi uhonorowanie zawodników, którzy osiągnęli 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,  

jak również trenerów i działaczy sportowych wyróżniających się szczególną 

aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w pracy trenerskiej oraz 

działalności na rzecz kultury fizycznej.   

 

11. Nagroda w kategorii SPORT jest przyznawana: sportowcom lub trenerom.   

 

12. Sportowcy kandydujący do nagrody w kategorii SPORT winni w szczególności:  

 1) uzyskiwać wyniki wyraźnie przewyższające uzyskiwane w danej kategorii 

 wiekowej lub wyższej określonych przez poszczególne związki sportowe,  

 2) w roku złożenia wniosku o przyznanie nagrody lub poprzedzającym go spełnią 

 jedno z następujących kryteriów: a. posiadają klasę mistrzowską krajową, b. są 

 członkami kadry olimpijskiej, c. są medalistami Mistrzostw Polski lub 

 reprezentantami Polski na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Puchar 

 Świata, Puchar Europy, a w przypadku gier zespołowych reprezentowali Polskę  

 w cyklu eliminacji i w zawodach mistrzowskich.  



 

 

13. Trenerzy ubiegający się o nagrodę w kategorii SPORT winni w szczególności:  

  1) w okresie nie dłuższym niż dwa lata poprzedzające rok złożenia wniosku                 

  o przyznanie nagrody przyczynić do osiągnięcia przez pozostającego pod 

  jego opieką zawodnika wysokiego wyniku we współzawodnictwie krajowym  

  lub międzynarodowym,  

  2) reprezentują postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów  

  i działaczy sportu.   

  

14. Nagroda w OBSZARZE SPOŁECZNYM jest ustanowiona w celu wyróżnienia  

     rzetelności    i ofiarności w realizacji zadań z zakresu działalności społecznej oraz   

     pomocy społecznej. Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie  

     pomocy społecznej na rzecz mieszkańców powiatu wielickiego, w szczególności za:  

 1) realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu 

 problemów społecznych,  

 2) podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej,   

 3) wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej,   

 4) wspieranie i upowszechnianie wolontariatu,   

 5) promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej,  

 6) wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym.   

 

15. Nagroda w OBSZARZE SPOŁECZNYM przyznawana jest: społecznikowi lub 

organizacji społecznej.   

 

16. Społecznicy kandydujący do nagrody w kategorii OBSZAR SPOŁECZNY winni 

spełniać następujący warunek: angażować się w pracę i bezinteresowną pomoc na 

rzecz innych.  

 

17. Organizacje społeczne ubiegające się o nagrodę w kategorii OBSZAR SPOŁECZNY 

winny w szczególności spełniać następujące warunki:  

 1) działać z własnej inicjatywy na rzecz interesu publicznego,  

 2) aktywizować społeczności lokalne w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz 

 interesu publicznego i społecznego.   

 

    18. Nagroda za CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI jest ustanowiona w celu uhonorowania     

     osoby i działalności laureata, którego dorobek zawodowy i publiczny stanowi ważny   

     wkład w rozwój i promocję powiatu wielickiego. Podkreśla ona dokonania i postawy  

     będące wzorem dla społeczności lokalnej. Wskazuje na wizję, odwagę i konsekwencję  

     w działaniu, fachowość i nowatorstwo, poszanowanie wartości etycznych                     

     i zaangażowanie w życie społeczne kandydata do Nagrody. Wyróżnia ona ludzi    

     dynamicznych i  niekonwencjonalnych, którzy swoim dorobkiem przyczyniają się  do  

     pozytywnych i trwałych zmian w środowisku. Nagroda honoruje całokształt  

     działalności laureata. 19. Kandydaci do nagrody za Całokształt działalności winni  

     w szczególności:  

 1) być wzorem dla społeczności lokalnej,  

 2) wykazywać się nienaganną postawą i poszanowaniem wartości etycznych,   

 3) być „wizytówką” powiatu wielickiego.   

  

  

III. KAPITUŁA   

  

1. Tworzy się kapitułę Nagrodę Starosty Wielickiego.  

2. Skład kapituły powołuje w formie uchwały Zarząd Powiatu Wielickiego.  

3. W posiedzeniach kapituły mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby 

zaproszone przez przewodniczącego.  



4. Kapituła ocenia wnioski nominowanych osób, instytucji pod względem formalnym         

i merytorycznym, a następnie wskazuje Staroście Wielickiemu propozycję 

laureatów Nagrody w poszczególnych dziedzinach i kategoriach.  

5. Wniosek o przyznanie Nagrody pozostawia się bez rozpoznania w przypadku 

złożenia po terminie, rezygnacji kandydata, braków formalnych, wycofania przez 

wnioskodawcę, jeżeli cofnięcie następuje przed podjęciem decyzji przez kapitułę         

o przyznaniu nagrody.  

6. Kapituła głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów, 

decyduje głos przewodniczącego.  

7. Członkowie kapituły, którzy kandydują do Nagrody nie mogą brać udziału w jej 

posiedzeniach, gdy rozpatrywana jest ich kandydatura.  

