
 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Regulamin Nagrody „KOZIOŁEK” 

 

I.  ZASADY OGÓLNE. 

 

1. W skład Kapituły wchodzą: Wojewoda Świętokrzyski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, 

Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, Prezes Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin 

Regionu Świętokrzyskiego”, Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego. 

 

2. Nagrodę pieniężną za I miejsce funduje Wojewoda Świętokrzyski, za zajęcie II miejsca – Marszałek 

Województwa Świętokrzyskiego, za zajęcie III miejsca – Wojewoda Świętokrzyski  i   

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.  

 

3. Uroczyste wręczenie Nagrody „Koziołka” organizuje i przeprowadza Prezes Stowarzyszenia „Związek 

Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego”. 

 

4. Kandydatem do nagrody jest powiat woj. świętokrzyskiego, który podjął wykraczające poza jego zwykłe 

obowiązki, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa, zabezpieczenia majątku państwowego lub 

prywatnego, przyczynił się w znaczący sposób do upowszechnienia postaw społecznej aktywności             

w zakresie bezpieczeństwa innych ludzi oraz ładu i spokoju publicznego.  

 

II.  CEL UFUNDOWANIA NAGRODY „KOZIOŁEK”. 

 

1. Wspieranie aktywności i publiczna promocja powiatów, na terenie których działające osoby fizyczne            

i prawne przyczyniły się do znaczącej poprawy stanu bezpieczeństwa obywatelskiego oraz zabezpieczenia 

majątku państwowego, komunalnego i prywatnego. Wyrażenie im uznania za wkład pracy i zaangażowanie 

w realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. 

 

2. Utrwalenie postaw społecznych umacniających system ładu i porządku, obywatelską reakcję wobec 

negatywnych zjawisk oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli i ich majątku. Pokazanie dobrych 

przykładów, osiągnięć, możliwości działania na rzecz walki z przestępczością i patologiami. 

 

3. Poszerzenie społecznej bazy akceptacji dla działań osób, służb porządkowych i instytucji działających na 

rzecz bezpieczeństwa obywateli i ochrony ich praw i majątków. 



  

 

4. Wsparcie środkami finansowymi najlepszych realizatorów programu. 

 

III.  ZASADY ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO NAGRODY ”KOZIOŁEK”.  

 

1. Starostowie w uzgodnieniu z Komendantami KPP/KMP w terminie do 28 lutego złożą pisemne 

sprawozdanie z realizacji Programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” za poprzedni rok uwzględniając 

osiągnięcia w realizacji przyjętych priorytetów.  

 

2. Sprawozdania o których mowa w punkcie 1 należy składać w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12. 

 

3. Selekcję i weryfikację wstępną zgłoszeń dokona Zespół Roboczy składający się z przedstawicieli: 

 

- Wojewody Świętokrzyskiego, 

- Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 

- Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Kielcach. 

 

 

4. Na podstawie nadesłanych sprawozdań Zespół Roboczy wyłoni sześć powiatów, w których przeprowadzi     

    wizytację terenową w terminie do 31 marca, a następnie przedłoży Kapitule protokół.  

 

IV.  PRZYZNAWANIE NAGRODY „KOZIOŁEK" 

 

1. Nagrody przyznawać będzie Kapituła, która dokona ostatecznej oceny i wyłoni laureatów po prezentacji 

kandydatur  przez Zespół Roboczy. 

  

2. Decyzję ostateczną Kapituła podejmuje na posiedzeniu niejawnym. 

 

3. Zwycięzca oraz powiaty, które zajęły drugie i trzecie miejsce otrzymają nagrodę rzeczową „Koziołek” oraz 

nagrody pieniężne. 

 

4. Wysokość nagród pieniężnych za pierwsze, drugie i trzecie miejsce określą członkowie Kapituły. 

 

5. Nagrody pieniężne należy przeznaczyć na realizację programu „Bezpieczne Świętokrzyskie”. 



  

 

6. Nagroda rzeczowa „Koziołek” przyznawana jest na własność starostwa powiatu. 

 

7. Podmioty gospodarcze i osoby fizyczne realizujące lub wspierające program „Bezpieczne Świętokrzyskie” 

mogą przyznawać dodatkowe nagrody dla laureatów. 

 

8. Wręczenie Nagrody odbywać się będzie uroczyście w obecności fundatorów, przedstawicieli władz 

rządowych, samorządowych, policji, organizacji i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz 

mediów.  

 

9. Przyznanej Nagrody nie można odstąpić osobie trzeciej. 

 

10. Uroczystość wręczenia Nagród organizowana będzie raz w roku, w pierwszym półroczu. 

 

11. Członkowie Kapituły mogą dodatkowo wyróżnić osoby prywatne lub instytucje, będące liderami 

niekonwencjonalnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

 

 

  


