
Regulamin przyznawania wyróżnienia 

Kobieta Wyjątkowa Ziemi Piotrkowskiej 

 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w wyróżnieniu pod nazwą 

„Kobieta Wyjątkowa Ziemi Piotrkowskiej” 

 

§ 2 

1. Organizatorem wyróżnienia jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego. 

2. Obsługą organizacyjną wyróżnienia zajmuje się komórka organizacyjna Starostwa 

Powiatowego Wydział Aktywizacji Społecznej, tel. 44 732 88 44, 44 732 88 18. 

 

§ 3 

Cele ustanowienia wyróżnienia: 

1. Wyróżnienie „Kobieta Wyjątkowa Ziemi Piotrkowskiej” jest przyznawane za szczególne 

osiągnięcia kobiet w działaniu na rzecz Powiatu Piotrkowskiego poprzez promowanie 

postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych. 

2. Wyróżnienie zostało ustanowione w celu: 

a) uhonorowania kobiet działających w instytucjach, przedsiębiorstwach, organizacjach 

pozarządowych, podmiotach nieposiadających osobowości prawnej, które wniosły 

trwały wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Powiatu Piotrkowskiego; 

b) podziękowania za podejmowanie aktywnych działań, promujących postawy 

przedsiębiorcze, kulturalne, społeczne i prozdrowotne, których dokonania zachęcają do 

działania i potrafią motywować innych; 

c) wyłonienia kobiet wyjątkowych, które poprzez swoją codzienną pracę inspirują i mogą 

być wzorem do naśladowania dla innych kobiet.

 

§ 4 

1. Wyróżnienie jest przyznawane w następujących kategoriach: 

a) Działalność społeczna; 

b) Kultura; 

c) Samorząd; 

d) Rolnictwo i Przedsiębiorczość; 

e) Sport i zdrowie. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nazwy odznaczenia i jego formy, loga i marki. 

 

Rozdział II 

Warunki udziału oraz kategorie odznaczeń 

§ 5 

1. Do wyróżnienia mogą być zgłaszane kobiety działające na terenie Powiatu Piotrkowskiego, 

które ukończyły 18 rok życia i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwa popełnione umyślnie. 

2. Wyróżnienie przyznaje się w kategoriach: 

a) Działalność społeczna - ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie kobiet, które rozwiązują 

problemy społeczności lokalnej w codziennych staraniach o poprawę jakości życia, których 

przykładem będzie: 

 Kobieta, która jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszką NGO bądź grupy 

nieformalnej; 



 Kobieta, która aktywnie działała na rzecz pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy 

w trwającym kryzysie humanitarnym; 

 Kobieta - strażak, która aktywnie działa w strukturach Straży Pożarnych, dbając 

o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej; 

 Kobieta, która angażuje się w pracę i bezinteresowną pomoc na rzecz lokalnej 

społeczności; 

 Kobieta, która jest inspirująca dla innych, potrafi motywować i zachęcać 

do działania; 

 Kobieta, wspierająca i upowszechniająca wolontariat. 

 

b) Kultura - ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie kobiet, które zaangażowane są w rozwój 

i umacnianie środowiska artystycznego, kulturalnego oraz lokalnych tradycji w Powiecie 

Piotrkowskim, których przykładem będzie: 

 Kobieta, która wykazuje się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania 

kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz działalności służącej 

upowszechnianiu kultury, sztuki i  tradycji Ziemi Piotrkowskiej; 

 Kobieta, wykazująca się znaczącymi dokonaniami w twórczości literackiej, 

plastycznej, muzycznej, fotograficznej, filmowej oraz artystycznych prezentacjach 

dzieł sztuki; 

 Kobieta działająca w lokalnych Kołach Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniach 

działających na rzecz krzewienia obyczajów, kultury i tradycji Ziemi Piotrkowskiej; 

 Kobieta, której aktywność wpływa w szczególny sposób na integrację i aktywizację 

innych kobiet. 

 

c) Samorząd - ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie kobiet, które zaangażowane 

są w działania na rzecz samorządu terytorialnego, promując nowatorskie rozwiązania, 

których przykładem będzie: 

 Kobieta, która aktywnie wspiera i działa na rzecz samorządowych jednostek 

organizacyjnych z terenu Ziemi Piotrkowskiej; 

 Kobiety radne, które aktywnie angażują się w życie społeczności lokalnej;  

 Kobiety, które pracują w jednostkach samorządu terytorialnego, a swoją pracę 

traktują  jako misje pomagania i wspierania mieszkańców. 

