
UCHWAŁA NR XVI/55/2020 
RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO 

z dnia 17 września 2020 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, 
nagród i wyróżnień 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), Rada 
Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.            Uchwała określa: 

1) regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych; 

2) regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o klubie sportowym - oznacza to osobę prawną, wpisaną do 
ewidencji właściwego starosty, Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, prowadzącą statutową 
działalność w zakresie sportu, niezaliczaną do sektora finansów publicznych oraz niedziałającą w celu osiągnięcia 
zysku. 

Rozdział 1. 
Regulamin określający zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych za 

osiągane wyniki sportowe 

§ 2. 1.            Stypendium sportowe przyznawane jest osobie fizycznej, zwanej dalej „zawodnikiem” za 
osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub 
podmioty działające z jego upoważnienia. 

2. Stypendium może otrzymać zawodnik, który: 

1) posiada aktualną licencję zawodniczą lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych 
zawodnika; 

2) spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 

a) stale mieszka na terenie powiatu wałbrzyskiego, lub 

b) jest zawodnikiem klubu sportowego, mającego siedzibę i działającego na terenie powiatu wałbrzyskiego. 

3) osiągnął w roku bezpośrednio poprzedzającym przyznanie stypendium wysokie wyniki sportowe w tym co 
najmniej jeden z następujących: 

a) zajął miejsce od I do X w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich,Mistrzostwach Świata, Uniwersjady, 
Akademickich Mistrzostwach Świata lub Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, lub 

b) zajął miejsce od I do V w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, lub 

c) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub 

d) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub 

e) ustanowił rekord Polski. 

4) zobowiązał się do realizacji programu szkoleniowego oraz do udziału w zawodach zgodnie z tym programem; 

5) posiada status amatora – uprawia sport na podstawie innej niż umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna 
i nie otrzymuje za to wynagrodzenia. 

3. Osiągnięcia sportowe, o których mowa w ust. 2 pkt 3 muszą zostać potwierdzone przez właściwy polski 
związek sportowy. 
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4. Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 2 i 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego 
dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania 
w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

5. Warunki określone w ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do zawodników biorących udział we 
współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach drużynowych. 

§ 3. 1.            Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 

1) zarządy klubów sportowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lit. b; 

2) właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy; 

3) przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni osób fizycznych w przypadku osób niepełnoletnich; 

4) osoby fizyczne samodzielnie, po ukończeniu 18 roku życia. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 dołącza się kopie dokumentów potwierdzających osiągnięte wyniki 
sportowe: 

1) potwierdzenie osiągniętych wyników przez zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia; 

2) kserokopię dokumentu potwierdzającego aktualną kartę zgłoszenia, licencję 
lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika; 

3) w przypadku kandydata zrzeszonego w klubie sportowym mającego swoją siedzibę na terenie powiatu 
wałbrzyskiego- aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrującego klub sportowy, uczniowski klub 
sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, do którego przynależy kandydat; 

4) w przypadku kandydata posiadającego status ucznia/studenta- aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni 
o pobieraniu nauki, wydane nie później niż 1 miesiąc od daty złożenia wniosku. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 2 należy składać w Wydziale Obsługi i Spraw Obywatelskich (punkt 
kancelaryjny) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 
24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu) do 31 stycznia każdego roku. 

6. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

7. Rozpatrzenie wniosków następować będzie do dnia 30 maja każdego roku. 

8. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do 
ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, przesłanego drogą elektroniczną lub 
listownie. 

9. Za brak formalny uważa się: 

1) wypełnienie wniosku w sposób niepełny lub nieczytelny; 

2) brak wymaganych podpisów, lub złożenie podpisów przez osoby nieuprawnione; 

3) niekompletność załączników. 

10. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę; 

3) nie usunięcia braków formalnych złożonego wniosku w wyznaczonym terminie; 

4) śmierci osoby, której dotyczy wniosek. 

11. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją nie będą zwracane. 

§ 4. 1.   Stypendia przyznaje się uchwałą Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. 
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2. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podejmuje uchwałę w sprawie stypendium i jego wysokości po zapoznaniu 
się z opinią Komisji Stypendialnej. 

3. Komisję Stypendialną powołuje Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. 

4. Komisja Stypendialna składa się z: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wałbrzyskiego; 

2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego; 

3) dwóch pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 

§ 5. 1.    Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego przyznaje stypendia sportowe w ramach kwoty określonej na ten cel 
w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego.  

2. Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy. 

3. Wysokość stypendium wynosi od 100 zł do 400 zł miesięcznie z uwzględnieniem: 

1) środków określonych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Powiatu Wałbrzyskiego; 

2) liczby osób fizycznych, które osiągnęły wyniki sportowe wymienione w §2 ust. 2 pkt 3, przy czym 
pierwszeństwo mają osoby fizyczne, które zdobyły medale na imprezach rangi Igrzysk Olimpijskich, 
Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Uniwersjady, Akademickich Mistrzostw Świata lub Pucharu Świata, 
Mistrzostw Europy. 

4. Podstawą wypłaty stypendium sportowego jest umowa stypendialna, określająca warunki realizacji 
stypendium zawarta z zawodnikiem, a w przypadku osób małoletnich z jego przedstawicielem ustawowym lub 
opiekunem prawnym. 

5. Przed zawarciem umowy stypendialnej wymagane jest przedłożenie oświadczenia zawodnika do umowy 
stypendialnej. 

6. Wzór oświadczenia zawodnika stanowi załącznik nr 3 do regulaminu. 

7. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, w przypadku bycia uczniem/studentem, naeży załączyć stosowne 
zaswiadczenie ze szkoły/uczelni. 

8. Stypendium wypłacane jest na rachunek bankowy wskazane przez pełnoletniego stypendystę lub 
przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego. 

9. Jeden zawodnik może otrzymać tylko jedno stypendium. 

§ 6. 1.  W uzasadnionych przypadkach, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ma prawo pozbawić zawodnika 
stypendium, zawodnikowi który: 

1) zaniedbuje realizację programu szkolenia sportowego; 

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego polskiego lub okręgowego 
związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez macierzysty klub sportowy; 

3) dopuścił się postępowania sprzecznego z zasadami etyki sportowej; 

4) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne; 

5) zmienił miejsce zamieszkania po za powiatem wałbrzyskim lub przestał być zawodnikiem klubu sportowego, 
mającego siedzibę i działającego na terenie powiatu wałbrzyskiego. 

2. Utrata praw do pobierania stypendium następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 
powstania okoliczności określonych w ust. 1. 

3. Osobie fizycznej, która jest czasowo niezdolna do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona 
orzeczeniem lekarskim, może być wypłacane stypendium przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez 
trzy miesiące. 

4. O pozbawieniu  stypendium Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego informuje pisemnie zawodnika oraz 
wnioskodawcę. 
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5. Wnioskodawcy oraz zawodnicy zobowiązani są do niezwłocznego informowania o wszelkich 
okolicznościach mających znaczenie przy przyznawaniu i pozbawianiu stypendiów, a w szczególności o zmianach 
dotyczących spełnienia kryteriów przyznawanych stypendiów. 

6. Stypendium wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub wypłacone w przypadku niedopełnienia 
obowiązku, o którym mowa w ust. 5, podlega zwrotowi na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego 
w Wałbrzychu, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jego wypłaty. 

7. Wnioskodawcy zgłaszający kandydatów do stypendiów oraz stypendyści zobowiązani są do dbania o dobre 
imię Powiatu Wałbrzyskiego i jego promocję na wydarzeniach sportowych, w których biorą udział. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujacego. 

§ 8.  Stypendia sportowe wypłacane są w ramach budżetu Powiatu Walbrzyskiego, określonego uchwałą na 
dany rok dla działu 926- kultura fizyczna.  

Rozdział 2. 
Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

§ 9. 1.            Nagrody, zwane dalej nagrodami są wyrazem uznania dla osoby fizycznej oraz formą pomocy 
finansowej wspierającej jego rozwój. 

2. Nagroda może być przyznana osobie fzycznej, która: 

1) wyróżnia się osiągnięciami w działalności sportowej, w szczególności wspomaga działania zawodników, 
trenerów, współorganizuje zawody sportowe,  stosuje wartości "fair-play" w sporcie, ma długoletni, twórczy 
wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Wałbrzyskiego, lub 

2) osiąga wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym: 

a) międzynarodowym- zajęcie miejsca od 1 do 10, 

b) krajowym- zajęcie miejsca od 1 do 6, 

c) wojewódzkim- zajęcie miejsca od 1 do 3. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 mogą otrzymać nagrodę tylko jeden raz za to samo osiągnięcie. 

