
UCHWAŁA NR XLVIII/460/2022 
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za 
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym oraz osiągnięcia w działalności sportowej 

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 8 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 31 i 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1599) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki 
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz osiągnięcia w działalności 
sportowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/370/2014 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 29 września 2014 roku 
w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe 
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

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

 Wiceprzewodniczący Rady 
 

Andrzej Wojtaszek 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 65F81B0C-B375-4D41-963B-6C18CEFE3AD7. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/460/2022 

Rady Powiatu Słupskiego 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD  
STAROSTY SŁUPSKIEGO ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE 

W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE  
SPORTOWYM ORAZ W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Wyróżnienia i nagrody są wyrazem uznania dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za 
osiągnięcia w olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplinach sportowych, dyscyplinach objętych 
współzawodnictwem dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki oraz dyscyplinach o istotnym znaczeniu dla powiatu słupskiego. 

2. Wyróżnienia i nagrody noszą nazwę „Wyróżnienie Starosty Słupskiego" oraz „Nagroda Starosty 
Słupskiego". 

3. Wyróżnienie lub nagrodę może otrzymać zawodnik będący mieszkańcem powiatu słupskiego oraz trener 
lub działacz sportowy pracujący z młodzieżą z powiatu słupskiego. 

4. Wyróżnienie lub nagroda może być przyznana tylko raz w roku. Ocenie podlegają osiągnięcia sportowe 
uzyskane w roku poprzedzającym rok przyznania wyróżnienia lub nagrody. 

II. Tryb przyznawania nagród 

§ 2. Ustala się następujące wyróżnienia i nagrody przyznane w oparciu o składane wnioski w postaci: 

1) nagród rzeczowych: sprzętu sportowego; 

2) wyróżnień: pucharów, statuetek, dyplomów i listów gratulacyjnych; 

3) nagród pieniężnych. 

§ 3. 1. Nagrody pieniężne za wysokie wyniki sportowe mogą być przyznane: 

1) zawodnikowi w dyscyplinach  indywidualnych,  który  zajął  1. 2. lub 3. miejsce 
w Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich lub 
Igrzyskach Paraolimpijskich – nagroda w wysokości do 3000,00 zł., 

2) zawodnikowi drużyny lub zespołu, która zajęła 1. 2. lub 3. miejsce w rozgrywkach krajowych lub 
międzynarodowych, awansowała do najwyższej ligi rozgrywkowej lub zakwalifikowała się do rozgrywek 
europejskich - do wysokości 3000,00 zł dla jednego zawodnika, 

3) drużynie (lub zespołowi), która zajęła 1. 2. lub 3. miejsce w rozgrywkach krajowych lub 
międzynarodowych, awansowała do najwyższej ligi rozgrywkowej lub zakwalifikowała się do rozgrywek 
europejskich - do wysokości 3000,00 zł dla jednego zawodnika. 

2. Nagrody pieniężne za osiągnięcia w działalności sportowej  mogą być przyznane trenerom zawodników, 
o których mowa w § 3 oraz działaczom sportowym pracującym z młodzieżą 
z powiatu słupskiego – nagroda w wysokości do 3000,00 zł. 

3. Łączna wartość nagród przyznawana w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 
określonej na ten rok w budżecie Powiatu Słupskiego. 

§ 4. Wnioski o przyznanie wyróżnień i nagród mogą składać: 

1) trener dla zawodnika, 

2) klub sportowy zawodnika, trenera i działacza, 

3) właściwy ze względu na dyscyplinę sportową polski związek sportowy , 

4) związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej, 
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5) Starosta Słupski. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody musi zawierać: 

1) dane osobowe kandydata (kandydatów), 

2) informacje identyfikujące osobę lub podmiot zgłaszający kandydata, 

3) informację o wynikach sportowych lub osiągnięciach w działalności sportowej w roku, za który 
nagroda/wyróżnienie ma być przyznane, 

4) dokumenty potwierdzające wyniki sportowe, 

5) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania zawodnika w powiecie słupskim. 

