
UCHWAŁA Nr XXXIX (366) 2021

Rady Miejskiej w Barczewie 

z dnia 25.11.2021r.

 

w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień dla osób fizycznych 

za osiągnięte wyniki sportowe

oraz szczegółowe zasady, tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień 
dla  trenerów  oraz  innych  osób  wyróżniających  się osiągnięciami w działalności 

sportowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 3 i art. 35 
ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1133) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe zasady,  tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród  
i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,

2)  szczegółowe  zasady,  tryb  przyznawania  oraz  rodzaje  i  wysokość  nagród  dla  trenerów 
prowadzących   szkolenie   zawodników   osiągających   wysokie   wyniki   sportowe  
w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 
sportowym,

3)  warunki  i  tryb  przyznawania  wyróżnień i  nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień  
i wysokość  nagród pieniężnych  dla  trenerów  oraz  innych  osób  wyróżniających  się 
osiągnięciami w działalności sportowej.

§  2. Zasady i  tryb  przyznawania  oraz  pozbawiania  wyróżnień  i  nagród  sportowych  oraz 
warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności 
sportowej określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§  4.  Traci  moc  Uchwała  nr  XLV(322)2017  Rady  Miejskiej  w  Barczewie  z  dnia  24 
października  2017  r.  w  sprawie  zasad  i  trybu  przyznawania  nagród  i  wyróżnień  dla  
zawodników za wysokie wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie oraz wyróżnień 
i  nagród  pieniężnych  dla  trenerów  i  innych  osób  wyróżniających  się  osiągnięciami  
w działalności sportowej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Barczewie

Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

 



Załącznik

do uchwały XXXIX (366) 2021

Rady Miejskiej w Barczewie   
z dnia  25.11.2021 roku

REGULAMIN  OKREŚLAJĄCY  ZASADY  I  TRYB  PRZYZNAWANIA  ORAZ 
POZBAWIANIA  NAGRÓD  I   WYRÓŻNIEŃ  ZA  WYNIKI  SPORTOWE  ORAZ 
WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD PIENIĘŻNYCH ZA 
OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ. 

OGÓLNE ZASADY REGULAMINU

§ 1.

1.Regulamin określa szczegółowe warunki, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje  
i  wysokości  nagród  pieniężnych  i  wyróżnień  za  osiągnięte  wyniki  sportowe  we 
współzawodnictwie  sportowym  na  poziomie  wojewódzkim,  krajowym  lub 
międzynarodowym,  w  dyscyplinach  sportowych  mających  istotne  znaczenie  dla  Gminy 
Barczewo w szczególności: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, szermierka, kolarstwo, 
taniec  sportowy,  szachy,  e-sport,  lekka atletyka,  jeździectwo,  sporty walki,  sporty siłowe, 
badminton.

2. Nagrody i wyróżnienia mogą zostać przyznane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie 
Gminy Barczewo za osiągnięte wyniki sportowe.

3. Nagrody i wyróżnienia mogą zostać przyznane trenerom prowadzącym szkolenie  sportowe 
zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  w  krajowym  lub  międzynarodowym 
współzawodnictwie sportowym.

4.  Dla  trenerów,  niewymienionych  w  ust.  3  powyżej,  i  innych  osób  wyróżniających  się 
działalnością sportową na rzecz rozwoju i popularyzacji  sportu na terenie gminy Barczewo 
mogą zostać przyznane wyróżnienia i nagrody pieniężne.

§ 2.

1. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane co roku.

2. Każdego roku przyznaje się: 

1)  nagrodę pieniężną dla osób fizycznych w dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich  
i nieolimpijskich w sportach indywidualnych, grach zespołowych, e-sporcie.

2) wyróżnienie dla osób fizycznych za wysokie wyniki sportowe i trenerów prowadzących 
szkolenie  zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  oraz  dla  innych  osób 
wyróżniających  się  osiągnięciami  w działalności  sportowej,  mogą  być  przyznawane  w 
formie statuetek i innych upominków wraz z listem gratulacyjnym.

§ 3.

Nagrodę  pieniężną  i  wyróżnienie  może  otrzymać  zawodnik,  trener  lub  osoba  fizyczna 
działająca na rzecz rozwoju sportu w gminie Barczewo, w dyscyplinach mających znaczenie 
dla gminy Barczewo, na podstawie złożonego wniosku, o którym mowa w § 4-§ 6, który 
zamieszkuje na terenie Gminy Barczewo.

