U c hw ał a Nr 8 2 7 / 3 7 9 / 2 2
Z a r z ą d u W oj ew ó dz tw a P o m or s k i e g o
z dni a 2 3 s i e r pn i a 2 0 2 2 r .
w sprawie określenia regulaminu pracy Kapituły oceniającej wnioski o
przyznanie stypendium sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród
trenerom, działaczom sportowym i zawodnikom osiągającym wysokie wyniki
sportowe oraz określenia wzorów wniosków
Na podstawie art. 41 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 547) oraz § 4 ust. 5, § 8 ust. 3, § 12 ust. 3
oraz § 13 ust. 1 i 4 Uchwały Nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28
września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i
stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród
trenerom i działaczom sportowym, zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada
2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021 r. uchwala się, co
następuje:

§ 1.
Określa się regulamin prac Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie stypendium
sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom i działaczom sportowym,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2.
Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium Marszałka Województwa
Pomorskiego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Określa się wzór wniosku o przyznanie trenerowi nagrody Marszałka Województwa
Pomorskiego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
§ 4.
Określa się wzór wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5.
Określa się wzór wniosku o przyznanie nagrody zawodnikowi za wysokie wyniki
sportowe, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
§ 7.
Traci moc uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 849/280/21 z dnia 31
sierpnia 2021 r. w sprawie określenia regulaminu pracy Kapituły oceniającej wnioski
o przyznanie stypendium sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom,

działaczom sportowym i zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz
określenia wzorów wniosków.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Uchwałą z dnia 28 września 2020 roku Nr 311/XXIV/20, zwaną dalej „Uchwałą”,
Sejmik Województwa Pomorskiego ustalił zasady i tryb przyznawania wyróżnień,
nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz
wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym.
Zgodnie z § 12 ust. 3 Uchwały Regulamin pracy Kapituły oraz wzory wniosków o
których mowa w § 4 ust. 5, § 13 ust. 1 i 4 Uchwały określi uchwała Zarządu. Ponadto
zgodnie z § 8 ust. 3 Uchwały wzór wniosku o stypendium mające charakter celowy
(jednorazowy) i mogące być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu
zawodników na sportową imprezę międzynarodową określa uchwała Zarządu o której
mowa w § 12 ust. 3. W związku z tym niniejsza Uchwała określa wzór wniosku o
przyznanie :
1) stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego,
2) trenerowi Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego,
3) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej,
4) nagrody zawodnikowi za wysokie wyniki sportowe.
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i
uzasadnione.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 827/379/22
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Regulamin pracy Kapituły
oceniającej wnioski o przyznanie stypendium sportowego
oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom i działaczom sportowym
§1
1. Wnioski oceniane przez Kapitułę składa się według wzorów które stanowią
załączniki 2-5 do uchwały nr 827/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z
dnia 23 sierpnia 2022 r.
2. Wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wnioski składa się w formie
papierowej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wnioski na stypendia o których mowa w § 8 ust. 1 składa się przy wykorzystaniu
generatora wniosków dostępnego na stronie urzędu, z zastrzeżeniem punktu 4.
1) Wniosek powinien być wypełniony w generatorze.
2) Wygenerowany i wydrukowany wniosek powinien zostać podpisany przez
wnioskodawcę oraz pełnoletniego zawodnika a w przypadku zawodnika
niepełnoletniego jego rodzica lub opiekuna prawnego.
3) Wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do UMWP
zgodnie z treścią § 13 ust. 8 uchwały Nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu
przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym
wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom
sportowym, zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r., zwanej dalej
„Uchwałą”.
4) W przypadku awarii generatora, o którym mowa w ust. 4 wskazany wyżej
wniosek składa się w oparciu o wzór wniosku dostępny w formie wskazanej w
ust. 3.
§2
1. Pracą Kapituły kieruje Przewodniczący lub w jego zastępstwie
Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Kapituły jest przedstawiciel Zarządu
Województwa Pomorskiego.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
1) wyznaczanie terminów posiedzeń Kapituły,
2) prowadzenie posiedzeń Kapituły,
3) określenie szczegółowych zasad postępowania w toku prac Kapituły
nieokreślonych niniejszym regulaminem,
4) informowanie członków Kapituły o odpowiedzialności wynikającej z przepisów
o ochronie danych osobowych.
4. Do zadań członków Kapituły należy w szczególności:
1) czynny udział w pracach Kapituły,

