
 
 

UCHWAŁA NR VI/46/8/2022 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/46/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
20 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa 

Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 6267) 

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 547 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 oraz 
ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 1133 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/46/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 listopada 
2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za 
wybitne osiągnięcia sportowe (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 6267) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustanawia się Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne 
osiągnięcia sportowe, zwaną dalej „nagrodą”.”; 

2) § 8. 1. otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. Nagroda za wybitne osiągnięcia sportowe może być przyznana tej 
samej osobie tylko jeden raz w danym roku.”; 

3) § 10. otrzymuje brzmienie: „§ 10. Za przygotowanie dokumentacji dla Zarządu Województwa Śląskiego 
odpowiedzialna jest komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego realizująca zadania 
z zakresu kultury fizycznej.”; 

4) § 12. otrzymuje brzmienie: „§ 12. Wnioski zgłoszeniowe wraz z dokumentacją składa się osobiście 
w siedzibie urzędu lub wysyła za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice.”; 

5) Wzór wniosku o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe 
stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne 
osiągnięcia sportowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 września 2022 r.

Poz. 5682



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

   

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego 
 
 

Jan Kawulok 
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Załącznik do regulaminu 

przyznawania nagród 

Marszałka Województwa Śląskiego 

za wybitne osiągnięcia sportowe 

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W ….……. roku 

Część A. 
 
Charakterystyka kandydata/tki do nagrody: 

 

Nazwisko:………………………..……..…………….………… Imię:……………..………………….…. 

 

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

 

Adres miejsca zamieszkania:…………………………………….……………………………………….…… 

 

telefon kontaktowy:………………………………………………………………….…………….……….…. 

 

adres e-mail:……………………………………………………………………….……………………..……. 

 

Imię i nazwisko trenera:……………………………………………….……………….…………………..….. 

 

Nazwa klubu, który reprezentuje kandydat/tka:……………………………………………………..………… 

 

Numer licencji zawodnika/czki kandydata/tki:………………………………….…………………………….. 

 

Dyscyplina/ Kategoria wiekowa kandydata/tki:………………………………………………………………. 

 

Osiągnięcia sportowe kandydata/tki w .…. roku:………………………………………………………..……. 

 

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

 

Ilość punktów zgodnie z § 4 pkt 2 Regulaminu przyznawania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego 

za wybitne osiągnięcia sportowe………………………………………………………………………..……. 

 

Wnioskodawca zobowiązuje się poinformować kandydata/tkę, a w przypadku niepełnoletniego/ej 

kandydata/tki także jego/jej rodziców/opiekunów prawnych, o: 

a) wskazaniu kandydata/tki w nin. wniosku, 

b) konieczności złożenia oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do nin. wniosku (oświadczenie 

stanowi integralną część nin. wniosku), 

c) odbiorcy danych osobowych wskazanych w nin. wniosku, którym jest Zarząd Województwa 

Śląskiego, 

d) możliwości zapoznania się z Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych  

w związku z złożeniem wniosku znajdującymi się w załączniku nr 2 do nin. wniosku oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w zakładce Katalog Usług 

/ Sport. 

 

…………………..……….. …………………………………………… 

miejscowość, data podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

  

Załącznik do uchwały Nr VI/46/8/2022

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 29 sierpnia 2022 r.
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Część B. 
 

Opinia Okręgowego Związku Sportowego: ………………………………………………………….….…… 

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

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

 

 

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

    miejscowość, data           podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

Okręgowego Związku Sportowego 

 
Część C. 
 

 

Potwierdzenie osiągnięć zawodnika, za które ma być przyznana nagroda, przez uprawniony Polski Związek 

Sportowy: ……………………………………………………………………………………………….…….. 

