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Regulamin przyznawania Wyróżnienia Starosty  

Pszczyńskiego „Uskrzydlony” 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki przyznawania Wyróżnienia 

Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” zwanego dalej „Wyróżnieniem”. 

§ 2 

Organizatorem konkursu w ramach którego jest przyznawane Wyróżnienie jest 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie.  

§ 3 

1. Wyróżnienie jest przyznawane osobom z niepełnosprawnościami za postawę 

godną naśladowania. 

2. Wyróżnienie zostało ustanowione w celu: 

a) Uhonorowania osób z niepełnosprawnością, które są aktywne zawodowo, 

sportowo lub kulturalnie oraz mają wyjątkowe osiągniecia lub bezinteresownie 

działają na rzecz innych. 

b) Docenienia i wyróżnienia godnej naśladowania postawy osób  

z niepełnosprawnościami. 

c) Wyłonienia osób, które pomimo różnych niepełnosprawności poprzez swoją 

codzienną pracę inspirują i mogą być wzorem do naśladowania dla innych.  

§ 4 

1. Wyróżnienie jest przyznawane co roku. 

2. W ramach corocznej edycji wyłania się jednego laureata lub laureatkę 

konkursu. 
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Rozdział II 

WARUNKI UDZIAŁU 

§ 5 

Do Wyróżnienia mogą być zgłaszane osoby mieszkające na terenie powiatu 

pszczyńskiego, które wyróżniają się aktywną postawę życiową, szczególnymi 

osiągnięciami realizowanymi pomimo ograniczeń związanych z niepełnosprawnością, 

przełamywaniem barier własnej niepełnosprawności. 

Rozdział III 

KAPITUŁA 

§ 6 

1. Kapitułę przyznającą Wyróżnienie Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” 

powołuje Starosta Pszczyński. 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

a) Starosta Pszczyński – przewodniczący Kapituły; 

b) Wicestarosta Pszczyński; 

c) Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

d) Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie; 

e) Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych; 

f) Pełnomocnik Starosty ds. Osób z Niepełnosprawnościami. 

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

zaproszone przez przewodniczącego.  

4. Kapituła ocenia wnioski nominowanych osób pod względem formalnym  

i merytorycznym, a następnie wskazuje propozycję laureata Wyróżnienia 

Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony”. Kapituła może też wskazać osoby, 

które chce dodatkowo uhonorować, stosownie do ust. 9. 

5. Wniosek o przyznanie Wyróżnienia pozostawia się bez rozpoznania 

w przypadku złożenia po terminie, rezygnacji kandydata z ubiegania się o 

Wyróżnienie, wycofania wniosku 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.  
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7. Członkowie Kapituły, którzy ubiegają się o wyróżnienie 

nie mogą brać udziału w jej posiedzeniach, gdy rozpatrywana jest ich 

kandydatura.  

8. Członków Kapituły obwiązuje zachowanie tajemnicy z prac Kapituły. 

9. Kapituła może z własnej inicjatywy zaproponować przyznanie dodatkowego 

lub honorowego wyróżnienia.  

10. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który zatwierdza jej 

przewodniczący. 

Rozdział IV 

TRYB ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW i KANDYDATEK  
DO WYRÓŻNIENIA 

§ 7 

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

podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

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

więcej niż 3 kandydatury. 

3. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do konkursu powinna wyrazić 

pisemną zgodę na jej zgłoszenie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża opiekun 

prawny. 

4. Nabór wniosków o przyznanie Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego 

„Uskrzydlony” ogłasza się poprzez zapytanie instytucji i organizacji 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz w formie informacji 

zamieszczonej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pszczynie. 

5. Wnioski o przyznanie Wyróżnienia można składać osobiście w terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o konkursie w sekretariacie Starostwa Powiatowego 

w Pszczynie lub listownie na adres:  Starostwo Powiatowe w Pszczynie, 43–

200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 z dopiskiem „Uskrzydlony”, (decyduje data 

stempla pocztowego).  

6. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane 

i wykorzystane do innych celów niż wybór nominowanych i przyznanie  

Wyróżnienia.  
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Rozdział V 

PRZYZNANIE WYRÓŻNIENIA 

§ 8 

1. Wyróżnienie przyznaje Kapituła w oparciu o złożone zgłoszenia.  

2. Wręczanie Wyróżnienia ma charakter uroczysty i odbywa się podczas 

uroczystości zorganizowanej w ramach Powiatowego Tygodnia Osób 

Niepełnosprawnych zwanego „Słonecznym Tygodniem”. 

3. Osoby zgłoszone do Wyróżnienia Starosty Pszczyńskiego „Uskrzydlony” 

zostaną powiadomione przez Organizatora o terminie i miejscu wręczenia 

odznaczeń. 

4. Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacją finansową. 

5. Laureat otrzyma list gratulacyjny oraz statuetkę. 

Załącznik nr 1 

➢ Wniosek o przyznanie Wyróżnienia – formularz. 
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