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  ……………………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

 

ZARZĄD POWIATU WODZISŁAWSKIEGO 

za pośrednictwem 

Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 

ul. Pszowska 92a 

44-300 Wodzisław Śląski 

 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE NAGRODY LUB WYRÓŻNIENIA 

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W DZIEDZINIE SPORTU 1 

 

Dane wnioskodawcy: 2 

 

1. Nazwa lub imię i nazwisko: ………………………………………………….……… 

2. Adres siedziby lub zamieszkania:………………………………………….……….. 

3. Nr KRS lub z innej ewidencji 3 ………………………………………...…………… 

4. Numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie):………………………………….…… 

Dane kandydata: 

 

Osoba fizyczna (zawodnik) 4 

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………... 

2. Aktualny adres zamieszkania: …………………………………………………….. 

3. Data urodzenia: ……………………………………………………………...……… 

4. Numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie):………………………………………. 

Trener prowadzący szkolenie zawodników  5 

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………... 

2. Aktualny adres zamieszkania: …………………………………………………….. 

3. Data urodzenia: ……………………………………………………………...………. 

4. Numer telefonu kontaktowego: (opcjonalnie):…………………………………..…… 

Trener lub inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej  6 

 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………... 

2. Aktualny adres zamieszkania: …………………………………………………….. 

3. Data urodzenia: ……………………………………………………………...………. 

4. Numer telefonu kontaktowego (opcjonalnie):……………………………………..….. 



WPR.1611.1.,  wydanie 3. 

2/4 
 

 

1) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba fizyczna (zawodnik) – należy podać 

informacje o osiągnięciach sportowych w 2021 roku w międzynarodowym lub 

krajowym współzawodnictwie sportowym, za które ma być przyznana Nagroda lub 

Wyróżnienie wraz z kategorią wiekową, informacje o uprawianej dyscyplinie sportu oraz 

o rodzaju współzawodnictwa: 

a) uprawiana dyscyplina sportu zawodnika: ……..………………………….. 

b) kategoria wiekowa (np. młodzik, junior młodszy, junior, senior, masters, weteran) 

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

c) osiągnięcie sportowe w 2019 roku (należy wpisać tylko osiągnięcia uprawniające 

do otrzymania Nagrody lub Wyróżnienia zgodne z Regulaminem): 

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

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

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

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

 

d) organizator zawodów (Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, 

międzynarodowe, europejskie federacje sportowe, Polski Związek Sportowy lub 

inny podmiot prowadzący działalność sportową o zasięgu ogólnopolskim lub 

międzynarodowym):  

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

2) w przypadku, gdy kandydatem jest trener prowadzący szkolenie zawodników – 

należy podać informację oraz opis osiągnięć sportowych prowadzonych przez niego 

zawodników wraz z dodatkową informacją o dyscyplinie sportu oraz rodzaju 

współzawodnictwa (rodzaj i ranga zawodów sportowych), w których w/w osiągnięcia 

uzyskano w 2021 roku, 

 

a) uprawiana dyscyplina sportu zawodnika/zawodników: ………………………… 

b) osiągnięcie sportowe zawodnika (należy wpisać osiągnięcia uprawniające do 

otrzymania Nagrody lub Wyróżnienia):………………………………….…………...… 

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

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

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

c) organizator zawodów (Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, 

międzynarodowe, europejskie federacje sportowe, Polski Związek Sportowy lub 

inny podmiot prowadzący działalność sportową o zasięgu ogólnopolskim lub 

międzynarodowym): 

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

 

3) w przypadku, gdy kandydatem jest trener lub inna osoba wyróżniająca się 

osiągnięciami w działalności sportowej – należy podać informację oraz opis 

uzyskanych osiągnięć sportowych w 2021 roku (m.in. w zakresie popularyzacji i 

upowszechniania sportu, działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie sportu, 

innowacyjności, atrakcyjności i dostępności prowadzonej działalności sportowej, w tym 

organizacji imprez i wydarzeń sportowych na rzecz lokalnej społeczności, tworzenia i 

rozwoju bazy sportowej na terenie powiatu wodzisławskiego, osiągnięć w działalności 

sportowej o zasięgu ponadgminnym: powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim): 

Opis osiągnięć kandydata za rok 2021:  



WPR.1611.1.,  wydanie 3. 

3/4 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Dokumentacja potwierdzająca informacje zawarte we wniosku (np.: zaświadczenie o 
osiągniętych wynikach sportowych wydane  przez Polski Związek Sportowy, komunikaty z 
zawodów, dyplomy itd.). 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

OŚWIADCZENIE  KANDYDATA DO NAGRODY  LUB WYRÓŻNIENIA 

 

Jako Kandydat do Nagrody lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego w Dziedzinie Sportu 

oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie oraz mam świadomość, że 

kandydowanie to wiąże się z koniecznością przetwarzania moich danych, zawartych we 

wniosku o przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia, przez Powiat Wodzisławski celem 

przeprowadzenia procedury rozpatrzenia wniosku oraz przyznania Nagrody lub Wyróżnienia. 

W zakresie danych opcjonalnych wyrażam zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby 

rozpatrzenia wniosku. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dotyczącymi 

przetwarzania moich danych osobowych zawartymi w klauzuli informacyjnej. 7 

(W przypadku, gdy kandydatem jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności 

prawnych, oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny). 

 

       ……………………………………….. 