4. Nagrody przyznawane są przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego. 

5. Wysokość przyznanej nagrody może się różnić w zależności od osiągnięć w działalności sportowej lub 
wyników sportowych lub osiągnięć w działalności sportowej, w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. 

6. Nagrody przyznawane są w formie jednorazowej wypłaty pieniężnej. 

7. Wysokość nagrody wynosi od 100 zł do 400 zł jednorazowo z uwzględnieniem: 

1) środków określonych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Powiatu Wałbrzyskiego; 

2) ilości złożonych wniosków, spełniających warunki określone w § 9 ust. 2. 

8. Jednorazowa nagroda może być przyznana osobie, która nie pobiera w danym roku stypendium sportowego. 

9. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego może w danym roku przyznać wyróżnienie. 

10. Wyróżnienie przyznawane jest w formie rzeczowej. 

§ 10. 1.  Nagrody przyznaje się corocznie za osiągnięcia w roku bezpośrednio poprzedzającym złożenie 
wniosku w następujących kategoriach w ramach zabezpieczonych na ten cel środków finansowych w budżecie 
Powiatu Wałbrzyskiego 

1) Najlepszy Młody Sportowiec – junior; 

2) Najlepszy Sportowiec – senior; 

3) Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny; 

4) Najlepszy Trener; 

5) Najlepszy Działacz Sportowy. 
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2. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego może w danym roku nie przyznać nagród we wszystkich kategoriach, 
o których mowa w ust. 1. 

§ 11. 1.            Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie powiatu 
wałbrzyskiego bądź reprezentującym czy pracującym na rzecz klubu sportowych, które posiadają swoją siedzibę na 
terenie powiatu wałbrzyskiego. 

2. Wniosek o przyznanie nagrody mogą składać: 

1) klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, który posiada swoją siedzibę 
na terenie powiatu wałbrzyskiego; 

2) właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy; 

3) przedstawiciele ustawowi, opiekunowie prawni osób fizycznych w przypadku osób niepełnoletnich; 

4) osoby fizyczne samodzielnie, po ukończeniu 18 roku życia. 

3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem nagrody. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 3 należy składać w Wydziale Obsługi i Spraw Obywatelskich (punkt 
kancelaryjny) Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 
24 (w przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu) do 31 stycznia każdego roku. 

6. Rozpatrzenie wniosków następować będzie do dnia 30 maja każdego roku. 

7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonym wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do 
ich usunięcia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia, przesłanego drogą elektroniczną lub 
listownie. 

8. Za brak formalny uważa się: 

1) wypełnienie wniosku w sposób niepełny lub nieczytelny, lub 

2) brak podpisu, lub 

3) niekompletność złączników. 

9. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie; 

2) wycofania wniosku przez wnioskodawcę; 

3) nie usunięcia braków formalnych złożonego wniosku w wyznaczonym terminie; 

4) śmierci osoby, której dotyczy wniosek. 

10. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 dołącza się co najmiej jeden z następujących dokumentów: 

1) aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrującego klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub 
stowarzyszenie kultury fizycznej, do którego przynależy kandydat; 

2) oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata na terenie powiatu wałbrzyskiego. 

§ 12. 1.            Złożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez komisję powołaną przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego składającą się z: 

1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Wałbrzyskiego; 

2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego; 

3) dwóch pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 

2. Komisja wyniki swojej pracy przedstawia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego, który podejmuje ostateczną 
decyzję o przyznaniu stypendium zawodnikom. 

§ 13.  Nagrody sportowe wypłacane są w ramach budżetu Powiatu Walbrzyskiego, określonego uchwałą na 
dany rok dla działu 926- kultura fizyczna.  
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Rozdział 3. 
Przepisy końcowe 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego. 

§ 15. Traci moc uchwała NR III/4/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie 
określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego 

 
 

Sylwestra Wawrzyniak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/55/2020 Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17.09.2020 r. 
  