§ 4.

1. Wniosek składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 regulaminu i nie później niż 
do 31 grudnia w oparciu o wyniki sportowe osiągnięte w poprzednich 12 miesiącach.

2. Do wniosku należy załączyć:

1)  w  przypadku  osoby  fizycznej:   komunikat  końcowy  z  zawodów  lub  inny  dokument  
potwierdzający osiągnięty wynik sportowy (zawierający:  pełną nazwę zawodów, termin  
i miejsce ich rozegrania, nazwę dyscypliny sportowej oraz konkurencji).

2)  w  przypadku  trenera,  potwierdzony  wynik  sportowy  zawodnika  zgodnie  z  §  14 oraz 
potwierdzenie trenowania zawodnika przez oświadczenie danego klubu sportowego lub też 
innej instytucji odpowiedzialnej za sport.

 



3)  w przypadku  osób wyróżniających  się  działalnością  sportową:  opis  działalności  wraz  
z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą działalność sportową.

§ 5.

Wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać:

1) kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, szkoły, uczelnie wyższe,

2) grupa co najmniej 5 osób (w przypadku zawodników niezrzeszonych),

3) Komisja Rady Miejskiej w Barczewie odpowiedzialna za sport,

4) instytucje i jednostki realizujące zadania z zakresu sportu,

5) trenerzy,

6) przedstawiciele  ustawowi,  opiekunowie  prawni  zawodników  w  przypadku  osób 
małoletnich,

7) zawodnicy.

§ 6.

1.  Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia  na dany rok składa się w sekretariacie 
Urzędu Miejskiego w Barczewie (decyduje data wpływu do urzędu).

2.  W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia 
w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

§ 7.

 Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) cofnięcia przez wnioskodawcę,  

3) braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie. 

§ 8.

Nagrody i  wyróżnienia  przyznaje  Burmistrz  Barczewa po zaopiniowaniu  wniosków przez 
Komisję Sportu, Turystyki i Promocji.

§ 9.

Złożenie  wniosku  o  przyznanie  nagrody  lub  wyróżnienia  nie  jest  równoznaczne  z  jej 
przyznaniem.

§ 10.

Burmistrz Barczewa może pozbawić osobę fizyczną  nagrody i wyróżnienia w sytuacji gdy:

1) została podjęta prawomocna decyzja o pozbawieniu wyniku sportowego, który był podsta
wą jej przyznania,

2) informacje zawarte we wniosku, w którego wyniku nagroda lub wyróżnienie zostało przy
znane okażą się nieprawdziwe,

3) stwierdzenia przez właściwy organ stosowania dopingu.  

§ 11.

O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia oraz sposobie zwrotu nagród lub wyróżnień Bur
mistrz Barczewa informuje pisemnie wnioskodawcę oraz osobę pozbawioną nagrody lub wy
różnienia. 

§ 12.

Liczba przyznanych w danym roku kalendarzowym nagród lub wyróżnień jest uzależniona od 
wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Barczewo. Zastrzega się 
możliwość ograniczenia liczby nagród sportowych, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie, 
w danym roku kalendarzowym przekracza wartość środków finansowych zarezerwowanych 
na  ten  cel  w budżecie  Gminy  Barczewo.  W przypadku  konieczności  ograniczenia  liczby 
nagród,  nagrody przyznawane  za  wyniki  sportowe  w kolejności  od  najwyższego  zajętego 
miejsca oraz od najwyższej rangi zawodów, w których udział bierze zawodnik.

§ 13.

 

 



Osoba  fizyczna  może  otrzymać  nagrodę  za  osiągnięte  wyniki  we  współzawodnictwie 
sportowym:

1)   5 000  zł  za  medal  Igrzysk  Olimpijskich  lub  Paraolimpijskich,  Mistrzostw  Świata, 
Mistrzostw Europy,  w  Pucharze  Świata,  w  Pucharze  Kontynentalny,  w  Pucharze  Europy 
Igrzyskach Głuchych w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

2)  2 500 zł za reprezentowanie Polski podczas Igrzysk Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 
Mistrzostw Świata,  Mistrzostw Europy,  w Pucharze  Świata,  w Pucharze  Kontynentalny,  
w  Pucharze  Europy  Głuchych,  Igrzyskach  Głuchych  w  dyscyplinach  indywidualnych  
i zespołowych.