 

d) Rolnictwo i Przedsiębiorczość - ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie kobiet, które 

swoją działalnością promują postawę przedsiębiorczą, przyczyniają się do rozwoju 

gospodarczego powiatu oraz do zmiany wizerunku kobiety na wsi, których przykładem 

będzie: 

 Kobieta, która jest właścicielką bądź współwłaścicielką podmiotu gospodarczego lub 

jest producentem rolnym w Powiecie Piotrkowskim; 

 Kobieta, która swoją postawą przedsiębiorczą w sposób istotny przyczynia się do 

rozwoju gospodarczego Powiatu Piotrkowskiego; 

 Kobieta, której działania w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju 

prowadzonej działalności; 

 Kobieta, która swoimi działaniami ma wpływ na otoczenie, jest wzorem godnym do 

naśladowania oraz przyczynia się kreowania  zmiany w wizerunku kobiety  na wsi. 

 

e) Sport i zdrowie - ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie kobiet, które swoją aktywną 

działalnością w zakresie popularyzowania postaw i zachowań prozdrowotnych wpierają  

i aktywizują mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej, których przykładem będzie: 

 Kobieta, która aktywnie wpierała i pomagała mieszkańcom Ziemi Piotrkowskiej 

w czasie pandemii COVID 19; 



 Kobieta, która jest inicjatorem i organizatorem szeregu działań i programów 

w zakresie  aktywnego spędzania czasu i szeroko rozumianej rekreacji; 

 Kobieta, która swoją aktywną postawą w sposób istotny przyczynia się do rozwoju 

aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Piotrkowskiego; 

 Kobieta sportowiec, która swoimi osiągnięciami sportowymi jest wzorem do 

naśladowania  dla mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej; 

 Kobieta, która swoimi działaniami zachęca mieszkańców Ziemi Piotrkowskiej 

do aktywnego oraz zdrowego trybu życia. 

 

  
Rozdział III 

Kapituła 

§ 6 

1. Kapitułę wyróżnienia o nazwie „Kobieta Wyjątkowa Ziemi Piotrkowskiej” powołuje 

Starosta Powiatu Piotrkowskiego. 

2. W skład Kapituły wchodzą: 

a) Starosta  Powiatu Piotrkowskiego -  Przewodniczący Kapituły, 

b) Członkowie Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, 

c) Przewodniczący Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim, 

d) Dwóch przedstawicieli Powiatowej Rady Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, 

współorganizatora przedsięwzięcia. 

3. W posiedzeniach Kapituły mogą brać udział inne osoby zaproszone przez 

Przewodniczącego. 

4. Kapituła ocenia wnioski nominowanych osób pod względem formalnym i merytorycznym, 

a następnie wskazuje propozycję laureatek wyróżnienia pod nazwą „Kobieta Wyjątkowa 

Ziemi Piotrkowskiej” w poszczególnych kategoriach. 

5. Wniosek o przyznanie wyróżnienia pozostawia się bez rozpoznania w przypadku złożenia 

po terminie, rezygnacji kandydatki, 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 wyróżnienia nie mogą brać udziału w jej 

posiedzeniach, gdy rozpatrywana jest ich kandydatura. 

8. Członków Kapituły obwiązuje zachowanie tajemnicy z prac Kapituły. 

9. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który zatwierdza jej Przewodniczący. 

 

Rozdział IV 

Tryb zgłaszania 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. Wnioski o przyznanie wyróżnienia mogą zgłaszać: 

a) jednostki administracji samorządowej; 

b) organizacje pozarządowe; 

c) przedsiębiorstwa i podmioty prowadzące działalność rolniczą lub gospodarczą; 

d) grupy nieformalne; 

e) osoby fizyczne. 

3. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna mogą zgłosić 1 (jedną) kandydaturę 

w każdej z 5 kategorii.

3. Starosta Powiatu Piotrkowskiego może dokonać zgłoszenia Kobiet wyjątkowych według 

własnej wiedzy i uznania w poszczególnych kategoriach. 



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

zgodę na jej zgłoszenie oraz na przetwarzanie danych osobowych. Wzór wyrażenia zgody 

stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu. 