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

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

 

 

 

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

    miejscowość, data           podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

Polskiego Związku Sportowego 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy, reprezentanta związku 
sportowego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

(zwanego dalej „rozporządzeniem”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą  
w Katowicach, ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala); e-mail: kancelaria@slaskie.pl, 

bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony 

danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach: 

a) zgłoszenia kandydata w związku z przyznaniem Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego  

za wybitne osiągnięcia sportowe, 

b) archiwizacji dokumentacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze  

(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j rozporządzenia) wynikający z: 

� ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w szczególności art. 14 ust. 1 pkt 11, 

art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1, 2, 4), 

� ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 31 ust. 1, 3), 

� uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród 

Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, 

� ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności  

z art. 6) oraz rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji 
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papierowej), operatorowi platformy do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji 

elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację. 

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 
informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia 

sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, 

treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, 

włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum 

Państwowym.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
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Załącznik nr 1 

do Wniosku o przyznanie  

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego  

za wybitne osiągnięcia sportowe 

Oświadczenia kandydata/tki do nagrody sportowej lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata/tki 
do nagrody, w przypadku osoby niepełnoletniej. 

1. Zapoznanie z treścią Regulaminu. 

Ja, niżej podpisana/y…………………………………………………..………………………………………. 

oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem przyznawania nagród Marszałka Województwa 

Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe i akceptuje wszystkie jego postanowienia. 

2. Rozpowszechnianie wizerunku. 

W przypadku przyznania nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe 

zobowiązuję się podać Zarządowi Województwa Śląskiego dodatkowe dane celem wypłaty nagrody  

i wykonania innych niezbędnych obowiązków prawnych. 

3. Rozpowszechnianie wizerunku. 

W czasie działań związanych z przyznaniem Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne 

osiągnięcia sportowe będą powstawać zdjęcia i filmy wideo w celach informacyjnych i promocyjnych. 

Oświadczam, że1: 

☐ wyrażam nieodpłatnie zgodę Województwu Śląskiemu na rozpowszechnianie (zgodnie z art. 81 ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wizerunku mojego/ mojego dziecka/ 

podopiecznego/ej zawartego w ww. materiałach. 

Rozpowszechnianie będzie miało miejsce w celu informowania o działaniach związanych z przyznaniem 

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, za pośrednictwem: 

a) stron www.slaskie.pl, 

b) kanałów społecznościowych Województwa Śląskiego. 

Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie. 

 

☐ nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie wizerunku. 

 

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

       Miejscowość    Data Podpis kandydata/tki 

lub rodzica/opiekuna prawnego 

niepełnoletniego/ej kandydata/tki 

  

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe. 

Informujemy, iż zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, 

w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza. 
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Załącznik nr 2 

do Wniosku o przyznanie  

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego  

za wybitne osiągnięcia sportowe 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydata/tki do nagrody sportowej  
lub rodzica/opiekuna prawnego kandydata/tki do nagrody w przypadku osoby niepełnoletniej 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 

(zwanego dalej „rozporządzeniem”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego, z siedzibą  
w Katowicach, ul. Ligonia 46, tel. +48 (32) 20 78 888 (centrala); e-mail: kancelaria@slaskie.pl, 

bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony 

danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach: 

a) rozpatrzenia wniosku o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne 

osiągnięcia sportowe, 

b) przyznania nagrody (działania te mogą także obejmować upublicznienie wizerunku), 

c) wypłaty nagrody i wykonania innych niezbędnych obowiązków prawnych (w przypadku otrzymania 

nagrody), 

d) archiwizacji dokumentacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze  

(art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g, j rozporządzenia) wynikający z: 

� ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w szczególności art. 14 ust. 1 pkt 11, 

art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1, 2, 4), 

� ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (art. 31 ust. 1, 3), 

� uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród 

Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, 

� ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 42), 

� ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w szczególności  

z art. 6) oraz rozporządzenia z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych 

osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, dostawcom systemów 

informatycznych i usług IT, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji 

papierowej), operatorowi platformy do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji 

elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację oraz obsługę bankową. 

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką 
informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia 

sprawy. 

Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść 
 i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie 

z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) 
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lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem 

możliwości przyznania nagrody. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 
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