3) za wyniki osiągnięte w zawodach rangi: Puchar Polski, Mistrzostwa Polski, Ogólnopolskie 
Olimpiady Młodzieży:

a)  1 200 zł za Zdobycie I-go miejsca. 

b)  1 000 zł za Zdobycie II-go miejsca.

c)  800 zł za Zdobycie III-go miejsca.

d)  600 zł za Zdobycie IV-go miejsca.

4) za wyniki osiągnięte w zawodach rangi Mistrzostw Wojewódzkich

a) 600 zł za Zdobycie I-go miejsca 

b) 500 zł za Zdobycie II-go miejsca

c) 400 zł za Zdobycie III-go miejsca 

d) 300 zł za Zdobycie IV-go miejsca

§ 14.

1.  Nagrody  pieniężne  mogą  być  przyznawane  trenerom  zamieszkałym  na  terenie  gminy 
Barczewo, których zawodnicy zdobyli miejsca medalowe w § 14 pkt:1,2,3,4, reprezentujących 
kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe lub inne podmioty sportowe.

2. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej, zwaną dalej „podstawą” stanowi kwota 
200 złotych.

3. Wysokość nagrody pieniężnej dla trenerów, o których mowa w ust. 1 powyżej, ustala się do 
10-krotności  podstawy  i  uzależnia  się  od  rangi  osiągniętych  wyników  sportowych  przez 
szkolonych zawodników. 

4.  W  szczególnie  uzasadnionym  przypadku  nagrodę  pieniężną  można  przyznać 
wyróżniającemu  
się trenerowi za inne osiągnięcia niż wymienione w ust.1 niniejszego paragrafu.

§ 15.

Wyróżnienia dla osób fizycznych oraz trenerów, mogą być przyznawane osobom, którym nie 
została przyznana nagroda za wyniki sportowe w §14 pkt 1,2,3,4.

§ 16.

1.  Wyróżnienie  i  nagroda  pieniężna  mogą  być  przyznawane  osobom  wyróżniającym  się 
osiągnięciami na rzecz rozwoju sportu w Gminie Barczewo, w szczególności za:

1) propagowanie  i  popularyzowanie  różnorodnych  form  aktywności  fizycznej  wśród 
mieszkańców Gminy Barczewo,

2) upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego,

3) aktywną  działalność  na  rzecz  klubów  sportowych  i  innych  podmiotów  działających  
w zakresie kultury fizycznej w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno-
szkoleniowych,

4) aktywną działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej,

5) aktywną  działalność  na  rzecz  klubów sportowych  i  innych  podmiotów działających  w 
zakresie kultury fizycznej  w celu tworzenia jak najlepszych warunków organizacyjno – 
szkoleniowych,

6) organizację  imprez  sportowo-rekreacyjnych  skierowanych  do  mieszkańców  gminy 
Barczewo oraz zawodów sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

2. Wysokość nagrody pieniężnej, przyznawanej osobom wyróżniającym się osiągnięciami 
na rzecz rozwoju sportu w Gminie Barczewo stanowi kwota 1 000 złotych.

 



3. Podstawą do złożenia wniosku o przyznanie nagrody jest podpisanie się pod wnioskiem 
co  najmniej  5  osób  wraz  z  uzasadnieniem  działalności  sportowej  dla  społeczności  
lokalnej.

§ 17.

Ustala się następujące wzory: 

1) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej / wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte  
wyniki sportowe, stanowiący załącznik Nr 1 do regulaminu.

2) Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej / wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób 
wyróżniających  się  osiągnięciami  w działalności  sportowej,  stanowiący  załącznik  Nr  2 
do regulaminu,

3) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku, stanowiące  załącznik Nr 3  
do regulaminu.                                                                                        

 

 



Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

określającego zasady i tryb przyznawania
 oraz pozbawiania nagród i  wyróżnień

 za wyniki sportowe oraz warunki 
i tryb przyznawania wyróżnień 

i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody pieniężnej / wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe

Wniosek należy wypełnić komputerowo bądź czytelnie pismem DRUKOWANYMI.

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:

1.Imię i nazwisko/nazwa:…………………………………………………………………………..

2.Adres zamieszkania / siedziby:……………………………………………………………………

3.Dane kontaktowe:  nr telefonu ...........................................e – mail .........................................................

