PROJEKT

UCHWAŁA Nr .../…./20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………………………… 2020 r.
w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
Uchwała określa:
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych Województwa Podkarpackiego,
2) szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu.
§2
1. Stypendia sportowe mogą być przyznawane osobom fizycznym, w tym osobom
niepełnosprawnym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnictwie sportowym.
2. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby fizyczne:
1) uprawiające gry zespołowe w kategorii seniorów,
2) uprawiające sport zawodowo.
§3
1. Stypendium może otrzymać osoba fizyczna, startująca w kategorii wiekowej junior
młodszy, junior, młodzieżowiec lub senior, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jej miejscem zamieszkania1 jest miejscowość na terenie Województwa
Podkarpackiego, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu,
2) uprawia dyscyplinę ujętą w wykazie sportów Systemu Sportu Młodzieżowego
(SSM), prowadzonym przez Ministerstwo właściwe dla sportu,
3) spełniła kryterium wynikowe, o którym mowa w ust. 2.
2. Osoba ubiegająca się o stypendium sportowe musi spełnić jedno z poniższych kryteriów
wynikowych:
1) w roku składania wniosku reprezentowała Polskę jako członek Kadry Narodowej
(KN) w:
a) Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF),
b) Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (YOG),
c) Uniwersjadzie,
d) Mistrzostwach Europy (ME),
e) Mistrzostwach Świata (MŚ),
f) Igrzyskach Olimpijskich,
2) w roku składania wniosku o stypendium zajęła miejsce od I do III w Mistrzostwach
Polski,
- z zastrzeżeniem ust. 3

1

Miejsce zamieszkania - należy rozumieć zgodnie z normą Kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której osoba fizyczna
przebywa z zamiarem stałego pobytu, będącą ośrodkiem życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej
plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt
przebywania w określonej miejscowości, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych
w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

3. Osoba, która w roku ubiegania się o stypendium jest stypendystą i nie spełniła żadnego
z kryteriów, o których mowa w ust. 2., musi spełnić jedno z poniższych kryteriów
wynikowych:
1) w roku składania wniosku o stypendium zajęła miejsca od IV do VI w Mistrzostwach
Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec,
2) w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium reprezentowała Polskę
jako członek KN w zawodach, o których mowa w ust. 2 pkt 1),
3) w roku poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium zajęła miejsca od I do III
w Mistrzostwach Polski w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior,
młodzieżowiec, senior.
4. Kryterium wynikowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) oraz ust. 3 pkt 3), uważa się za
spełnione, jeśli w rywalizacji, w której uzyskano wymagany wynik, wzięło udział co
najmniej 8 zawodników w konkurencjach indywidualnych lub co najmniej 6 zespołów
w konkurencjach wieloosobowych i drużynowych.
5. Kryterium wynikowe, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), uważa się za spełnione, jeśli
w rywalizacji, w której uzyskano wymagany wynik, wzięło udział co najmniej
10 zawodników lub zespołów.
6. Przez Mistrzostwa Polski, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i ust. 3 pkt 1) i pkt 3) należy
rozumieć Mistrzostwa Polski Seniorów i Mistrzostwa Polski, w których zawodnicy
zdobywają punkty zaliczane do systemu współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej
sportowo, prowadzonego przez Ministerstwo właściwe dla sportu.
§4
1. Wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w dyscyplinach lub konkurencjach
indywidualnych może wynosić nie więcej niż:
1) dla juniorów młodszych nie więcej niż 500 zł brutto miesięcznie,
2) dla juniorów nie więcej niż 750 zł brutto miesięcznie,
3) dla młodzieżowców nie więcej niż 1000 zł brutto miesięcznie,
4) dla seniorów nie więcej niż 1200 zł brutto miesięcznie,
2. Maksymalna wysokość stypendium przyznanego zawodnikowi w konkurencjach
wieloosobowych i dyscyplinach drużynowych, w poszczególnych kategoriach
wiekowych, nie może przekroczyć połowy kwot wymienionych w ust. 1.
3. Osobie spełniającej kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1), może zostać
przyznane stypendium w wysokości nie wyższej niż wysokość stypendium
otrzymywanego w roku składania wniosku.
4. Osobie spełniającej kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 3. pkt 2) i pkt 3), może zostać
przyznane stypendium w wysokości nie wyższej niż połowa wysokości stypendium
otrzymywanego w roku składania wniosku.
5. Stypendium może być przyznane w danym roku budżetowym tylko jeden raz tej samej
osobie.
§5
1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór określa
Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Wniosek składa pełnoletnia osoba fizyczna, dla której stypendium ma być przyznane,
zwana dalej Wnioskodawcą. W przypadku jeśli w dniu składania wniosku
Wnioskodawca jest niepełnoletni, wniosek w jego imieniu składa rodzic lub jego opiekun
prawny.
3. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w terminie do 31 grudnia każdego roku, decyduje data wpływu do Urzędu.
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
§6
1. Po zakończonym naborze wniosków, Departament właściwy ds. sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dokonuje ich weryfikacji pod