2) zapoznanie się ze zgłoszonymi wnioskami,
3) zapoznanie się z kryteriami oceny wniosków, tabelami punktowymi oraz kartą
oceny wniosku, których treść stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do
niniejszego Regulaminu.
4) informowanie Przewodniczącego o niemożności uczestniczenia w pracach
Kapituły.
5. Członkowie Kapituły mają prawo wglądu do dokumentów związanych z ich pracą
w Kapitule w siedzibie Referatu Sportu Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w terminie ustalonym z
Przewodniczącym.
6. Członkowie Kapituły oraz inne osoby obecne na posiedzeniu Kapituły
zobowiązują się do nie ujawniania informacji z pracy Kapituły.
7. Członkowie Kapituły zobowiązani są do podania danych kontaktowych (nr
telefonu lub adres email).
§3
1. Kapituła pracuje na posiedzeniach w siedzibie Referatu Sportu.
2. Posiedzenia Kapituły zwołuje Przewodniczący, informując o tym wszystkich
członków Kapituły.
3. Obrady odbywają się w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.
4. W posiedzeniach mogą brać udział osoby nie będące członkami Kapituły
(pracownicy Referatu Sportu)
5. Decyzje Kapituły zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy liczby członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego.
6. Ocena i wybór wniosków odbywa się wg kryteriów ustalonych przez Kapitułę,
których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
7. Kapituła wskazuje kandydatów do stypendiów i nagród.
8. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który w imieniu Kapituły podpisują
przewodniczący i protokolant.
9. Protokół przedkłada się Zarządowi Województwa Pomorskiego.
10. W przypadku większej ilości wniosków, niż ilość przyznawanych w danym roku
stypendiów i nagród wynikających z Uchwały Kapituła może ustalić dodatkowe
kryteria wyboru wniosków na posiedzeniu.
§4
1. Obsługę techniczno – organizacyjną prac Kapituły oraz korespondencję
związaną z pracami Kapituły zapewnia Referat Sportu Departamentu Edukacji i
Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
2. Do zadań związanych z obsługą prac Kapituły należy w szczególności:
1) przygotowywanie spotkań Kapituły;
2) dostarczenie wszystkim członkom Kapituły materiałów i dokumentów
niezbędnych do rozpatrzenia wniosków;
3) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze spotkaniami
Kapituły oraz wynikami jej prac.

Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy
Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie
stypendium sportowego oraz wnioski o
przyznanie nagród trenerom i działaczom
sportowym

Kryteria oceny wniosków
1. Kapituła do oceny zastosuje Kartę oceny wniosku, której treść stanowi załącznik
nr 3 do Regulaminu pracy Kapituły.
2. Karta oceny wniosku składa się z oceny formalnej i oceny merytorycznej.
3. Kapituła do oceny wniosku w części merytorycznej zastosuje punkty
przyznawane za osiągnięcia sportowe, które określają tabele punktowe, których
treść stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Kapituły. Tabele punktowe
określają ilość punktów zgodnie z osiągnięciami wymienionymi w uchwale
311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.,
zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą
446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r.
4. Punkty są przyznawane tylko w przypadku, gdy w danej konkurencji mistrzostw
startuje minimum 5 uczestników (zawodników lub zespołów).
5. Pod uwagę będą brane tylko wyniki zawarte we wniosku.
6. W przypadku startu zawodnika w kategorii bądź w kategoriach wiekowych
wyższych niż posiadana przez niego brane jest pod uwagę najwyższe
osiągnięcie z danych zawodów.
7. W przypadku niemożliwości zidentyfikowania imprezy sportowej wskazanej we
wniosku wyniki z tej imprezy sportowej nie będą brane pod uwagę.
8. Do sumy punktów zdobytych za Mistrzostwa Polski, w konkurencji olimpijskiej
lub klasie przygotowawczej do Igrzysk Olimpijskich Kapituła przyznaje
zawodnikowi 1 dodatkowy punkt.
9. Do sumy punktów zdobytych w sportach indywidualnych Kapituła przyznaje
zawodnikowi 1 dodatkowy punkt.
10. W sytuacji zdobycia przez zawodników takiej samej ilości punktów członkowie
Kapituły będą głosować za przyznaniem dodatkowego punktu zawodnikowi,
który ich zdaniem wskazuje perspektywy rozwoju.
11. O umieszczeniu zawodnika na liście rankingowej, zgodnie z którą przyznane
zostaną stypendia, decydować będzie suma punktów. Tworzy się osobne listy
rankingowe dla każdej z trzech kategorii wiekowych.

Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy
Kapituły oceniającej wnioski o
przyznanie stypendium sportowego oraz
wnioski o przyznanie nagród trenerom i
działaczom sportowym

Tabele Punktowe
za osiągnięcia sportowe wymienione w § 6 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr 311/XXIV/20
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia
zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom
sportowym. Punkty przyznawane są tylko w przypadku dyscyplin objętych systemem
współzawodnictwa dzieci i młodzieży.

Igrzyska Olimpijskie

punkty

I

24

II

21

III

18

IV

15

V

12

VI

9

VII

6

VIII

3

udział

8

Mistrzostwa Świata

punkty

I

16

II

14

III

12

IV

10

V

8

VI

6

VII

4

VIII

2

udział

5

Mistrzostwa Europy

punkty

I

12

II

10

III

8

IV

6

V

4

VI

2

udział

3

Mistrzostwa Polski

punkty

I

3

II

2

III

1

Załącznik nr 3 do Regulaminu pracy
Kapituły oceniającej wnioski o
przyznanie stypendium sportowego oraz
wnioski o przyznanie nagród trenerom i
działaczom sportowym.

Karta oceny wniosku
numer wniosku o przyznanie stypendium
Imię i nazwisko zawodnika ubiegającego
się o przyznanie stypendium
OCENA FORMALNA

TAK

NIE

Uwagi

Wniosek wpłynął w terminie
prawidłowy wnioskodawca
zawodnik jest mieszkańcem województwa pomorskiego
albo mieszkańcem województwa pomorskiego i
członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na
terenie województwa
zawodnik uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską
lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa
młodzieży uzdolnionej sportowo
odpowiednia kategoria: młodzieżowiec, junior, junior
młodszy
zawodnik jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej
lub studentem uczelni wyższej
zawodnik reprezentuje i uzyskuje punkty dla
województwa pomorskiego na zawodach
data i podpis osoby weryfikującej formalnie
OCENA MERYTORYCZNA

ilość
punktów

Uwagi

punkty przyznane za osiągnięcia sportowe zgodnie z
uchwałą wg tabel punktowych
punkt za osiągnięcia w sportach indywidualnych
punkt za zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski w
konkurencji olimpijskiej lub klasie przygotowawczej do
Igrzysk Olimpijskich
punkt za perspektywy rozwoju zawodnika, przyznany
przez członków kapituły w drodze głosowania, w
przypadku równej wysokości punktów między
zawodnikami
Suma uzyskanych punktów:

data i podpis Przewodniczącego Kapituły
data

podpis

Załącznik nr 2 do uchwały nr 827/379/22
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE
STYPENDIUM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NUMER WNIOSKU
(nie wypełniać)
NAZWA:
DANE
WNIOSKODAWCY:
ADRES:

DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail):

NAZWISKO I IMIONA:
DANE KANDYDATA
NA STYPENDIUM:
NUMER PESEL:
ADRES ZAMIESZKANIA (miejscowość, kod, ulica):

DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail):

UPRAWIANA DYSCYPLINA SPORTOWA:

NUMER LICENCJI ZAWODNIKA:

KLUB SPORTOWY KANDYDATA (nazwa, dane kontaktowe - telefon, e-mail)
SZKOŁA/UCZELNIA KANDYDATA (nazwa,)

KATEGORIA
WIEKOWA
(na dzień składania
wniosku)
KONKURENCJA*:

JUNIOR
MŁODSZY

OLIMPIJSKA

Sport objęty systemem
współzawodnictwa
sportowego dzieci i
młodzieży
Zawodnik objęty
programem
przygotowań do
Igrzysk Olimpijskich
lub Igrzysk
Paraolimpijskich
Zawodnik reprezentuje
i uzyskuje punkty dla
województwa
pomorskiego na
zawodach

MŁODZIEŻOWIEC

JUNIOR

NIEOLIMPIJSKA

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

INFORMACJE O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH KANDYDATA W ROKU …..… / …...…
KTÓRE KWALIFIKUJĄ DO OTRZYMANIA STYPENDIUM

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

Lp.

Nazwa Imprezy

Data i
miejsce

Dyscyplina
sportu

konkurencja

Zajęte
miejsce

Punkty**

Zajęte
miejsce

Punkty**

Zajęte
miejsce

Punkty**

Zajęte
miejsce

Punkty**

MISTRZOSTWA ŚWIATA
Lp.

Nazwa Imprezy

Data i
miejsce

Dyscyplina
sportu

konkurencja

MISTRZOSTWA EUROPY
Lp.