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY:

1. Nazwisko i imię……………………………………………………..................................................

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………

3.Dane kontaktowe: nr telefonu ...........................................e – mail ...................................................

4. Imiona  i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych (dotyczy w przypadku osób niepełnoletnich)

......................................................................................................................................................................

.

5. Przynależność klubowa (o ile dotyczy)……………………………………...............................

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH z ostatnich 12 miesięcy (pełną nazwę 
zawodów, termin 
i miejsce ich rozegrania, nazwę dyscypliny sportowej oraz konkurencji)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….… 
Niniejszym oświadczam, że:

1) zapoznałem/am się z regulaminem określającym warunki i tryb przyznania nagród i wyróżnień za 
wyniki sportowe Uchwałą XXXIX (366) 2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia  25.11.2021 roku

2) "Oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym 

……………………………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis zawodnika Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

…………………..

Podpis wnioskodawcy

 

Data złożenia wniosku …………………….. 
  Nr wniosku……………… 

ZAŁĄCZNIKI:
1. Komunikat końcowy z zawodów lub inny dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy (zawierający: pełną nazwę zawodów, termin i 

miejsce ich rozegrania, nazwę dyscypliny sportowej oraz konkurencji).
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 3 do regulaminu)



Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie 

Zgodnie z art.13 ust.1 i2 lub 14 ust.1 i 2  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 119/1 z 4.05.2016r.) dalej RO
DO informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 
11-010 Barczewo, reprezentowana przez Burmistrza Gminy.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Gminie Barczewo sprawuje Inspektor 
Ochrony Danych dostępny pod adresem email: marcin.konieczny@gptogatus  .pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.31 ust.3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25  
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133)oraz art.6 ust.1 lit. RODO w celu wykonania zada
nia realizowanego w interesie  publicznym tj. postępowanie w sprawie przyznania nagród i wyróżnień 
oraz opublikowanie imienia i nazwiska sportowca i/lub trenera w związku z informacją o przyznanej 
nagrodzie/wyróżnieniu na stronie Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz mediach społecznościowych.

4. Zakres przetwarzanych przez administratora danych określony został we wnioskach, które stanowią za
łączniki  do  Regulaminu  określającego  zasady  i  tryb  przyznawania  oraz  pozbawiania  nagród  
i  wyróżnień za wyniki sportowe oraz warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za 
osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIX (366) 2021 Rady 
Miejskiej w Barczewie z dnia 25.11.2021r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) Podmioty,  którym  Gmina Barczewo  udostępnia  dane  osobowe na  podstawie  przepisów po
wszechnie obowiązującego prawa;

2) Podmioty, którym Gmina Barczewo powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia 
danych osobowych

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii, prawo do ich sprosto
wania, prawo ograniczenia danych, prawo usunięcia danych, a w razie wyrażenia zgody prawo do cof
nięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko
nano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu prze
twarzania. Konsekwencją odmowy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie 
brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

10.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11.Przetwarzanie  danych  osobowych  kandydata  nie  będzie  odbywać  się  w sposób zautomatyzowany  
w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z powyższymi informacjami.

…………………………………..

data i podpis/y osoby/osób, której/ych* dane dotyczą

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 Regulaminu
określającego zasady i tryb przyznawania

 oraz pozbawiania nagród i  wyróżnień
 za wyniki sportowe oraz warunki 

i tryb przyznawania wyróżnień 
i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej 

       

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody pieniężnej / wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

UWAGA:
*niepotrzebne skreślić 
Wniosek należy wypełnić komputerowo bądź czytelnie pismem DRUKOWANYM.

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:

1.Imię i nazwisko/nazwa:…………………………………………………………………………..

2.Adres zamieszkania / siedziby:……………………………………………………………………

3.Dane kontaktowe:  nr telefonu ...........................................e – mail .....................................................

II. DANE OSOBOWE KANDYDATA DO PRZYZNANIA NAGRODY:

1. Nazwisko i imię………………………………………………………..................................................

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………

3.Dane kontaktowe: nr telefonu ...........................................e – mail ..........................................................