5. Kandydatka może zostać zgłoszona tylko w jednej kategorii. 
6. Jeżeli do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim wpłyną dwa lub więcej 

zgłoszenia jednej kandydatki w różnych kategoriach Wydział Aktywizacji Społecznej 

dokona uzgodnień z kandydatką, w której z kategorii kandydatka chce pozostać. Pozostałe 

zgłoszenia uznane zostaną za nieważne. 

7. Wnioski o przyznanie wyróżnienia można składać osobiście do dnia 14 maja 2022 r. 

do godz. 15.00 w sekretariacie Starosty Powiatu Piotrkowskiego lub listownie na adres: 

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków 

Trybunalski z dopiskiem „Kobieta Wyjątkowa Ziemi Piotrkowskiej”. 

7. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystane do innych 

celów niż wybór nominowanych i przyznanie wyróżnienia. 

8. O nominacji do wyróżnienia nominowane osoby zostają powiadomione telefonicznie. 

 

 

Rozdział V 

Przyznanie wyróżnień 

§ 8 

1. Wyróżnienie przyznaje Kapituła w oparciu o złożone zgłoszenia. 

2. Wszystkie zgłoszone Kobiety w plebiscycie otrzymują list gratulacyjny oraz statuetki. 

3. Wręczanie wyróżnień ma charakter uroczysty i odbywa się podczas Gali Kobiet 

Wyjątkowych połączonej z Galą Samorządu, która odbędzie się 20 maja 2022 r. 

w Moszczenicy. 

4. Kandydatki zgłoszone do wyróżnienia zostaną powiadomione przez pracowników Starostwa 

o terminie i miejscu wręczenia wyróżnień. 

5. Wyróżnienie jest nagrodą, ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacją finansową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 1 Formularz zgłoszenia kobiety do wyróżnienia 

 

 

 

Gala Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej 

20 maja 2022r. Moszczenica   

KARTA ZGŁOSZENIA 

podmiot zgłaszający: 

nazwa................……………………………..………………………………....................................... 

adres....................................................................................................................................................... 

osoba do kontaktu …............................................................................tel. ........................................... 

Kobieta wyjątkowa w kategorii*: 
Działalność społeczna 

Kultura 

Samorząd 

Rolnictwo i Przedsiębiorczość 

Sport i zdrowie 

 

imię i nazwisko................……………………………..………………………………........................ 

adres........................................................................................................tel............................................ 
 

UZASADNIENIE: 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................ ….............................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

…................................................................................................... 

  data i podpis zgłaszającego 

*niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik Nr 2 

 

 

 

Ja, …..................................................................... wyrażam zgodę na udział w plebiscycie 

Kobieta Wyjątkowa Ziemi Piotrkowskiej, którego finał odbędzie się 20 maja 2022 roku 

w Moszczenicy. 

 

 

................................................................... 

data i podpis    

 

 

 

 

Ja ...................................................…………………………oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe 

w Piotrkowie Trybunalskim moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, 

numer telefonu, informacje o działalności uzasadniającej przyznanie wyróżnienia „Kobieta 

Wyjątkowa Ziemi Piotrowskiej”). 

 

2. wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe 

w Piotrkowie Trybunalskim moich danych osobowych w postaci wizerunku w celu 

dokumentowania przebiegu uroczystości „Gala Kobiet Wyjątkowych Ziemi Piotrkowskiej”. 

Powyższa zgoda obejmuje także zgodę na publikację moich zdjęć na stronie internetowej Urzędu, 

jego kanałach w mediach społecznościowych oraz publikacjach wydawanych przez Starostwo 

Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim. 

W przypadku wyrażenia zgody przyjmuję do wiadomości, że mogę ją wycofać w każdym czasie, 

informując o tym Urząd pisemnie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 

 

 

 

................................................................... 

data i podpis    

* niepotrzebne proszę skreślić 

 

 

 

 

 



 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Piotrkowski, Starosta Powiatu 

Piotrkowskiego z siedzibą pod adresem ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski 

tel. 44 732-88-00. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Sylwia Tokarska, tel. (44) 732-88-09, kom. 781-555-147, 

adres email: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających 

z przepisów prawa, w szczególności  z art. 4 ust. 1 pkt 7 i 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 

Pani/Pana danych mogą być: 

1.  inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 

2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 

przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną 

określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej 

dokumentacji, przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora  przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia; 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody 

(tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy 

w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. Przy czym podanie danych jest: 

a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa, 

b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie 

czynności urzędowych lub zawarcie umowy. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również 

 w formie profilowania. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 

mailto:s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl

