
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/461/20 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia 28 września 2020 r. 
 

w sprawie nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności 
sportowej 

 

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. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz wysokość nagród 
Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności sportowej. 

§ 2 

Nagroda ma formę pieniężną i może być przyznana osobie fizycznej, w tym osobie 
niepełnosprawnej, dla której miejscem zamieszkania jest miejscowość na terenie 
województwa podkarpackiego, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

§ 3 

1. Nagrody przyznawane są trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną 
aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu  
na terenie województwa podkarpackiego, 

2. Nagroda nie może być przyznana ponownie za to samo osiągnięcie.  

§ 4 

1. Wysokość przyznanej nagrody pieniężnej może wynieść od 1000 zł do 2000 zł brutto. 
2. W przypadku wybitnych osiągnięć w działalności sportowej, wysokość przyznanej 

nagrody pieniężnej może przekroczyć wartość, o której mowa w ust. 1, nie może jednak 
przekroczyć równowartości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej  
w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

§ 5 

1. Warunkiem ubiegania się o nagrodę jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi 
Załącznik do niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Wnioskodawcą może być stowarzyszenie kultury fizycznej, klub sportowy  
lub pełnoletnia osoba fizyczna. 

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 nagrody. 
5. Nagroda może być przyznana w ciągu roku z własnej inicjatywy Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. 

§ 6 

1. Po zakończonym naborze wniosków, Departament właściwy ds. sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dokonuje ich weryfikacji  
pod względem formalnym. 

2. Weryfikacja formalna polega na sprawdzeniu czy wniosek został złożony  
przez uprawnionego Wnioskodawcę oraz poprawności wypełnienia wniosku. 



3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych Wnioskodawca wzywany jest do ich 
usunięcia we wskazanym terminie.  

4. Wniosek podlega odrzuceniu z przyczyn formalnych w przypadku: 
1) złożenia wniosku po terminie, 
2) złożenia wniosku przez nieuprawnionego Wnioskodawcę, 
3) rezygnacji Wnioskodawcy z występowania o nagrodę;  
4) nieusunięcia uchybień formalnych w wyznaczonym terminie. 

5. Wnioski zweryfikowane pozytywnie pod względem formalnym podlegają ocenie 
merytorycznej. 

§ 7 

1. Oceny merytorycznej wniosków, na podstawie uzasadnienia zawartego we wniosku, 
dokonuje Komisja, o której mowa w § 8. 

2. Na podstawie dokonanej oceny merytorycznej Komisja rekomenduje Zarządowi listę 
osób do przyznania nagród wraz z propozycją wysokości poszczególnych nagród. 

§ 8 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego powołuje Komisję do spraw opiniowania 
wniosków o nagrody. 

2. Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne. 
3. W skład Komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Departamentu właściwego dla sportu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 

2) pracownik Oddziału właściwego dla sportu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, 

3) Przewodniczący komisji właściwej dla sportu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego lub wskazany przez niego inny członek tej komisji, 

4) Dwóch przedstawicieli Zarządu Podkarpackiej Federacji Sportu, 
5) Przedstawiciel Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku 

Sportowego. 
4. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) ocena merytoryczna wniosków, 
2) przedłożenie Zarządowi Województwa Podkarpackiego propozycji osób do nagród 

wraz z podaniem propozycji wysokości nagród. 
5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wskazany przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego. 
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału wnioskodawców. 
7. Na pierwszym posiedzeniu Komisji wszyscy członkowie podpisują oświadczenie 

o bezstronności w stosunku do Wnioskodawców, których dotyczą wnioski będące 
przedmiotem oceny.   

8. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 7 dotyczy pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz 
niezwiązania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo zastępstwa prywatnego 
lub takiego stosunku faktycznego lub prawnego, który może budzić uzasadnione 
wątpliwości co do jego bezstronności. 

9. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego. 

10. Członek Komisji, pozostający w stosunku, o którym mowa w ust. 8, nie może brać 
udziału w głosowaniu rozstrzygającym na rzecz danego Wnioskodawcy. 

11. Z prac Komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 
1) wskazanie liczby wniosków; 
2) informacje o wyłączeniu członków Komisji z głosowania; 
3) zestawienie wniosków o przyznanie nagród Województwa Podkarpackiego  

za osiągnięcia w działalności sportowej ocenianych merytorycznie; 



4) wysokości proponowanych nagród. 
12. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. 

§ 9 

1. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, 
z uwzględnieniem zapisów § 4. 

2. Nagrody przyznawane są do wysokości środków zaplanowanych w budżecie 
Województwa na ten cel na dany rok. 

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje odwołanie. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.  
  



Załącznik 
 do Uchwały Nr XXVII/461/20 

 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 z dnia 28 września 2020 r. 

 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody Województwa Podkarpackiego 

za osiągnięcia w działalności sportowej 
 

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. Dotychczasowe osiągnięcia oraz aktywność w działalności w zakresie rozwoju sportu w woj. 

podkarpackim 

 

 
 

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. Niniejszym wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie materiałów zawierających mój wizerunek przez Województwo 

Podkarpackie, dla celów reklamowych, promocyjnych. 
2.  Niniejsza zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 
3.  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.  Niniejsza zgoda dotyczy wszelkich zdjęć z moim udziałem wykonanych w związku z przyznaniem mi przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego stypendium. 

5.  Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu wykorzystywania 
mojego wizerunku na potrzeby jak w oświadczeniu. 

6.  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) 
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