II. UZASADNIENIE WNIOSKU – WSKAZANIE OSIĄGNIĘĆ W DZIAŁALNOŚCI 
SPORTOWEJ

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

1) zapoznałem/am się z regulaminem określającym warunki i tryb przyznania nagród i wyróżnień za 
wyniki sportowe Uchwałą XXXIX (366) 2021 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia  25.11.2021 roku

2) "Oświadczam, iż powyższe informacje są zgodne z prawdą i stanem faktycznym 

……………………………………………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis zawodnika Data i czytelny podpis przedstawiciela ustawowego

…………………..

Podpis wnioskodawcy

 

Data złożenia wniosku …………………….. 
  Nr wniosku……………… 

ZAŁĄCZNIKI:
1. W przypadku trenera, potwierdzony wynik sportowy zawodnika  zgodnie  z § 14 Regulaminu oraz potwierdzenie trenowania zawodnika  przez  

oświadczenie danego klubu sportowego lub też innej instytucji odpowiedzialnej za sport.
2. W przypadku osób wyróżniających się działalnością sportową: opis działalności wraz z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą działalność 

sportową na rzecz Gminy Barczewo.
3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku (załącznik nr 3 do regulaminu)



Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie 

Zgodnie z art.13 ust.1 i2 lub 14 ust.1 i 2  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 119/1 z 4.05.2016r.) dalej RO
DO informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 
11-010 Barczewo, reprezentowana przez Burmistrza Gminy.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Gminie Barczewo sprawuje Inspektor 
Ochrony Danych dostępny pod adresem email: marcin.konieczny@gptogatus  .pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.31 ust.3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25  
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133)oraz art.6 ust.1 lit. RODO w celu wykonania zada
nia  realizowanego  w  interesie   publicznym  tj.  postępowanie  w  sprawie  przyznania  nagród  
i wyróżnień oraz opublikowanie imienia i nazwiska sportowca i/lub trenera w związku z informacją  
o przyznanej nagrodzie/wyróżnieniu na stronie Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz mediach społecz
nościowych.

4. Zakres przetwarzanych przez administratora danych określony został we wnioskach, które stanowią za
łączniki  do  Regulaminu  określającego  zasady  i  tryb  przyznawania  oraz  pozbawiania  nagród  
i  wyróżnień za wyniki sportowe oraz warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za 
osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIX (366) 2021 Rady 
Miejskiej w Barczewie z dnia 25.11.2021r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) Podmioty,  którym  Gmina Barczewo  udostępnia  dane  osobowe na  podstawie  przepisów po
wszechnie obowiązującego prawa;

2) Podmioty, którym Gmina Barczewo powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia 
danych osobowych

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii, prawo do ich sprosto
wania, prawo ograniczenia danych, prawo usunięcia danych, a w razie wyrażenia zgody prawo do cof
nięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko
nano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu prze
twarzania. Konsekwencją odmowy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie 
brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Przetwarzanie  danych  osobowych  kandydata  nie  będzie  odbywać  się  w sposób zautomatyzowany  
w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z powyższymi informacjami.

…………………………………..

data i podpis/y osoby/osób, której/ych* dane dotyczą

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

określającego zasady i tryb przyznawania
 oraz pozbawiania nagród i  wyróżnień

 za wyniki sportowe oraz warunki 
i tryb przyznawania wyróżnień 

i nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności sportowej 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Wyrażam zgodę na nieodpłatne zamieszczenie przez Gminę Barczewo mojego wizerunku utrwalonego 

podczas Gali Sportu, którego byłam/em uczestnikiem, na stronie i podstronach: portal.barczewo.pl oraz 

facebook  w  celach  związanych  z  upublicznieniem  fotorelacji  z  jego  przebiegu  i  promocji  Gminy 

Barczewo.

wyrażam zgodę

………………................................…………...... ..…………………………………………………
                                                                                             
(miejscowość i data)

 

(czytelny podpis osoby lub też opiekuna, której dotyczy wniosek 
ws. nagrody lub wyróżnienia).



Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie 

Zgodnie z art.13 ust.1 i2 lub 14 ust.1 i 2  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 119/1 z 4.05.2016r.) dalej RO
DO informuję, że:

1. Administratorem  Pani/Pana danych osobowych  jest: Urząd Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 
11-010 Barczewo, reprezentowana przez Burmistrza Gminy.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Gminie Barczewo sprawuje Inspektor 
Ochrony Danych dostępny pod adresem email: marcin.konieczny@gptogatus  .pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.31 ust.3, art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25  
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. poz.1133)oraz art.6 ust.1 lit. RODO w celu wykonania zada
nia  realizowanego  w  interesie   publicznym  tj.  postępowanie  w  sprawie  przyznania  nagród  
i wyróżnień oraz opublikowanie imienia i nazwiska sportowca i/lub trenera w związku z informacją  
o przyznanej nagrodzie/wyróżnieniu na stronie Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz mediach społecz
nościowych.