2. Wzór wniosku o wyróżnienie lub nagrodę dla zawodnika stanowi załącznik nr 1, dla trenera 
i działacza załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3.  Wnioski należy składać drogą pocztową lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa 
Powiatowego w Słupsku, przy ulicy Szarych Szeregów 14, 76 – 200 Słupsk, nie później niż do 31 stycznia 
każdego roku kalendarzowego. 

4. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień jego złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa 
Powiatowego w Słupsku lub dzień jego nadania w urzędzie pocztowym. 

5. Wnioski złożone w terminie, niekompletne lub wypełnione nieczytelnie podlegają uzupełnieniu w ciągu 
7 dni od otrzymania informacji z Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku. 

6. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) pisemnej rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę, 

3) nieusunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie. 

§ 6. 1. Opiniowania wniosków dokonuje komisja ds. stypendiów sportowych oraz nagród 
i wyróżnień powołana przez Zarząd Powiatu Słupskiego i działająca na zasadach określonych 
w uchwale o okresowych stypendiach sportowych. 

2. Wykaz zawodników, trenerów oraz działaczy sportowych przyznanych im nagród pieniężnych bądź 
wyróżnień podlega ogłoszeniu na stronie internetowej powiatu słupskiego. 

  

§ 7. Przyznanie wyróżnienia lub nagrody winno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od terminu 
składania wniosków. 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE NAGRODY/WYROŻNIENIA** STAROSTY SŁUPSKIEGO ZAWODNIKOWI**  

 

I. Dane osobowe kandydata do nagrody/wyróżnienia: 

Imiona  

Nazwisko  

Data (dd-mm-rrrr) i miejsce 

urodzenia 

 

  -   -     

 

……………………………………………………. 

 

PESEL 

 

           
 

 

 

 

Adres zamieszkania  

miejscowość  

ulica  

numer domu  

numer mieszkania  

kod pocztowy, poczta  

  -     
 

 

gmina  

powiat  

województwo  

Numer telefonu kontaktowego  

Adres e-mail  

II. Osiągnięcia kandydata: 

 
Nazwa zawodów Data i miejsce 

przeprowadzenia 

zawodów 

Zajęte miejsce Konkurencja/dyscyplina 
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III. Dane wnioskodawcy: 

Nazwa podmiotu 

wnioskującego / 

imię i nazwisko 

 

 

 

 

Adres zamieszkania  

Miejscowość  

Ulica  

numer domu  

numer 

mieszkania 

 

kod 

pocztowy, 

poczta 

 

  -     

 

Gmina  

Powiat  

Województwo  

Imię i nazwisko 

osoby 

reprezentującej 

podmiot 

wnioskujący/funkcja 
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Numer telefonu 

kontaktowego 

 

IV. Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnej nagrody/wyróżnienia: 

Nr rachunku 

bankowego 
                                

 

Nazwa banku  

Imię i nazwisko właściciela rachunku 

bankowego 

 

 

V. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 

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

Miejscowość, data                                                              Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                            do złożenia wniosku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku 

bankowym w celu wypłaty nagrody/wyróżnienia. 

 

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

Miejscowość, data                                                                                        Podpis właściciela rachunku bankowego 

Uwaga: Zarząd Powiatu Słupskiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zamieszczonych we wniosku. 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 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. U. UE. L. 2016.119. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na wykorzystanie 

mojego wizerunku do celów związanych z przyznawaniem nagród/wyróżnień Starosty 

Słupskiego. 

 

  …………………………………………….              .................................................................. 
      (Miejscowość, data)              (Kandydat pełnoletni lub kandydat i rodzic/opiekun 

        prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) 
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Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupski.  

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem 

Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną iod@powiat.slupski.pl. Pełna treść klauzuli 

informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną, jestem 

świadomy/świadoma dobrowolności podania danych i tego, że zgodę na ich przetwarzanie 

mogę wycofać w każdym czasie. 

 

  …………………………………………….              .................................................................. 
      (Miejscowość, data)                           (Kandydat pełnoletni lub kandydat i rodzic/opiekun 

        prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 

 

 W przypadku otrzymania nagrody/wyróżnienia Starosty Słupskiego zobowiązuję się   

do promowania Powiatu Słupskiego w swoim środowisku, w mediach i wystąpieniach 

publicznych. 

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

. 

