
Regulamin  

nadania 

Statuetki Honorowej Towarzystwa Przyjaciół Będzina 

„Przyjaciel Będzina” 

 

§ 1 

Postanowienia Ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania Statuetki Honorowej „Przyjaciel Będzina” zwanej 

dalej "Statuetką".  

2. Wyłącznym organizatorem Statuetki jest Towarzystwo Przyjaciół Będzina z siedzibą w Będzinie,  

ul. Piłsudzkiego 39  zwane dalej "Towarzystwem". 

3. Statuetkę ustanowiono z okazji 25-lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Będzina. 

4. Statuetka jest zaszczytnym i prestiżowym wyróżnieniem o charakterze wyłącznie honorowym i nie 

wiąże się z żadną gratyfikacją finansową. 

5. Statuetka ma stanowić dowód uznania dla osób i instytucji, które aktywnie angażują się w bieżącą 

działalność Towarzystwa Przyjaciół Będzina oraz realizując cele statutowe Towarzystwa, działają na 

rzecz miasta i Jego mieszkańców. 

§ 2 

Kategorie 

1. Nagrodę przyznaje się w dwóch kategoriach:   

a) Będziński Społecznik, 

b) Będziński  Filantrop.  

2. Kategoria Będziński Społecznik przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, członków 

Towarzystwa, aktywnych inicjatorów i realizatorów przedsięwzięć podejmowanych przez 

Towarzystwo. 

3. Kategoria Będziński Filantrop przeznaczona jest dla osób fizycznych lub instytucji finansowo lub 

rzeczowo wspierających przedsięwzięcia podejmowane przez Towarzystwo. Osoby, o których mowa 

nie muszą być członkami Towarzystwa. 

§ 3 

Zasady zgłaszania kandydatów i przyznawania Statuetki 

1. Kandydatów do Statuetki mogą zgłaszać: 

a) pięciu członków Zarządu Towarzystwa działających łącznie, 

b) dziesięciu członków Towarzystwa działających łącznie. 



2. Zgłoszenia kandydatów do statuetki dokonuje się w formie wniosku stanowiącego załącznik do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Wniosek opiniuje powołana przez Zarząd Towarzystwa Kapituła Statuetki, zwana dalej „Kapitułą”.  

4. Kapitułę tworzy pięć osób, w tym Prezes Towarzystwa oraz dwóch członków Zarządu Towarzystwa 

i dwóch Honorowych Członków Towarzystwa. 

5. Pracom Kapituły przewodniczy Prezes Towarzystwa lub osoba przez niego wskazana. 

6. Kapituła konstytuuje się każdego roku w miesiącu czerwcu i opiniuje złożone wnioski najpóźniej  

do dnia 31 sierpnia.  

7. Kandydatów oceniana się wg następujących kryteriów: 

a) skuteczność działania, 

b) współpraca i zaangażowanie,  

c) pomysłowość działań i rozwiązań, 

d) czas i zasięg działania, 

e) wartość postawy jako wzoru do naśladowania. 

8. Statuetkę na wniosek Kapituły przyznaje Zarząd Towarzystwa w drodze uchwały podjętej zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania. 

§ 3 

Statuetka i Jej wręczenie 

1. Nagrodzony otrzyma Statuetkę „Przyjaciel Będzina” w jednej z dwóch kategorii wymienionych  

w § 2 pkt. 1 niniejszego Regulaminu wraz z okolicznościowym dyplomem. 

2. Wręczenie Statuetki musi odbyć się w terminie ustalonym z zainteresowanymi, nie później jednak 

niż do ostatniego dnia kadencji Zarządu, który przyjął uchwałę o nadaniu Statuetki, tj. do dnia 

Walnego Wyborczego Zgromadzenia Członków. 

§ 4 

Postanowienia Końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą przyznawania Statuetki. 

2. Poprzez przyjęcie Statuetki nagrodzeni wyrażają zgodę i upoważniają organizatora  

do przetwarzania ich danych osobowych dla celów dokumentacji działań TPB,  jak również  

do publikowania tych danych na stronie internetowej TPB i innych publikacjach związanych  

z działalnością TPB.  

3. Poprzez przyjęcie Statuetki nagrodzeni podporządkowują się postanowieniom niniejszego 

Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem oraz o jego zmianach decyduje Zarząd 

Towarzystwa. 



Załącznik do Regulamin nadania 

Statuetki Honorowej Towarzystwa Przyjaciół Będzina „Przyjaciel Będzina” 

 

W N I O S E K 

o nadanie 

Statuetki Honorowej Towarzystwa Przyjaciół Będzina 

„Przyjaciel Będzina” 

w kategorii  

Będziński Społecznik/Będziński  Filantrop1 

 

1. Imiona i nazwisko/nazwa instytucji: …………………………………………………………………………………..…. 

2. Adres zamieszkania/siedziby: ………………………………………………………………………………………..………. 

3. Uzasadnienie wniosku: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                           
1
 Niepotrzebne skreślić. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Dane i podpis wnioskodawcy: ………………………………………………………………………………………..…….. 

5. Data złożenia wniosku, podpis Sekretarza TPB: 2……………………………………………………………….. 

6. Stanowisko Kapituły:3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy członków Kapituły 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

7. Zarząd Towarzystwa postanawia przyznać/nie przyznać 4 Statuetkę Honorową „Przyjaciel 

Będzina” 

Podpisy Prezesa TPB 

……………………………………….. 

                                                           
2
 Wypełnia Sekretarz TPB. 

3
 Wypełnia Kapituła Statuetki. 

4
 Niepotrzebne skreślić. 



 

Uchwała nr 5/2015 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Towarzystwa Przyjaciół Będzina 

z dnia 26 marca 2015 roku 

w sprawie 

ustanowienia Statuetki Honorowej „Przyjaciel Będzina” 

 

Na podstawie § 23 pkt 13 Statutu TPB 

 

§ 1 

 

Uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Będzina, z okazji 

jubileuszu 25-lecia działalności Towarzystwa, postanawiają ustanowić Statuetkę Honorową 

„Przyjaciel Będzina”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Członkowie 

Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Przewodniczący 

Walnego Zgromadzenia Członków 

 