względem formalnym. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy Wnioskodawca
spełnia warunki, o których mowa w § 3 i poprawności wypełnienia wniosku.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich
usunięcia we wskazanym terminie.
3. Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku:
1) złożenia wniosku po terminie,
2) złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę,
3) niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków, o których mowa w § 3,
4) rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o stypendium;
5) nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie.
4. Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie
merytorycznej, która polega na przyznaniu punktów (P) wg wzoru:
P = (SSM · WKW · WSSM) + KN + ST
gdzie:
1) SSM – punkty zdobyte dla Województwa Podkarpackiego w ramach SSM:
a) w konkurencjach indywidualnych – punkty zdobyte przez zawodnika za
najlepszy uzyskany wynik w SSM, a w przypadku osób niepełnosprawnych ich
równowartość w SSM w danej dyscyplinie i kategorii wiekowej,
b) w konkurencjach wieloosobowych (np. deble, trójki, sztafety) – równowartość
punktów zdobytych w SSM przez zespół,
c) w konkurencjach drużynowych (np. hokej na lodzie, koszykówka, piłka nożna)
– iloraz punktów SSM zdobytych przez drużynę i liczby 6,
2) WKW – waga kategorii wiekowej, która przyjmuje następujące wartości:
a) dla kategorii juniora młodszego - 2,0
b) dla kategorii juniora - 1,0
c) dla kategorii młodzieżowca - 0,5
3) WSSM – wskaźnik, obliczany dla roku zdobywania punktów w ramach SSM jako
iloraz liczby województw w klasyfikacji województw w danej dyscyplinie w SSM
i miejsca zajętego przez Woj. Podkarpackie, którego wartość wynosi:
a) 1,0 - dla ilorazu mniejszego lub równego 1,3
b) 1,5 - dla ilorazu większego od 1,3 i mniejszego lub równego 1,5
c) 1,8 - dla ilorazu większego od 1,5 i mniejszego lub równego 3,0
d) 2,0 - dla ilorazu większego od 3,0.
4) KN – punkty za najlepszy wynik zawodnika uzyskany w Kadrze Narodowej, wg
poniższej punktacji:
a) w EYOF, Uniwersjadzie, ME, MŚ:
- 15 pkt. za udział,
- 30 pkt. za medal,
b) w YOG oraz Igrzyskach Olimpijskich:
- 20 pkt. za udział,
- 40 pkt. za medal.
5) ST – punkty dla osoby będącej stypendystą sportowym Województwa
Podkarpackiego w roku składania wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 – 25 pkt.
5. Po dokonaniu oceny merytorycznej sporządzana jest lista rankingowa kandydatów do
stypendium wg malejącej liczby punktów.
§7
1. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Zarząd Województwa
Podkarpackiego, w formie Uchwały, z uwzględnieniem zapisów § 4.
2. Stypendia przyznawane są do wysokości środków zaplanowanych w budżecie
województwa na ten cel na dany rok.
3. Od decyzji podjętej w ust. 1 nie przysługuje odwołanie.