8. Kapituła może z własnej inicjatywy zaproponować przyznanie Nagrody lub 

honorowego wyróżnienia w formie listu gratulacyjnego.  

9. Z posiedzenia kapituły sporządza się protokół, który zatwierdza jej 

przewodniczący.  

  

  

IV. TRYB ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO NAGRODY  

 

1. Zgłaszania kandydatur do Nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na podstawie 

wniosków stanowiących załączniki nr 1 - 9 do niniejszego regulaminu;  

2. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić do konkursu nie 

więcej niż 3 kandydatury w każdej z 5 kategorii;  

3. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą zgłaszać:  

 1) jednostki administracji samorządowej,  

 2) organizacje pozarządowe,  

 3) przedsiębiorstwa i podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  

 4) osoby fizyczne.   

 

 4. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do Nagrody powinna wyrazić pisemną 

zgodę na jej zgłoszenie;  

 5. Nabór wniosków o przyznanie Nagrody ogłasza się poprzez imienne zapytanie 

instytucji i organizacji oraz w formie informacji zamieszczonej na stronie 

internetowej powiatu wielickiego oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się na  

I piętrze budynku Starostwa Powiatowego ( Rynek Górny 2; 32-020 Wieliczka);  

 6. Wnioski o przyznanie Nagrody można składać osobiście w Starostwie Powiatowym       

w Wieliczce w terminie określonym przez Starostę Wielickiego lub przesłać pocztą  

na adres: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Biuro Informacji, Promocji  

i Współpracy Międzynarodowej, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka (decyduje data 

stempla pocztowego).  

7. Tryb wyłaniania laureatów nagrody podzielony jest na dwa etapy:  

 1) Instytucje, organizacje, fundacje, samorządy terytorialne oraz osoby prywatne 

przesyłają w wyznaczonym terminie do sekretariatu Kapituły wnioski o przyznanie 

Nagrody. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszego regulaminu. Każda 

instytucja lub osoba prywatna ma prawo zgłosić do 3 kandydatur w każdej  z 5 

kategorii. Laureaci Nagrody nie mogą być ponownie zgłaszani w kategorii,            

w której otrzymali Nagrodę oraz w okresie 3 lat w innej kategorii. Podmiot 

ubiegający się o Nagrodę w danym roku może ją otrzymać tylko w jednej 

kategorii.   

 2) Z grona przedłożonych wniosków o przyznanie Nagrody Kapituła rekomenduje 

laureatów w poszczególnych kategoriach i przedstawia je Staroście Wielickiemu. 

Starosta Wielicki może przyznać Nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej 

kategorii, może również zrezygnować z przyznania Nagrody. 

 8. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystane  

do innych celów niż wybór nominowanych i przyznanie Nagrody.  

9. O nominacji do Nagrody nominowani zostają powiadomieni na piśmie.     



  

V. PRZYZNANIE NAGRODY  

1. Nagrodę przyznaje Starosta Wielicki w oparciu o propozycję Kapituły.  

2. Na wniosek Kapituły lub z własnej inicjatywy Starosta Wielicki może przyznać 

osobie prawnej lub fizycznej Nagrodę specjalną za osiągnięcia wykraczające poza 

zakres podstawowych kategorii nagrody.  

  

  

VI. NAGRODY   

1. Nagroda ma charakter honorowy, nie wiąże się z gratyfikacją finansową i jest 

przyznawana corocznie.  

2. Laureaci otrzymują dyplom oraz statuetkę i mają prawo używać ich w materiałach 

firmowych i reklamowych jako „Laureat nagrody Perła Powiatu Wielickiego                  

w kategorii………………………………………… w …………………. roku”.  

3. Organizator zapewnia laureatom promocję na stronie internetowej Powiatu 

Wielickiego.   

  

  

VII. SEKRETARIAT NAGRODY  

 

Czynności organizacyjne oraz sprawowanie kontroli w zakresie wszelkich spraw objętych 

niniejszym regulaminem wykonuje Biuro Informacji, Promocji i Współpracy 

Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka, 

tel. 12 39 99 840.  

  

  

VIII. INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Regulamin przyznawania nagród wraz z wnioskiem o przyznanie nagrody jest 

dostępny na stronie internetowej powiatu wielickiego: www.powiatwielicki.pl  

2. Wniosek o przyznanie nagrody jest również dostępny w siedzibie Biura Informacji, 

Promocji i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce.  

3. Informacja o przyznanych nagrodach zostanie podana do publicznej wiadomości,  

a ich wręczenie może nastąpić podczas okazjonalnych świąt, wydarzeń.  

4. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

  

  

IX. ZAŁĄCZNIKI   

 

Wniosek o przyznanie nagrody „Perła Powiatu Wielickiego” w kategoriach:   

1. GOSPODARKA – Firma     

2. GOSPODARKA – Przedsiębiorca    

3. KULTURA - Twórca    

4. KULTURA - Mecenas kultury   

5. SPORT - Sportowiec     

6. SPORT - Trener     

7. OBSZAR SPOŁECZNY - Społecznik     

8. OBSZAR SPOŁECZNY - Organizacja społeczna  

9. CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