Nazwa Imprezy

Data i
miejsce

Dyscyplina
sportu

konkurencja

MISTRZOSTWA POLSKI
Lp.

Nazwa Imprezy

Data i
miejsce

Dyscyplina
sportu

konkurencja

*konkurencję olimpijską należy zaznaczyć tylko w przypadku zajęcia miejsca I-III na Mistrzostwach Polski w konkurencji
olimpijskiej lub klasie/konkurencji przygotowawczej do Igrzysk Olimpijskich
**punkty będą przyznawane tylko w przypadku kiedy w danej konkurencji mistrzostw startuje minimum 5 uczestników
(zawodników/zespołów).
UWAGA! Do wniosku należy załączyć:
1. udokumentowanie swoich osiągnięć na zawodach (np. wydrukowany komunikat końcowy z zawodów,
zaświadczenie z Klubu Sportowego/ Związku Sportowego o zajętych miejscach na zawodach)
2.
program szkolenia opracowany przez klub sportowy/trenera.

Referat Sportu ma prawo żądać uzupełniających informacji w wyznaczonym terminie.

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA KANDYDATA
DO STYPENDIUM:

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych kandydata do stypendium jest Zarząd Województwa
Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; des@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 850.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane kandydata na stypendystę: nazwisko, imiona, dane
kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail), adres zamieszkania, numer PESEL, uprawiana
dyscyplina sportowa, numer licencji zawodnika, nazwa klubu sportowego, nazwa szkoły/uczelni,
informację czy zawodnik reprezentuje i uzyskuje punkty dla województwa pomorskiego na
zawodach, kategoria wiekowa na dzień składania wniosku, dane dotyczące niepełnosprawności,
osiągnięcia, dane osobowe opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby (nazwisko i imiona) a także (w
przypadku przyznania stypendium) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer
rachunku bankowego, data urodzenia, numer NIP (gdy kandydat do stypendium obowiązany jest
rozliczać się przy jego użyciu), są przetwarzane są w celu:
1) weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) w związku z:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst: Dz.U.
z 2020 r. poz. 1133),
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1668.); uchwałą nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z
dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i
stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród
trenerom ,działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020
r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. (dalej: Uchwały).
2) archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
4. Dane osobowe Pani/Pana lub dziecka, nad którym Pani/Pan sprawuje opiekę w postaci imienia i
nazwiska oraz informacji o wysokości przyznanego stypendium sportowego przetwarzane będą w
celu publikacji w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na podstawie art. 6
ust.1 lit. a RODO (tj. zgodnie z udzieloną zgodą).
5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcą danych osobowych kandydata do stypendium oraz danych osobowych
opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby będą podmioty, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług informatycznych); takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Dane osobowe kandydata do stypendium oraz dane osobowe opiekuna/opiekunów prawnych tej
osoby będą przechowywane przez 10 lat albo do momentu cofnięcia przez Panią /Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
8. Kandydat do stypendium oraz opiekun/opiekunowie prawni tej osoby posiada/posiadają prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Osoba, dla której wnioskowane jest stypendium oraz opiekun/opiekunowie prawni tej osoby
posiada/posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium jest dobrowolne,
lecz niepodanie danych uniemożliwi weryfikacje Wniosku, od której uzależnione jest przyznanie
stypendium. Wyrażenie zgody na publikację danych zawodnika w BIP jest dobrowolne, przy czym
konsekwencją niewyrażenia zgody będzie anonimizacja danych zawodnika na liście stypendystów.

OŚWIADCZENIA
ZAWODNIKA LUB
OPIEKUNA
PRAWNEGO:

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury lub kandydatury dziecka, nad którym sprawuję
opiekę do stypendium sportowego Marszałka Województwa Pomorskiego.
…………….…………….…………………..
data i podpis zawodnika
lub opiekuna prawnego
Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28
września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów
zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom
sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą
446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. oraz Regulaminem pracy Kapituły oceniającej wnioski o
przyznanie stypendium sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom i działaczom
sportowym, będącym załącznikiem nr 1 do uchwały nr 827/379/22 Zarządu Województwa
Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia regulaminu pracy Kapituły oceniającej
wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom, działaczom
sportowym i zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz określenia wzorów wniosków i
akceptuję ich zapisy.
…………….…………….…………………..
data i podpis zawodnika
lub opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację na stronie internetowej BIP UMWP mojego
imienia i nazwiska lub kandydatury dziecka, nad którym sprawuję opiekę oraz informacji o
wysokości przyznanego stypendium, zgodnie z Uchwałą nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień,
nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród
trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz
uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. Konsekwencją niewyrażenia zgody będzie
anonimizacja moich danych.
Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo ich poprawiania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Cofnięcia zgody
można dokonać pisząc na adres email des@pomorskie.eu.
*niepotrzebne skreślić
…………….…………….…………………..
data i podpis zawodnika
lub opiekuna prawnego