        (podpis Kandydata) 

 
OŚWIADCZENIE  WNIOSKODAWCY 

Jako Wnioskodawca oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku są 

aktualne i zgodne ze stanem  prawnym i faktycznym na dzień jego złożenia. 8 

 
       ……………………………………….. 
        (podpis Wnioskodawcy) 

Oświadczenia 
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1 Nagrody lub Wyróżnienia przyznawane są zgodnie z Regulaminem przyznawania Nagród i Wyróżnień Powiatu 

Wodzisławskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągniecia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik 
do Uchwały nr XI/120/2019 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 26 września 2019 r. za osiągnięcie wysokiego 
wyniku sportowego w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym 
współzawodnictwie sportowym albo za osiągnięcia w działalności sportowej w dyscyplinach lub dziedzinach 
sportu, w których, na dzień osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego, działają polskie związki sportowe – 
zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa w 
art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
Nagroda lub Wyróżnienie mogą być przyznawane za osiągnięcia w ramach współzawodnictwa sportowego 
organizowanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, światowe, międzynarodowe, europejskie 
federacje sportowe, właściwy dla danego sportu Polski Związek Sportowy, a także przez podmiot prowadzący 
działalność sportową  o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.  

2  Z wnioskiem o Wyróżnienie lub Nagrodę może wystąpić: Starosta Wodzisławski, Przewodniczący Rady Powiatu 
Wodzisławskiego, organ wykonawczy gminy z terenu powiatu wodzisławskiego, organizacja pozarządowa 
posiadająca osobowość prawną, prowadząca działalność statutową w zakresie kultury fizycznej na terenie powiatu 
wodzisławskiego, jednostka organizacyjna lub podmiot działający na terenie powiatu wodzisławskiego, których 
przedmiotem działalności statutowej jest kultura fizyczna, kandydat do otrzymania Nagrody lub Wyróżnienia w 
Dziedzinie Sportu, albo jego rodzic lub opiekun prawny, gdy kandydat nie posiada pełnej zdolności do czynności 
prawnych. 

3  Wypełnia podmiot zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze/ewidencji. Należy podać 
numer oraz nazwę właściwego rejestru lub ewidencji. 

4 Pod pojęciem osoby fizycznej rozumie się osobę zamieszkałą na terenie powiatu wodzisławskiego. W przypadku 
osób fizycznych (zawodników), zarówno w przypadku osiągnięć o charakterze indywidualnym, jak i zbiorowym   
(drużynowym, zespołowym) jeden wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego kandydata. 

5 Pod pojęciem trenera rozumie się osobę zamieszkałą na terenie powiatu wodzisławskiego, prowadzącą szkolenie 
zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w 
krajowym współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach lub dziedzinach sportu,  w których, na dzień osiągnięcia 
wysokiego wyniku sportowego, działają polskie związki sportowe – zgodnie z wykazem prowadzonym przez ministra 
właściwego do spraw kultury fizycznej, o którym mowa w art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 

6   Pod pojęciem trenera lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej rozumie się trenerów 
oraz inne osoby zamieszkałe na terenie powiatu wodzisławskiego wyróżniające się w działalności sportowej. 

7      KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych Kandydatów do Nagrody lub Wyróżnienia Powiatu Wodzisławskiego jest 

Starosta Wodzisławski (ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski). 
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu analizy kandydatur i wyłonienia osób do Nagrody lub Wyróżnienia 

Powiatu Wodzisławskiego zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Rady Powiatu Wodzisławskiego nr 
XI/120/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustanowienia Nagród i Wyróżnień Powiatu Wodzisławskiego 
za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. Dane są przetwarzane na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. a (dane opcjonalne) i art. 6 ust. 1 lit. e (pozostałe dane) ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. Dokumentacja związana z analizą kandydatur i przyznaniem Nagród i Wyróżnień jest przechowywana przez 
okres wynikający z przepisów o archiwizacji dokumentów (wnioski zasadniczo przez okres 10 lat od zakończenia 
roku, w którym zgłoszono kandydaturę). 

4. W celu rozpatrzenia wniosku konieczne jest podanie danych określonych w § 8 Uchwały Rady Powiatu 
Wodzisławskiego nr XI/120/2019 z dnia 26 września 2019 r., w tym danych identyfikacyjnych Kandydata oraz 
informacji o osiągnięciach Kandydata uzasadniających przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia. Podanie 
niniejszych danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku przez Komisję ds. Opiniowania Nagrody lub 
Wyróżnienia. Niepodanie wymaganych informacji spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

5. Informacje o osobach nagrodzonych i wyróżnionych (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, typ wyróżnionej 
działalności, osiągnięcia, za które przyznano Nagrodę lub Wyróżnienie) zostaną upublicznione w trakcie gali 
przyznania Nagród i Wyróżnień oraz w informacjach prasowych publikowanych na stronach internetowych 
Powiatu Wodzisławskiego oraz przekazywanych do mediów lokalnych. Przetwarzanie Państwa danych ujętych 
w systemach informatycznych jest powierzane podmiotom obsługującym lub udostępniającym te systemy, przy 
czym zakres przetwarzania ograniczony jest tylko i wyłącznie do zakresu związanego z realizacją zadań w tych 
systemach, takich jak wdrożenie, naprawa, konserwacja tych systemów lub hosting danych. 

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych w 
przepisach, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody (dane opcjonalne) – prawo do cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych. 

7. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają 
Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
(2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym: iod@powiatwodzislawski.pl. Więcej 
informacji: www.powiatwodzislawski.pl/iod, www.powiatwodzislawski.pl/mojedane. 

8     W przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych podpisy składają osoby reprezentujące dany podmiot. 