§8
Stypendium przyznawane jest na okres od 1 stycznia do 31 grudnia w danym roku
kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.
§9
1. Podstawą wypłaty stypendium jest umowa zawarta pomiędzy stypendystą
a Województwem Podkarpackim.
2. Wypłata stypendium następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.
3. Wraz z pierwszą wypłatą wypłacane jest wyrównanie za miesiące od początku okresu
na jaki przyznano stypendium.
§ 10
1. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana na czas nieoznaczony w przypadku:
1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków prawidłowej realizacji procesu
szkolenia,
2) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek
sportowy lub stowarzyszenie, którego jest członkiem.
2. Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres wstrzymania, następuje od miesiąca
następującego po miesiącu ustania przyczyn wymienionych w ust. 1.
§ 11
1. Stypendium zostaje pozbawiony zawodnik, który:
1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został
zdyskwalifikowany na czas dłuższy niż okres przyznania stypendium,
2) posiada miejsce zamieszkania poza województwem podkarpackim,
3) podpisał kontrakt zawodowy,
4) został prawomocnie skazany.
2. Pozbawienie stypendium następuje od miesiąca następnego po miesiącu zaistnienia
przyczyn wymienionych w ust. 1.
3. W przypadku pozbawienia stypendysty stypendium, Zarząd Województwa
Podkarpackiego może przyznać stypendium innej osobie na okres od miesiąca
pozbawienia stypendium, o którym mowa w ust. 2, do końca danego roku.
4. Stypendium, o którym mowa w ust. 3 może otrzymać kolejna osoba z listy rankingowej,
o której mowa w § 6 ust. 5.
§ 12
Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została
potwierdzona orzeczeniem lekarskim wydanym przez uprawnionego lekarza specjalistę
w zakresie medycyny sportowej, może być wypłacane stypendium przez okres
niezdolności, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, a w szczególnych przypadkach
przez okres sześciu miesięcy.
§ 13
1. Ustanawia się nagrody pieniężne i wyróżnienia dla działaczy sportowych, za wybitny
wkład w rozwój sportu w województwie podkarpackim.
2. Ustanawia się nagrody pieniężne i wyróżnienia dla trenerów i zawodników za osiągnięte
wysokie wyniki sportowe.
§ 14
1. Nagrody, o których mowa w § 13, mogą być przyznawane:
1) działaczom, za osiągnięcia w działalności sportowej przyczyniającej się do rozwoju
sportu na terenie województwa podkarpackiego,
2) trenerom zawodników będących stypendystami Województwa Podkarpackiego,
3) zawodnikom - którzy zdobyli medal w następujących zawodach:

a) Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF),
b) Uniwersjadzie,
c) Mistrzostwach Europy (ME),
d) Mistrzostwach Świata (MŚ),
e) Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (YOG),
f) Igrzyskach Olimpijskich,
4) trenerom zawodników, o których mowa w pkt. 3).
2. Nagrodzoną może być osoba, której miejscem zamieszkania jest miejscowość na
terenie województwa podkarpackiego.
3. Nagroda nie może być przyznana ponownie za to samo osiągnięcie.
4. Wysokość przyznanej nagrody pieniężnej nie może przekroczyć równowartości
dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłoszonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
§ 15
1. Wnioski o przyznanie nagrody składane są przez stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby
sportowe lub osoby fizyczne.
2. Wnioski należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego
w terminie do 31 grudnia każdego roku.
3. Po zakończonym naborze wniosków, dokonuje się ich weryfikacji pod względem
formalnym.
4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich
usunięcia we wskazanym terminie.
5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
1) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę;
2) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.
6. Wzory wniosków o przyznanie nagrody stanowią: Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3
i Załącznik Nr 4, do niniejszej uchwały.
§ 16
1. Decyzję o przyznaniu nagrody i jej wysokości podejmuje Zarząd Województwa
Podkarpackiego, w formie Uchwały.
2. Od decyzji podjętej w ust. 1 nie przysługuje odwołanie.
§ 17
Nagroda może być przyznana w ciągu roku z własnej inicjatywy Zarządu Województwa
Podkarpackiego.
§ 18
1. Wyróżnienia, o których mowa w § 13, mają charakter rzeczowy i obejmują statuetki,
odznaki lub nagrody rzeczowe wraz z listem gratulacyjnym.
2. Wyróżnienia przyznawane są z inicjatywy Dyrektora Departamentu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego właściwego dla sportu.
§ 19
Zarząd Województwa Podkarpackiego może powołać Komisję do spraw opiniowania
wniosków o nagrody oraz określić regulamin prac Komisji.
§ 20
Traci moc Uchwała Nr III/24/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.
§ 21
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 22
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ...../...../…
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ..................... r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego Województwa Podkarpackiego
1. Dane osobowe kandydata
Imię i nazwisko:

PESEL:

e-mail:

Tel:

Nr rachunku bankowego:
Urząd Skarbowy:
Miejsce zamieszkania a)
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Powiat:

Gmina:

Kategoria wiekowa

☐ junior mł.

☐ junior

Dyscyplina

☐ młodzieżowiec

☐ senior

Klub sportowy

a)

Miejsce zamieszkania - należy rozumieć zgodnie z normą Kodeksu cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu, będącą ośrodkiem
życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt
przebywania w określonej miejscowości, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce
zamieszkania

2. Osiągnięcia sportowe kandydata
Nazwa zawodów

Data

Zajęte
miejsce

Konkurencja

Liczba
startujących*

Uzyskany
wynik

Punkty
SSM**

Najlepszy wynik uzyskany w Systemie Sportu Młodzieżowego

Najlepszy wynik uzyskany w Kadrze Narodowej

*
**

zawodników/drużyn w danej konkurencji
zdobyte dla woj. podkarpackiego

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - “Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” - oświadczam, że dane zawarte
we wniosku o przyznanie stypendium sportowego Woj. Podkarpackiego są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
1.
2.
3.

4.

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez Województwo
Podkarpackie, dla celów reklamowych, promocyjnych.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe,
drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Mój wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie
w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z przyznaniem mi przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego stypendium.

5.
6.

Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania
mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
W dowolnym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/
W związku z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). dalej RODO), przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych, zawartych we wniosku o przyznanie stypendium sportowego jest Województwo
Podkarpackie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@podkarpackie.pl, telefonicznie
pod nr telefonu 17 747 67 09 lub listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego
4, 35-010 Rzeszów,
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium oraz otrzymywania stypendium
sportowego w przypadku jego przyznania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e RODO,
4) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
5) moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
6) moje dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
7) mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych
osobowych niezbędnych w szczególności do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, celów archiwalnych w interesie publicznym nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo
przenoszenia tych danych,
8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu
o moją zgodę,
9) moje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu poddaniu decyzji (w tym profilowaniu),
10) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2, w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
11) podanie danych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny realizacji umowy o stypendium sportowe.

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...../...../…
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ..................... r.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Województwa Podkarpackiego
w dziedzinie sportu dla DZIAŁACZA
1. Dane osobowe kandydata
Imię i nazwisko:

PESEL:

e-mail:

Tel:

Nr rachunku bankowego:
Urząd Skarbowy:
Miejsce zamieszkania a)
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Powiat:

Gmina:

Dyscyplina
a)

Miejsce zamieszkania - należy rozumieć zgodnie z normą Kodeksu Cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu, będącą ośrodkiem
życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt
przebywania w określonej miejscowości, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce
zamieszkania

2. Uzasadnienie wniosku

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - “Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” - oświadczam, że dane zawarte
we wniosku o przyznanie nagrody Woj. Podkarpackiego są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
1.
2.
3.