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
Aleja Wyzwolenia 24 
58-300 Wałbrzych  

 
 

Wniosek 
o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej  

za osiągnięte wyniki sportowe 
 
 

1. Wnioskodawca: 

Dane 
wnioskodawcy   

 

Adres   
 

Telefon kontaktowy  
 

E-mail   
 

 
 
2.  Dane osobowe zawodnika: 
 

Imię i nazwisko  
 

Data urodzenia  
 

Adres zamieszkania  
 

Miejsce nauki    
 

Telefon kontaktowy  
 

E-mail   
 

Dodatkowo w przypadku kandydata niepełnoletniego dane dotyczące rodzica 
lub opiekuna prawnego:  

Imię i nazwisko  
 

Adres zamieszkania  
 

Telefon kontaktowy 
 

 

E-mail 
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3.  Charakterystyka sportowa: 
 

Uprawiana 
dyscyplina lub 
dziedzina    

 

Uprawiana 
konkurencja 

 
 

Przynależność 
klubowa  
 

 

Trener prowadzący  
 

Członkostwo w 
kadrze narodowej 

 

 
Potwierdzenie przynależności klubowej przez klubu sportowego, uczniowskiego 
klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej (jeżeli dotyczy).  
 
 
 
…………………………    …………………………………………………… 
Data, miejsce  pieczątka i podpis osób upoważnionych do  składania 

oświadczeń woli w imieniu władz  
 

 
4. Informacje o osiągnięciach sportowych z podaniem rangi zawodów,  
     zajętego miejsca, terminu1: 
 
Lp. Nazwa                      

i miejsce zawodów 
Termin 

zawodów 
 

Dyscyplina Konkurencj
a 

Kategoria 
wiekowa 

Osiągnięcie 
/miejsce, 
powołanie do 
kadry 
narodowej/ 

1.  
 

     

2.  
 

     

3.  
 

     

4.  
 

     

5. 
 

      

6. 
 

      

7. 
 

      

8.  
 

      

 
 

                                            
1
 Należy wypisać wyłącznie osiągnięcia, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 3 uchwały.  
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5.  Program szkolenia i uzasadnienie wniosku: 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
...............................................                            ............................................. 
     miejscowość i data                                               podpis wnioskodawcy  
 

Do wniosku należy dołączyć: 
1. Potwierdzenie osiągniętych przez zawodnika wyników sportowych przez polski 

związek sportowy. 
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego aktualną kartę zgłoszenia, licencję  

lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych zawodnika. 
3. Aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestrującego klub sportowy, 

uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej, do którego 
przynależy zawodnik. 

4. Aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o podbieraniu nauki (ważne 1 m-c).  
 

Oświadczenia zawodnika 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku  utrwalonego 
na zdjęciach oraz filmach, które zostaną wykonane w trakcie gali wręczenia listów 
gratulacyjnych/innej uroczystości przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego w związku z 
przyznaniem stypendium, w tym na jego udostępnienie na stronie internetowej 
www.powiat.walbrzych.pl oraz mediom w celu promocji sportu i rekreacji. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielona jest nieodpłatnie 
i nie jest ograniczona czasowo. 

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

data, miejsce i podpis zawodnika 

 

Id: C382BA7A-5875-4709-9A8D-D7D7C5D116D3. Podpisany Strona 3



 
 

Strona 4 z 5 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych/ Informacja o przetwarzaniu 
danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych Powiat Wałbrzyski, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

         Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon, 

adres email, miejsce nauki przez Administratora, którym jest Powiat Wałbrzyski, Al. 

Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych, w celu realizacji procedury przyznania 

stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/ 

przyznania nagrody sportowej i wyróżnienia w celu późniejszej archiwizacji.  

 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem  poinformowana/ 

poinformowany  o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych w dowolnym momencie. 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu 
nagrody lub wyróżnienia/stypendium.  
 
 

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

data, miejsce i podpis zawodnika 

 
 

Podpisy: 
W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa: 

1. klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej:  
podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub 
innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami 
imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa 
wnioskodawcy. 

2. Zawodnik (osoba fizyczna), który osiągnął wysokie wyniki sportowe: 

a) w przypadku zawodników(osób fizycznych) niepełnoletnich do 18 roku życia dokumenty 

podpisuje zawodnik (osoba fizyczna) z rodzicem lub opiekunem prawnym; 

b) w przypadku zawodników (osób fizycznych) pełnoletnich dokumenty podpisuje sam zawodnik 

(osoba fizyczna). 