4. Zakres przetwarzanych przez administratora danych określony został we wnioskach, które stanowią za
łączniki  do  Regulaminu  określającego  zasady  i  tryb  przyznawania  oraz  pozbawiania  nagród  
i  wyróżnień za wyniki sportowe oraz warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych za 
osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIX (366) 2021 Rady 
Miejskiej w Barczewie z dnia 25.11.2021r.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) Podmioty, którym Gmina Barczewo udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa;

2) Podmioty, którym Gmina Barczewo powierza dane osobowe na podstawie umów powierzenia danych 
osobowych

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania kopii, prawo do ich sprosto
wania, prawo ograniczenia danych, prawo usunięcia danych, a w razie wyrażenia zgody prawo do cof
nięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego doko
nano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu prze
twarzania. Konsekwencją odmowy lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie 
brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11. Przetwarzanie  danych  osobowych  kandydata  nie  będzie  odbywać  się  w sposób zautomatyzowany  
w rozumieniu art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z powyższymi informacjami.

…………………………………..

data i podpis/y osoby/osób, której/ych* dane dotyczą

*Niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego 
mogą  ustanawiać  i  finansować  okresowe  stypendia  sportowe  oraz  nagrody  
i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Z kolei zgodnie z art. 31 ust. 2 tej ustawy, stypendia lub nagrody dla trenerów 
prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w mię
dzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie 
sportowym mogą być przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego i finan
sowane z budżetu tych jednostek.

W myśl art. 31 ust. 3 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu tery
torialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i po
zbawiania  oraz  rodzaje  i  wysokość  stypendiów  sportowych,  nagród  i  wyróżnień, 
o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jed
nostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Z kolei zgodnie z art. 35 ustawy o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego 
mogą ustanawiać wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wy
różniających  się osiągnięciami  w działalności  sportowej  (ust.  5);  organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, określi warunki i tryb przy
znawania wyróżnień i nagród pieniężnych, o których mowa w ust. 5, oraz rodzaje wy
różnień i wysokość nagród pieniężnych, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla da
nej społeczności lokalnej (ust. 6).

Niniejszą uchwałą ustanowione zostały tryb  i  sposób przyznawania nagród  
i  wyróżnień  sportowych.  Jest  to  wyraz  docenienia  zawodników,  ich  wysiłku  
i osiągnięć sportowych, a także wkładu w propagowanie sportu, współzawodnictwa 
i zdrowego trybu życia. Za trud na treningach i osiągane sukcesy, zdobywane medale 
i wyróżnienia. Przyznanie, nagród i wyróżnień sportowcom jest formą podziękowania 
za ich dobre wyniki i osiągnięcia sportowe oraz jest wyrazem docenienia ich wkładu 
w promocję Gminy Barczewo na arenie międzynarodowej i krajowej.

Równie ważne jest uhonorowanie osób, które z pełnym zaangażowaniem pra
cują ze sportowcami, poświęcając swój wolny czas. To dzięki pracy trenerów i ich od
daniu w pracy ze sportowcami możliwy jest  rozwój sportu, w tym młodzieżowego 
oraz osiąganie wyników sportowych.

Dzięki nagrodom oraz wyróżnieniom sportowym ustanowionym w niniejszej 
uchwale, zwiększa się szanse i możliwości zawodników na realizację ich sportowych 
ambicji, jak i wykorzystuje sposobność do promowania Gminy Barczewo przez sport, 
we współzawodnictwie sportowym na poziomie wojewódzkim, krajowym lub mię
dzynarodowym, w dyscyplinach sportowych mających istotne znaczenie dla Gminy 
Barczewo w szczególności: piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, szermierka, ko
larstwo, taniec sportowy, szachy, e-sport,  lekka atletyka,  jeździectwo, sporty walki, 
sporty siłowe, badminton.

Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Podjęcie  niniejszej  uchwały skutkuje utratą  mocy obowiązywania  uchwały  
nr XLV(322)2017 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 24 października 2017r.
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