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA
WNIOSKODAWCY:

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul.
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; des@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 850.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o
przyznanie stypendium: nazwa, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), imiona i
nazwiska osoby lub osób reprezentujących, przetwarzane są w celu:
1) weryfikacji wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny), w związku z:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst: Dz.U.
z 2020 r. poz. 1133),
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1668.); uchwałą nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z
dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i
stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród
trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada
2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. (dalej: Uchwały).
2) archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
4. Odbiorcą danych osobowych wnioskodawcy składającego wniosek o stypendium są podmioty,
którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług
informatycznych); takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o stypendium będą przechowywane 10 lat.
6. Wnioskodawca składający wniosek o stypendium posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia
przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na
podstawie zgody przed jej wycofaniem lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Wnioskodawca obowiązany jest do podania niezbędnych danych zawartych w formularzu wniosku
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) – przy czym konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.

Za prawidłowość danych przedstawionych we wniosku odpowiedzialny jest Wnioskodawca

………..…………….…………………..
data i podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 3 do uchwały nr 827/379/22
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE TRENEROWI
NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Prosimy wypełnić komputerowo lub literami drukowanymi
NAZWA:
DANE
WNIOSKODAWCY:
ADRES:

DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail):

NAZWISKO I IMIONA:
DANE TRENERA:
DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail):

REPREZENTOWANY KLUB:
PRZYGOTOWANIE SPECJALISTYCZNE DO PRACY W KULTURZE FIZYCZNEJ (ukończone szkoły,
kursy, itp.):
OSIĄGNIĘCIA
PODOPIECZNYCH
(ZAWODNIKÓW):

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA TRENERA:

KATEGORIA
WIEKOWA

DYSCYPLINA/
KONKURENCJA

NAZWA, DATA I
MIEJSCE IMPREZY

OSIĄGNIECIA

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych trenera dla którego wnioskowana jest nagroda jest Zarząd
Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; des@pomorskie.eu lub tel. 58 32
68 850.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe trenera, dla którego wnioskowana jest nagroda:
nazwisko, imiona, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), reprezentowany klub,
przygotowanie specjalistyczne do pracy w kulturze fizycznej (ukończone szkoły, kursy, itp.), a także
(w przypadku przyznania nagrody) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer rachunku
bankowego, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL lub NIP (gdy trener obowiązany jest
rozliczać się przy jego użyciu) przetwarzane są w celu:
1) weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) w związku z:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst: Dz.U. z
2020 r. poz. 1133),
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1668.); uchwałą nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i
stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród
trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020
r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. (dalej: Uchwały).
2) archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).

4. Dane osobowe Pani/Pana w postaci imienia i nazwiska oraz informacji o wysokości przyznanej
nagrody przetwarzane będą w celu publikacji w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (tj. zgodnie z udzieloną zgodą).
5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcą danych osobowych trenera dla którego wnioskowana jest nagroda będą podmioty, którym
zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług
informatycznych); takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie
z naszymi poleceniami.
7. Dane osobowe trenera dla którego wnioskowana jest nagroda będą przechowywane przez 10 lat
albo do momentu cofnięcia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Trener dla którego wnioskowana jest nagroda posiada prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. Trener dla którego wnioskowana jest nagroda posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych wskazanych we wniosku o przyznanie nagrody trenerowi jest
dobrowolne, lecz niepodanie danych uniemożliwi weryfikacje Wniosku, od której uzależnione jest
przyznanie nagrody. Wyrażenie zgody na publikację danych trenera w BIP jest dobrowolne, przy
czym konsekwencją niewyrażenia zgody będzie anonimizacja publikowanych danych trenera.

OŚWIADCZENIA
TRENERA:

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla
trenera.
…………….…………………..
data i podpis trenera
Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września
2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym
zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25
października 2021r.oraz Regulaminem pracy Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie stypendium
sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom i działaczom sportowym, będącym załącznikiem
nr 1 do uchwały nr 827/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w
sprawie określenia regulaminu pracy Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie stypendium sportowego
oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom, działaczom sportowym i zawodnikom osiągającym wysokie
wyniki sportowe oraz określenia wzorów wniosków i akceptuję ich zapisy.
…………….…………………..
data i podpis trenera
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację na stronie internetowej BIP UMWP mojego
imienia i nazwiska oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody, zgodnie z Uchwałą nr 311/XXIV/20
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz
wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30
listopada 2020 r oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. Konsekwencją niewyrażenia
zgody będzie anonimizacja moich danych.
Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo ich poprawiania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Cofnięcia zgody
można dokonać pisząc na adres email des@pomorskie.eu.
*niepotrzebne skreślić
…………….…………………..
data i podpis trenera

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA
WNIOSKODAWCY:

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy składającego wniosek o przyznanie nagrody
dla trenera jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
des@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 850.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o nagrodę
dla trenera: nazwa, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), imiona i nazwiska
osoby lub osób reprezentujących, przetwarzane są w celu:

weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny), w związku z:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1133),
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 913, ze zm.); uchwała nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania
wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz
wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z
dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. (dalej:
Uchwały).
2)
archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
Odbiorcą danych osobowych wnioskodawcy składającego wniosek o nagrodę dla trenera są
podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy
usług informatycznych); takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami.
Dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o nagrodę będą przechowywane przez 10 lat.
Wnioskodawca składający wniosek o nagrodę posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia
przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na
podstawie zgody przed jej wycofaniem lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Wnioskodawca obowiązany jest do podania niezbędnych danych zawartych w formularzu wniosku
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) – przy czym konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody.
1)

4.

5.
6.
7.

8.

Za prawidłowość danych przedstawionych we wniosku odpowiedzialny jest Wnioskodawca

………..…………….…………………..
data i podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 4 do uchwały nr 827/379/22
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ
Prosimy wypełnić komputerowo lub literami drukowanymi
NAZWA:
DANE
WNIOSKODAWCY:
ADRES:

DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail):

NAZWISKO I IMIONA:
DANE OSOBY, DLA
KTÓREJ
WNIOSKOWANA
DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail):
JEST NAGRODA:
STANOWISKA, PEŁNIONE FUNKCJE W KULTURZE FIZYCZNEJ LUB INSTYTUCJI ZWIAZANEJ Z
KULTURĄ FIZYCZNĄ:
NAGRODY I
ODZNACZENIA:
(rok przyznania,
stopień i rodzaj):
UZASADNIENIE:

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA OSOBY, DLA
KTÓREJ
WNIOSKOWANA
JEST NAGRODA:

państwowe:
resortowe i inne:

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych osoby, dla której wnioskowana jest nagroda jest Zarząd
Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; des@pomorskie.eu lub tel. 58 32
68 850.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe osoby, dla której wnioskowana jest nagroda:
nazwisko, imiona, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), stanowiska, pełnione funkcje w
kulturze fizycznej lub instytucji związanej z kultura fizyczną, nagrody i odznaczenia, a także (w
przypadku przyznania nagrody) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer rachunku
bankowego, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL lub NIP (gdy osoba, dla której
wnioskowana jest nagroda obowiązana jest rozliczać się przy jego użyciu) przetwarzane są w celu:
1) weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) w związku z:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst: Dz.U. z
2020 r. poz. 1133),
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1668.); uchwała nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i
stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród
trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020
r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. (dalej: Uchwały).
2) archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
4. Dane osobowe Pani/Pana w postaci nazwiska i imion oraz informacji o wysokości przyznanej
nagrody przetwarzane będą w celu publikacji w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (tj. zgodnie z udzieloną zgodą).
5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcą danych osobowych osoby, dla której wnioskowana jest nagroda będą podmioty, którym
zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług
informatycznych); takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie
z naszymi poleceniami.
7. Dane osobowe osoby, dla której wnioskowana jest nagroda będą przechowywane przez o10 lat albo
do momentu cofnięcia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Osoba dla której wnioskowana jest nagroda posiada prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Osoba, dla której wnioskowana jest nagroda posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych wskazanych we wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięcia w
dziedzinie kultury fizycznej jest dobrowolne, lecz niepodanie danych uniemożliwi weryfikacje
wniosku, od której uzależnione jest przyznanie nagrody. Wyrażenie zgody na publikację danych
osoby, dla której wnioskowana jest nagroda w BIP jest dobrowolne, przy czym konsekwencją
niewyrażenia zgody będzie anonimizacja danych nagrodzonego.

OŚWIADCZENIA
OSOBY, DLA
KTÓREJ
WNIOSKOWANA
JEST NAGRODA:

Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za
osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
…………….…………………..
data i podpis osoby, dla której
wnioskowana jest nagroda
Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września
2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym
zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25
października 2021r. oraz Regulaminem pracy Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie stypendium
sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom i działaczom sportowym, będącym załącznikiem
nr 1 do uchwały nr 827/379/22.Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w
sprawie określenia regulaminu pracy Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie stypendium sportowego
oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom, działaczom sportowym i zawodnikom osiągającym wysokie
wyniki sportowe oraz określenia wzorów wniosków i akceptuję ich zapisy.
…………….…………………..
data i podpis osoby, dla której
wnioskowana jest nagroda
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację na stronie internetowej BIP UMWP mojego
imienia i nazwiska oraz informacji o wysokości przyznanej nagrody, zgodnie z Uchwałą nr 311/XXIV/20
Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 wrzesień 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu
przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz
wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30
listopada 2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. Konsekwencją
niewyrażenia zgody będzie anonimizacja moich danych.
Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo ich poprawiania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Cofnięcia zgody
można dokonać pisząc na adres email des@pomorskie.eu.
*niepotrzebne skreślić
…………….…………………..
data i podpis osoby, dla której
wnioskowana jest nagroda

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA
WNIOSKODAWCY:

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy składającego wniosek o przyznanie nagrody
za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa
21/27, 80-810 Gdańsk; des@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 850.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o
przyznanie nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej: nazwa, adres, dane kontaktowe
(numer telefonu, adres e-mail), imiona i nazwiska osoby lub osób reprezentujących, przetwarzane
są w celu:
1) weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny), w związku z:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1133),
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity
tekst: Dz.U. z 2020r. poz. 1668.); uchwały nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa
Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania

4.

5.
6.
7.

8.

wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz
wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20
z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r.
(dalej: Uchwały).
2) archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
Odbiorcą danych osobowych wnioskodawcy składającego wniosek o nagrodę dla trenera są
podmioty, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy
usług informatycznych); takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami.
Dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o nagrodę będą przechowywane przez 10 lat.
Wnioskodawca składający wniosek o nagrodę posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia
przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na
podstawie zgody przed jej wycofaniem lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Wnioskodawca obowiązany jest do podania niezbędnych danych zawartych w formularzu wniosku
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) – przy czym konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody.

Za prawidłowość danych przedstawionych we wniosku odpowiedzialny jest Wnioskodawca

………..…………….…………………..
data i podpis wnioskodawcy

Załącznik nr 5 do uchwały nr 827/379/22
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY ZAWODNIKOWI ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE
Prosimy wypełnić komputerowo lub literami drukowanymi
NAZWA:
DANE
WNIOSKODAWCY:
ADRES:

DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail):

NAZWISKO I IMIONA:
DANE
ZAWODNIKA:
DANE KONTAKTOWE (telefon, e-mail):

REPREZENTOWANY KLUB:

OSIĄGNIĘCIA
ZAWODNIKA:

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA ZAWODNIKA:

KATEGORIA
WIEKOWA

DYSCYPLINA/
KONKURENCJA

NAZWA, DATA I
MIEJSCE IMPREZY

OSIĄGNIECIA

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych osoby, dla której wnioskowana jest nagroda jest Zarząd
Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; des@pomorskie.eu lub tel. 58 32
68 850.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe zawodnika, dla którego wnioskowana jest nagroda:
nazwisko, imiona, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), reprezentowany klub, kategoria
wiekowa, osiągnięcia, dane osobowe opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby (nazwisko i imiona) a
także (w przypadku przyznania nagrody) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer
rachunku bankowego, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL lub NIP, gdy osoba, dla której
wnioskowana jest nagroda obowiązana jest rozliczać się przy jego użyciu przetwarzane są w celu:
1) weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) w związku z:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst: Dz.U. z
2020 r. poz. 1133),
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1668.); uchwała nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i
stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród
trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020
r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. (dalej: Uchwały).
2) archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
4. Dane osobowe Pani/Pana lub dziecka, nad którym Pani/Pan sprawuje opiekę w postaci imienia i
nazwiska oraz informacji o wysokości przyznanego nagrody przetwarzane będą w celu publikacji w
BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO (tj.
zgodnie z udzieloną zgodą).
5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan cofnąć w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
6. Odbiorcą danych osobowych osoby, dla której wnioskowana jest nagroda oraz danych osobowych
opiekuna/opiekunów prawnych tej osoby będą podmioty, którym zlecimy usługi związane z
przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług informatycznych); takie podmioty będą
przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Dane osobowe osoby, dla której wnioskowana jest nagroda oraz dane osobowe opiekuna/opiekunów
prawnych tej osoby będą przechowywane przez 10 lat albo do momentu cofnięcia przez Panią /Pana
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Kandydat do nagrody oraz opiekun/opiekunowie prawni tej osoby posiada/posiadają prawo do
żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9. Osoba, dla której wnioskowana jest nagroda posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych wskazanych we wniosku o przyznanie nagrody jest dobrowolne, lecz
niepodanie danych uniemożliwi weryfikacje Wniosku, od której uzależnione jest przyznanie nagrody.
Wyrażenie zgody na publikację danych nagrodzonego w BIP jest dobrowolne, przy czym
konsekwencją niewyrażenia zgody będzie anonimizacja danych zawodnika.

OŚWIADCZENIA
ZAWODNIKA LUB
OPIEKUNA
PRAWNEGO:

Wyrażam zgodę na zgłoszenie kandydatury mojej lub kandydatury dziecka, nad którym sprawuję opiekę
do nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.
…………….…………….…………………..
data i podpis zawodnika
lub opiekuna prawnego
Zapoznałem/am się z Uchwałą Nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 września
2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom
osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i działaczom sportowym
zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25
października 2021 r. oraz Regulaminem pracy Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie stypendium
sportowego oraz wnioski o przyznanie nagród trenerom i działaczom sportowym, będącym załącznikiem
nr 1 do uchwały nr 827/379/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie
określenia regulaminu pracy Kapituły oceniającej wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz
wnioski o przyznanie nagród trenerom, działaczom sportowym i zawodnikom osiągającym wysokie
wyniki sportowe oraz określenia wzorów wniosków i akceptuję ich zapisy.
…………….…………….…………………..
data i podpis zawodnika
lub opiekuna prawnego
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na publikację na stronie internetowej BIP UMWP mojego
imienia i nazwiska lub kandydatury dziecka, nad którym sprawuję opiekę oraz informacji o
wysokości przyznanej nagrody, zgodnie z Uchwałą nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i
stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i
działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada 2020 r. oraz uchwałą
446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. Konsekwencją niewyrażenia zgody będzie anonimizacja
moich danych.
Podanie danych i wyrażenie zgody jest dobrowolne. Mam prawo ich poprawiania oraz prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Cofnięcia zgody
można dokonać pisząc na adres email des@pomorskie.eu.
*niepotrzebne skreślić
…………….…………….…………………..
data i podpis zawodnika
lub opiekuna prawnego

KLAUZULA
INFORMACYJNA
DLA
WNIOSKODAWCY:

Zgodnie z art. 13 st. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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 (dalej: RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych wnioskodawcy składającego wniosek o przyznanie nagrody
zawodnikowi osiągającemu wysokie nagrody sportowe jest Zarząd Województwa Pomorskiego, ul.
Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk; des@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 850.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to iod@pomorskie.eu lub tel. 58 32 68 518.
3. Przekazane przez wnioskodawcę dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o
przyznanie nagrody: nazwa, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), imiona i
nazwiska osoby lub osób reprezentujących, przetwarzane są w celu:
1) weryfikacji wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny), w związku z:
a) art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (jednolity tekst: Dz.U.
z 2020 r. poz. 1133),
b) art. 18 pkt 20 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (jednolity tekst:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1668.); uchwały nr 311/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z
dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i
stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród

4.

5.
6.

7.
8.

trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą Nr 341/XXVI/20 z dnia 30 listopada
2020 r. oraz uchwałą 446/XXXVII/21 z dnia 25 października 2021r. (dalej: Uchwały).
2) archiwizacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny).
Odbiorcą danych osobowych wnioskodawcy składającego wniosek o nagrodę są podmioty, którym
zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcy usług
informatycznych); takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami.
Dane osobowe wnioskodawcy składającego wniosek o nagrodę będą przechowywane 10 lat.
Wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych
oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia
przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na
podstawie zgody przed jej wycofaniem lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
Wnioskodawca składający wniosek o nagrodę posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wnioskodawca obowiązany jest do podania niezbędnych danych zawartych w formularzu wniosku
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny) – przy czym konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody.

Za prawidłowość danych przedstawionych we wniosku odpowiedzialny jest Wnioskodawca

………..…………….…………………..
data i podpis wnioskodawcy

