
UCHWAŁA NR VI/50/19/2022 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 21 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr VI/46/8/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka 

Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe 

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. 2094), art. 31 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1599 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego 
uchwala: 

§ 1. Zmienia się załącznik do uchwały Nr VI/46/8/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa 
Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe, w ten sposób, że wzór wniosku o przyznanie nagrody Marszałka 
Województwa Śląskiego otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego. 

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

  
  
  
  

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego 

 
prof. dr hab. inż. Marek Gzik 
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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:……………………………….………………..……. 

 

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

 

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

Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe……………………………………………………………… 

 

 

…….……………………….……………. 

 podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

 

 

Część B. 
 

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

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

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

 

 

 

………………………….. 

miejscowość, data 

 

 

……………………..……………………………………… 

podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania 

Okręgowego Związku Sportowego 

Załącznik do uchwały Nr VI/50/19/2022

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 21 listopada 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7794EF60-93A9-4746-9DC4-CF9B8CB1604A. Podpisany Strona 1



 
 
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 
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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 akceptuję wszystkie jego postanowienia. 

 

 

…………………………………….. 

imię i nazwisko 

 

 

………..…………………………………… 

miejscowość, data 

 

 

2. 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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