
 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY  „STANISŁAW” 

 

§1 

Nagroda „Stanisław”, będąca wyrazem  najwyższego uznania społeczności Gminy 

Inowrocław, przyznawana jest przez Wójta Gminy Inowrocław na wniosek 

Przewodniczącego Kapituły, na podstawie niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

Nagroda „Stanisław” jest  przyznawana za osiągnięcia w danym roku lub za całokształt 

pracy na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław: 

- osobie fizycznej, organizacji, instytucji, jednostce, firmie lub pracodawcy, mających 

siedziby na terenie Gminy Inowrocław lub działających na rzecz mieszkańców Gminy 

Inowrocław. 

 

§3 

1. Nagrodę „Stanisław” przyznaje Wójt Gminy Inowrocław na wniosek Przewodniczącego 

Kapituły. 

2. Kapituła składa się z 5 osób. Kapituła wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 

3. Kapitułę Konkursu powołuje Wójt Gminy Inowrocław. 

 

 §4  

1. Nagroda przyznawana jest w sześciu kategoriach: 

1) Animator kultury lub sportu (osoba lub zespół); 

2) Działalność społeczna lub charytatywna (osoba, instytucja, organizacja, 

jednostka); 

3) Lider biznesu lub rolnictwa (osoba, instytucja, gospodarstwo); 

4) Inicjatywa Roku (osoba lub zespół); 

5) Osobowość Roku (tytuł przyznawany osobie); 



 

 

 

6) Super Stanisław – za całokształt osiągnięć wykraczających poza kategorie, w 

których przyznawane są „Stanisławy” (osoba lub zespół). 

2. Kandydatów do otrzymania nagrody mają prawo zgłaszać: 

- instytucje, jednostki, organizacje mające siedzibę na terenie Gminy Inowrocław lub 

działające na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław, 

- osoby fizyczne, pełnoletnie – mieszkańcy Gminy Inowrocław lub pracujące na terenie 

gminy Inowrocław. 

3. W przypadku wniosku składanego przez osoby fizyczne wymagane jest poparcie tego 

wniosku przez co najmniej 10 osób – mieszkańców Gminy Inowrocław.  

4. Kandydatem do otrzymania nagrody może być jedynie osoba o nieposzlakowanej 

opinii. 

 

§5 

1. Pisemny wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

1) dane o kandydacie, 

2) uzasadnienie wniosku, 

3) adres lub siedzibę instytucji oraz podpis zgłaszającego, 

4) zgodę kandydata. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć/przesłać w terminie: 6. września – 

18. października 2021 r. do Urzędu Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, 88-100 

Inowrocław (decyduje data wpływu do urzędu), drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sekretariat@gminainowroclaw.eu.  

 

§6 

Kapituła oceniać będzie: 

1. W przypadku pierwszych pięciu kategorii określonych w §4 – „Stanisław”: 

- działania realizowane w 2021 roku na rzecz mieszkańców Gminy Inowrocław, 

- pozytywną postawę, 
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- odnoszone sukcesy, 

-szczególne osiągnięcia w dziedzinie: kultury, sportu. biznesu, rolnictwa, działalności 

społecznej i charytatywnej, 

- nieposzlakowaną opinię w środowisku lokalnym. 

 

2. W  przypadku 6. kategorii określonej w §4 – „Super Stanisław”: 

– całokształt osiągnięć wykraczających poza kategorie w jakich przyznawane są 

„Stanisławy”. 

 

§7 

W przypadku 5. kategorii – „Osobowość Roku”  wyboru dokonują mieszkańcy Gminy 

Inowrocław poprzez oddanie głosu na „Karcie do głosowania”. 

Głosować będzie można tylko w terminie: 2 – 30 listopada 2021 r. „Kartę do głosowania” 

można złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Inowrocław (ul. Królowej 

Jadwigi 43, 88-100 Inowrocław) lub przesłać: pocztą na adres: Urząd Gminy Inowrocław, 

88-100 Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43 (decyduje data wpływu do urzędu), 

drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminainowroclaw.eu.  

 

§8 

1.Nagrody: 

Laureat nagrody „Stanisław” otrzyma: 

- statuetkę, 

- nagrodę rzeczową o wartości 2.000 zł. 

Laureat nagrody „Super Stanisław” otrzyma: 

- statuetkę, 

- nagrodę rzeczową o wartości 3.000 zł. 

2.Nagrody przyznaje Wójt Gminy Inowrocław na wniosek Przewodniczącego Kapituły. 

3.Decyzja Kapituły jest ostateczna.  
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§9 

Jeżeli zgłoszony kandydat jest jednocześnie członkiem Kapituły, nie bierze udziału w 

rozpatrywaniu wniosków i głosowaniu (musi zrezygnować z uczestnictwa w Kapitule na 

czas wyboru). 

 

§10 

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali „Stanisławy”  

w grudniu 2021 r. 

 