 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na 
podstawie obowiązku wynikającego z art. 13  ust. 1 i 2 RODO (przetwarzanie 

w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) 
 

- Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 
Wałbrzych.  
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: Adres e-mail: 
s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, Nr telefonu: 74 84 60 611. Adres do korespondencji: Al. 
Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 
- Podstawa prawna przetwarzania danych: 
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Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest 
przeprowadzenie procedury przyznania stypendium sportowego. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze jakim jest przyznanie i przekazanie nagrody sportowej /stypendium 
sportowego. Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku i sporcie. 
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
- Dane będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po 
roku, w którym realizowane było zadanie publiczne.  
- Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  
- Nie przysługuje Pani/Panu:  
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
-  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy zewnętrznych systemów 
informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters 
Kluwer), podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, Poczta Polska. Dane mogą zostać 
udostępnione na stronie internetowej powiatu Wałbrzyskiego, Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy RODO.  
- Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 
wnioskowania o stypendium sportowe/nagrodę sportową/wyróżnienie.   
- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/55/2020  Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17.09.2020 r. 
 
 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
Aleja Wyzwolenia 24 
58-300 Wałbrzych  

 
Wniosek 

o przyznanie nagrody dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe 
 

1. Wnioskodawca: 

Nazwa 
wnioskodawcy  

 

Adres   
 

Telefon kontaktowy  
 

E-mail   
 

 
 
2. Kategoria nagrody: 

Nazwa kategorii  Zaznaczyć x właściwą kategorię 

Najlepszy Młody Sportowiec – junior  

Najlepszy Sportowiec – senior  

Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny  

Najlepszy Trener  

Najlepszy Działacz Sportowy  

 

 

3. Dane osobowe kandydata: 

Imię i nazwisko  
 

Rok urodzenia  
 

Adres zamieszkania  
 

W przypadku 
ucznia -                   
miejsce nauki   

 
 

Telefon kontaktowy  
 

E-mail   
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4. Uzasadnienie wniosku:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Potwierdzenie przynależności klubowej przez klubu sportowego, uczniowskiego 
klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej (jeżeli dotyczy).  
…………………………    …………………………………………………… 
Data, miejsce  pieczątka i podpis osób upoważnionych do  składania 

oświadczeń woli w imieniu władz  
 
 
...............................................                            ................................................................. 
     miejscowość i data                                                         podpis wnioskodawcy  

Id: C382BA7A-5875-4709-9A8D-D7D7C5D116D3. Podpisany Strona 2



Strona 3 z 4 
 

 
Do wniosku należy dołączyć: 
1. Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata na terenie powiatu 

wałbrzyskiego i/lub potwierdzenie przynależności klubowej przez klub sportowy, 
uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizyczne reprezentującego 
klub sportowy, uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie kultury fizycznej. 
 

 
Oświadczenia kandydata 

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku  
utrwalonego na zdjęciach oraz filmach, które zostaną wykonane w trakcie gali 
wręczenia listów gratulacyjnych/innej uroczystości przez Zarząd Powiatu 
Wałbrzyskiego w związku z przyznaniem nagród, w tym na jego udostępnienie na 
stronie internetowej www.powiat.walbrzych.pl oraz mediom w celu promocji sportu 
i rekreacji. 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku udzielona jest nieodpłatnie 
i nie jest ograniczona czasowo. 

 
….……………………………………….                                                                                                                                                                              
data, miejsce i podpis kandydata 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych 
osobowych Powiat Wałbrzyski, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

         Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych w zakresie: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon, 

adres email, miejsce nauki przez Administratora, którym jest Powiat Wałbrzyski, Al. 

Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych, w celu realizacji procedury przyznania 

stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/ 

przyznania nagrody sportowej i wyróżnienia w celu późniejszej archiwizacji.  

 Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem  poinformowana/ 

poinformowany  o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych 

osobowych w dowolnym momencie. 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych 
osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu 
nagrody lub wyróżnienia/stypendium.  
 
 

….……………………………………………………                                                                                                                                                                                  
data, miejsce i podpis kandydata 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na 
podstawie obowiązku wynikającego z art. 13  ust. 1 i 2 RODO (przetwarzanie 

w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) 
 

- Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 
Wałbrzych.  
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: Adres e-mail: 
s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, Nr telefonu: 74 84 60 611. Adres do korespondencji: Al. 
Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 
- Podstawa prawna przetwarzania danych: 
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest 
przeprowadzenie procedury przyznania stypendium sportowego. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze jakim jest przyznanie i przekazanie nagrody sportowej /stypendium 
sportowego. Dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 roku i sporcie. 
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
- Dane będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po 
roku, w którym realizowane było zadanie publiczne.  
- Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  
- Nie przysługuje Pani/Panu:  
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
-  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy zewnętrznych systemów 
informatycznych wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters 
Kluwer), podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa,  Poczta Polska. Dane mogą zostać 
udostępnione na stronie internetowej Powiatu Wałbrzyskiego, Biuletyn Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. 
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy RODO.  
- Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do 
wnioskowania o stypendium sportowe/nagrodę sportową/wyróżnienie.   
- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/55/2020 Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego z dnia 17.09.2020 r.  