          (Miejscowość, data)                  (Kandydat do nagrody lub wyróżnienia) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe zawodnika poświadczone za 

zgodność  

z oryginałem. 

2. Oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych 

osobowych oraz przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznanej nagrodzie 

lub wyróżnieniu. 

3. Oświadczenie o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w sprawach dotyczących 

przyznawania nagród sportowych zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych; 

4. Zobowiązanie zawodnika do promowania Powiatu Słupskiego w swoim środowisku,  

w mediach i wystąpieniach publicznych (w przypadku otrzymania nagrody lub 

wyróżnienia). 
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE NAGRODY/WYROŻNIENIA** STAROSTY SŁUPSKIEGO 

TRENEROWI/DZIAŁACZOWI SPORTOWEMU**  

 

I. Dane osobowe kandydata do nagrody/wyróżnienia: 

Imiona  

Nazwisko  

Data (dd-mm-rrrr) i 

miejsce urodzenia 

 

  -   -     

 

……………………………………………………. 

 

PESEL 

 

           
 

 

 

 

Adres zamieszkania  

miejscowość  

ulica  

numer domu  

numer mieszkania  

kod pocztowy, poczta  

  -     
 

 

gmina  

powiat  

województwo  

Numer telefonu 

kontaktowego 

 

Adres e-mail  

II. Osiągniecia podopiecznych: 

Lp. Imię i nazwisko 

zawodnika 

Kategoria 

wiekowa 

Dyscyplina/konkurencja Nazwa zawodów Zajęte 

miejsce 

Data i miejsce 

przeprowadzania zawodów 
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III. Dane wnioskodawcy: 

Nazwa 

podmiotu 

wnioskującego / 

imię i nazwisko 

 

 

 

 

Adres 

zamieszkania  

miejscowość  

ulica  

numer domu  

numer 

mieszkania 

 

kod 

pocztowy, 

poczta 

 

 

gmina  

powiat  

województw

o 

 

Imię i nazwisko 

osoby 

reprezentującej 

podmiot 

wnioskujący/fun

kcja 

 

Numer telefonu 

kontaktowego 

 

IV. Dane dotyczące rachunku bankowego na przekazanie ewentualnej nagrody/wyróżnienia: 

Nr rachunku 

bankowego 
                                

 

Nazwa 

banku 
 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego 

 

 

V. Oświadczenie wnioskodawcy: 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 

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

Miejscowość, data                                                                    Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych 

                                                                                                                do złożenia wniosku 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących informacji o rachunku bankowym  

w celu wypłaty nagrody/wyróżnienia. 

 

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

Miejscowość, data                                                                      Podpis właściciela rachunku bankowego 

Uwaga: Zarząd Powiatu Słupskiego zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zamieszczonych we wniosku. 
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OŚWIADCZENIE  

 

Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a 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. U. UE. L. 2016.119. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku 

do celów związanych z przyznawaniem nagród/wyróżnień Starosty Słupskiego. 

 

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

      (Miejscowość, data)                 (Kandydat do nagrody lub wyróżnienia) 

 

 

Informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Słupski.  

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez 

pocztę elektroniczną iod@powiat.slupski.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie 

internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Słupsku.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną, jestem świadomy/świadoma 

dobrowolności podania danych i tego, że zgodę na ich przetwarzanie mogę wycofać w każdym czasie. 

 

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

      (Miejscowość, data)                    (Kandydat do nagrody lub wyróżnienia) 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIE 

 

 

 W przypadku otrzymania nagrody/wyróżnienia Starosty Słupskiego zobowiązuję się do promowania 

Powiatu Słupskiego w swoim środowisku, w mediach i wystąpieniach publicznych. 

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

          (Miejscowość, data)                  (Kandydat do nagrody lub wyróżnienia) 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe zawodników poświadczone za zgodność  

z oryginałem. 

2. Oświadczenie trenera o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazanie 

do publicznej wiadomości informacji o przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu. 

3. Oświadczenie o wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku w sprawach dotyczących przyznawania nagród 

sportowych zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

4. Zobowiązanie trenera/działacza sportowego do promowania Powiatu Słupskiego w swoim środowisku,  

w mediach i wystąpieniach publicznych (w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia). 
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