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez Województwo
Podkarpackie, dla celów reklamowych, promocyjnych.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe,
drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Mój wizerunek może być użyty do różnego

4.
5.
6.

rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie
w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z przyznaniem mi przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego stypendium.
Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania
mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
W dowolnym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/
W związku z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). dalej RODO), przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych, zawartych we wniosku o przyznanie Nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie
kultury fizycznej jest Województwo Podkarpackie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@podkarpackie.pl, telefonicznie
pod nr telefonu 17 747 67 09 lub listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego
4, 35-010 Rzeszów,
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody oraz wypłaty nagrody w przypadku jej
przyznania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nagrody, a wizerunek wraz z informacją o nagrodzie może być wykorzystywany
i rozpowszechniany przez Województwo Podkarpackie w celach informacyjnych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e
RODO,
4) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
5) moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
6) moje dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
7) mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych
osobowych niezbędnych w szczególności do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, celów archiwalnych w interesie publicznym nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo
przenoszenia tych danych,
8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu
o moją zgodę,
9) moje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu poddaniu decyzji (w tym profilowaniu),
10) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2, w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
11) podanie danych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny przyznania i wypłacenia nagrody.

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...../...../…
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ..................... r.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Województwa Podkarpackiego
w dziedzinie sportu dla TRENERA
1. Dane osobowe kandydata
Imię i nazwisko:

PESEL:

e-mail:

Tel:

Nr rachunku bankowego:
Urząd Skarbowy:
Miejsce zamieszkania a)
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Powiat:

Gmina:

Dyscyplina

Klub sportowy

a)

Miejsce zamieszkania - należy rozumieć zgodnie z normą Kodeksu Cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu, będącą ośrodkiem
życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt
przebywania w określonej miejscowości, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce
zamieszkania

2. Osiągnięcia sportowe podopiecznych
Imię i nazwisko podopiecznego

Nazwa zawodów

Data

Konkurencja

Osiągnięcie

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - “Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” - oświadczam, że dane zawarte
we wniosku o przyznanie nagrody Woj. Podkarpackiego są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
1.
2.
3.

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez Województwo
Podkarpackie, dla celów reklamowych, promocyjnych.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe,
drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Mój wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie
w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

4.
5.
6.

Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z przyznaniem mi przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego nagrody.
Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania
mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
W dowolnym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/
W związku z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). dalej RODO), przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych, zawartych we wniosku o przyznanie Nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie
kultury fizycznej jest Województwo Podkarpackie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@podkarpackie.pl, telefonicznie
pod nr telefonu 17 747 67 09 lub listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego
4, 35-010 Rzeszów,
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody oraz wypłaty nagrody w przypadku jej
przyznania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nagrody, a wizerunek wraz z informacją o nagrodzie może być wykorzystywany
i rozpowszechniany przez Województwo Podkarpackie w celach informacyjnych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e
RODO,
4) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
5) moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
6) moje dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
7) mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych
osobowych niezbędnych w szczególności do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, celów archiwalnych w interesie publicznym nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo
przenoszenia tych danych,
8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu
o moją zgodę,
9) moje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu poddaniu decyzji (w tym profilowaniu),
10) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2, w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
11) podanie danych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny przyznania i wypłacenia nagrody.

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ...../...../…
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ..................... r.

WNIOSEK
o przyznanie nagrody Województwa Podkarpackiego
w dziedzinie sportu dla ZAWODNIKA
1. Dane osobowe kandydata
Imię i nazwisko:

PESEL:

e-mail:

Tel:

Nr rachunku bankowego:
Urząd Skarbowy:
Miejsce zamieszkania a)
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Nr domu/lokalu:

Powiat:

Gmina:

Kategoria wiekowa

☐ junior mł.

Dyscyplina

☐ junior

☐ młodzieżowiec

☐ senior

Klub sportowy

a)

Miejsce zamieszkania - należy rozumieć zgodnie z normą Kodeksu Cywilnego (art. 25 KC) miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu, będącą ośrodkiem
życia codziennego osoby fizycznej, w którym skoncentrowane są jej plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt
przebywania w określonej miejscowości, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce
zamieszkania

2. Osiągnięcia sportowe
Nazwa zawodów

Data

Miejsce zawodów

Konkurencja

Osiągnięcie

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - “Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” - oświadczam, że dane zawarte
we wniosku o przyznanie nagrody Woj. Podkarpackiego są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku
1.
2.
3.

4.

Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez Województwo
Podkarpackie, dla celów reklamowych, promocyjnych.
Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie.
Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności filmy reklamowe, spoty telewizyjne, ulotki, plakaty reklamowe,
drukowane materiały promocyjne, reklamę w gazetach i czasopismach oraz w Internecie itp. Mój wizerunek może być użyty do różnego
rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie
w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z przyznaniem mi przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego nagrody.

5.
6.

Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania
mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu.
W dowolnym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie
wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. /Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016/
W związku z art. 13 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 oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). dalej RODO), przyjmuję do wiadomości, że:
1) Administratorem moich danych osobowych, zawartych we wniosku o przyznanie Nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie
kultury fizycznej jest Województwo Podkarpackie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@podkarpackie.pl, telefonicznie
pod nr telefonu 17 747 67 09 lub listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego
4, 35-010 Rzeszów,
3) moje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody oraz wypłaty nagrody w przypadku jej
przyznania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nagrody, a wizerunek wraz z informacją o nagrodzie może być wykorzystywany
i rozpowszechniany przez Województwo Podkarpackie w celach informacyjnych i promocyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i e
RODO,
4) moje dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
5) moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa,
6) moje dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
7) mam prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych
osobowych niezbędnych w szczególności do wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii
Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, celów archiwalnych w interesie publicznym nie przysługuje mi prawo do usunięcia albo
przenoszenia tych danych,
8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu
o moją zgodę,
9) moje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu poddaniu decyzji (w tym profilowaniu),
10) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki
2, w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO,
11) podanie danych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek konieczny przyznania i wypłacenia nagrody.

……………………..
(data)

…………………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Uzasadnienie
Uchwała w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu
określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień Województwa Podkarpackiego.
W § 2 i 3 uchwały określono kto może ubiegać się o stypendium i jakie warunki
musi spełnić, aby otrzymać stypendium sportowe Województwa Podkarpackiego.
W § 4 ustalone zostały maksymalne stawki stypendium dla poszczególnych
kategorii wiekowych oraz zasady ustalania wysokości stypendium w przypadku dyscyplin
drużynowych oraz stypendystów, którzy otrzymywali stypendium w roku ubiegłym.
W § 5 i 6 określony został wnioskowy charakter ubiegania się o stypendium oraz
zasady dotyczące oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Zarówno ocena formalna jak
i merytoryczna dokonywana będzie przez Departament właściwy dla sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Ocena formalna polegać będzie na
sprawdzeniu poprawności wypełnienia wniosku i zweryfikowaniu, czy osoba ubiegająca
się o stypendium spełnia wszystkie warunki określone w § 3. Ocena merytoryczna to
przyznanie punktów według określonego wzoru, na które składają się obiektywne, ściśle
zdefiniowane zmienne. Wprowadzenie obiektywnego sposobu oceny merytorycznej
wniosku wyłącza konieczność powoływania komisji ds. opiniowania wniosków
o przyznanie stypendium. Komisja taka będzie mogła natomiast zostać powołania do
opiniowania wniosków o przyznanie nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie
sportu.
W § 7 wskazany został organ uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie przyznania
stypendium i określenia wysokości jego kwoty, a w § 8 okres, na jaki stypendium może
zostać przyznane.
Zapisy § 9 i 10 dotyczą wypłaty stypendium oraz okoliczności, w jakich wypłata ta
może zostać wstrzymana i wznowiona.
W § 11 określone zostały sytuacje, w których stypendysta zostaje pozbawiony
prawa do stypendium, a w § 12 sposób rozstrzygania w sytuacji czasowej niezdolności
stypendysty do uprawiania sportu.
W paragrafach od §13 do §18 określone zostały warunki i zasady przyznawania
nagród i wyróżnień Województwa Podkarpackiego dla działaczy, trenerów i zawodników
za wybitny wkład w rozwój sportu w województwie podkarpackim oraz za wysokie
osiągnięcia sportowe. Nagrody przyznawane są na podstawie wniosków złożonych do
31 grudnia każdego roku lub w ciągu roku z własnej inicjatywy Zarządu Województwa.
Niniejsza uchwała zastępuje dotychczasową uchwałę regulującą zasady
przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, która
obowiązywała od 2010 r.