 

OŚWIADCZENIE  
ZAWODNIKA DO UMOWY STYPENDIALNEJ 

 
Dane osobowe: 
 
1. Imię i nazwisko        ………………………………………………………….……………… 
 
2. Adres zamieszkania ……….……………………………………………….……………….. 
 
3. Data urodzenia     ……………………………………………………….……………….. 
 
4. PESEL                     ……………………………………………………….………………… 
 
5. tel. kontaktowy        …………………………………………………………………………. 
 
6. seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………………. 
 
W przypadku osoby niepełnoletniej proszę podać dane przedstawiciela ustawowego*: 
 
1. Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………… 
 
2. seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………………. 
 
 
Stypendium sportowe proszę przekazać na moje konto osobiste/ konto przedstawiciela  
 
ustawowego/ opiekuna prawnego*  ………………..……..…………………………….….… 
                                                                                                             (imię i nazwisko) 
 
Nazwa banku     ……..………………………………………………..………………………... 
 
Nr rachunku bankowego     ……………………..…………………………………………….. 
 
 

….………………………………………………………………………… 

Data i podpis zawodnika lub przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego  

 

Do oświadczenia należy dołączyć: 
1. W przypadku bycia uczniem/studentem,  stosowne zaświadczenie ze 

szkoły/uczelni.  
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku 
wynikającego z art. 13  ust. 1 i 2 RODO (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie) 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018  
r. o ochronie danych osobowych Powiat Wałbrzyski, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 
         Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL, telefon kontaktowy, nr 
dowodu osobistego, nr rachunku bankowego  przez Administratora, którym jest Powiat Wałbrzyski, Al. 
Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych, w celu realizacji procedury przyznania stypendium 
sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe/ przyznania nagrody sportowej  
i wyróżnienia w celu późniejszej archiwizacji.  
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem  poinformowana/ poinformowany  o możliwości 
cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie do 
publicznej wiadomości informacji o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia/stypendium.  
 

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

data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę 

 / w przypadku osoby niepełnoletniej podpis przedstawiciela ustawowego 
 

- Administratorem danych jest Powiat Wałbrzyski, Al. Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych.  
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora: 
Adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl, Nr telefonu: 74 84 60 611. Adres do korespondencji: Al. 
Wyzwolenia 20 – 24, 58 – 300 Wałbrzych. 
- Podstawa prawna przetwarzania danych: 
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych (RODO). Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procedury przyznania stypendium sportowego/ 
nagrody sportowej. 
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze jakim jest 
przyznanie i przekazanie nagrody sportowej /stypendium sportowego. Dane będą przetwarzane na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku i sporcie i uchwałą nr …….. Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 
…………………………. w sprawie określania zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokość stypendiów 
sportowych, wyróżnień . 
- Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
- Dane będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, 
w którym realizowane było zadanie publiczne.  
- Uprawnienia z art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: 
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;  
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  
- Nie przysługuje Pani/Panu:  
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
-  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy zewnętrznych systemów informatycznych 
wspierających działalność Administratora (WASKO, UnixStorm, Wolters Kluwer) ZUS, Urząd Skarbowy właściwy 
dla wnioskodawcy, podmiot świadczący obsługę prawną Starostwa, Poczta Polska . 
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.  
- Podanie przez Pana/Panią swoich danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wnioskowania o 
stypendium sportowe/nagrodę sportową/wyróżnienie.   
- Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
* rodzic, opiekun prawny 
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UZASADNIENIE

Uchwałę podejmuje się w związku z koniecznością zmiany dotychczasowego regulaminu określającego
zasady i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Powołana w uchwale ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, stwarza jednostkom samorządu
terytorialnego możliwość przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Wysokie zaangażowanie w treningi oraz osiągnięcia na arenie
międzynarodowej i zawodach na szczeblu krajowym powinno być zauważane i nagradzane.
Podjęcie niniejszej uchwały przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu, osiągnięcia wyższych
wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych oraz upowszechniania i krzewienia kultury
fizycznej w powiecie wałbrzyskim.
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