
 
 

Uchwała Nr 234/XXIV/2020 
Rady Miasta Ostrołęki 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 
 
 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów 
i wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych 

za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień 
i nagród pieniężnych, rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów 

oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

2019 poz. 506, ze zm.) oraz art. 31 ust. 1, 3 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz.U. 2019 poz. 1468, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
§ 1. 

1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe. 

2. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

 
§ 2. 

Określa się: 
1) szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów 

sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w § 1 ust. 1, 
2) warunki i tryb przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaje wyróżnień 

i wysokość nagród pieniężnych, o których mowa w § 1 ust. 2 
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki. 
 

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

Przewodniczący Rady Miasta  
                Ostrołęki 
 
         Wojciech Zarzycki  
 

 



Załącznik do Uchwały Nr 234/XXIV/2020 
Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r. 

 
 
 

Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości okresowych 
stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, rodzajów 
wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się 

osiągnięciami w działalności sportowej 
 
 

§ 1. 
1. Niniejszy załącznik określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania 

oraz rodzaje i wysokość okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunki i tryb przyznawania wyróżnień 
i nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w 
działalności sportowej oraz rodzaje wyróżnień i wysokość nagród pieniężnych. 

2. Ilość przyznanych okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród dla trenerów oraz innych 
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w danym roku jest zależna 
od ilości zgłoszeń, zaprezentowanych osiągnięć i przeznaczonych na ten cel środków 
finansowych w uchwale budżetowej Miasta Ostrołęki na dany rok. 

3. Otrzymanie przez daną osobę okresowego stypendium sportowego w danym roku nie 
wyklucza możliwości jej dodatkowego uhonorowania w tym roku w postaci otrzymania 
nagrody lub wyróżnienia dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe. 

4. Otrzymanie przez daną osobę wyróżnienia lub nagrody dla trenerów oraz innych osób 
wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w danym roku nie wyklucza 
możliwości dodatkowego uhonorowania w tym roku w postaci wyróżnienia lub nagrody. 

 
§ 2. 

1. Okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe mogą być przyznane osobie spełniającej łącznie następujące warunki: 
1) jest mieszkańcem Ostrołęki lub reprezentuje klub mający siedzibę na terenie Miasta 

Ostrołęki, 
2) uzyskała I klasę sportową, klasę mistrzowską lub klasę mistrzowską międzynarodową 

lub osiąga wybitne wyniki we współzawodnictwie sportowym na arenie krajowej 
lub międzynarodowej. 

2. Wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów i innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej mogą być przyznane osobie spełniającej jeden 
z następujących warunków: 
1) jest trenerem będącym mieszkańcem Ostrołęki lub realizującym działalność szkoleniową 

w klubie mającym siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, którego podopieczni osiągają 
wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, 



2) jest zawodnikiem będącym mieszkańcem Ostrołęki lub reprezentującym klub mający 
siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki uzyskującym wybitne wyniki sportowe 
we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. 

3. Prezydent Miasta Ostrołęki może z własnej inicjatywy przyznać również nagrodę specjalną 
za całokształt kariery zawodniczej lub szkoleniowej po zasięgnięciu opinii komisji Rady 
Miasta właściwej ds. sportu. 

4. Okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej mogą być przyznawane za wyniki sportowe i osiągnięcia 
w dyscyplinach mających szczególne znaczenie dla Miasta Ostrołęki: aikido, badminton, 
bowling, boks, boks tajski, cheerleading, gimnastyka, ju jitsu, karate, kolarstwo, kickboxing, 
koszykówka, kulturystyka, lekkoatletyka, mieszane sztuki walki, piłka ręczna, piłka nożna, 
pływanie, podnoszenie ciężarów, ratownictwo wodne, siatkówka, siatkówka plażowa, szachy, 
taniec, tenis stołowy, tenis ziemny. 

5. Okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej mogą być przyznawane zarówno za osiągnięcia zrealizowane 
indywidualnie, jak i zespołowo. 

6. Okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe są przyznawane za wyniki sportowe osiągnięte w poprzednim roku 
kalendarzowym. 

7. Wyróżnienia i nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 
w działalności sportowej są przyznawane za osiągnięcia zrealizowane w roku bieżącym. 

 
§ 3. 

1. Warunkiem przyznania okresowego stypendium sportowego, nagrody i wyróżnienia 

dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnienia i nagrody pieniężnej dla 

trenera bądź innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej jest 

złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku. 

2. Okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe oraz wyróżnienia i nagrody dla trenerów i innych osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej mogą być także przyznawane z inicjatywy 
Prezydenta Miasta Ostrołęki. 

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium, nagrody 
lub wyróżnienia. 

4. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki nr 1-4 do niniejszych zasad. 
Na jednym formularzu można zgłosić tylko jednego kandydata do stypendium, nagrody lub 
wyróżnienia. 

5. Wnioski o okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe należy składać do dnia 31 stycznia każdego roku. 

6. Wnioski o wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów oraz innych osób wyróżniających 
się osiągnięciami w działalności sportowej można składać przez cały rok. 

7. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Ostrołęki znajdującej się na parterze 
głównego budynku Urzędu pod adresem: Plac gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka. 



8. Uprawnionymi do składania wniosków są: 
1) kluby sportowe mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, 
2) inne organizacje pozarządowe, które statutowo zajmują się działalnością sportową 

i upowszechnianiem kultury fizycznej oraz mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki, 
3) szkoły oraz placówki oświatowe mające siedzibę na terenie Miasta Ostrołęki. 

9. Wniosek powinien zawierać: 
1) dane kandydata do stypendium, nagrody bądź wyróżnienia (imię i nazwisko, 

data urodzenia, aktualny adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; 
w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo imię i nazwisko rodzica/opiekuna 
prawnego wraz z numerem telefonu), 

2) numer rachunku bankowego, na który należy przelać przyznaną kwotę w razie 
otrzymania stypendium, nagrody bądź wyróżnienia, 

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie oraz przetwarzanie danych 
osobowych; w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun 
prawny, 

4) dane wnioskodawcy (nazwa, adres, numer KRS lub z innej ewidencji – jeśli dotyczy, 
adres e-mail, numer telefonu), 

5) informacje o osiągnięciach, za które stypendium, nagroda bądź wyróżnienie ma być 
przyznane, 

6) dotychczasowy życiorys sportowy kandydata i informacje o jego osiągnięciach 
i nagrodach z lat poprzednich, 

7) planowane przyszłe działania kandydata z zakresu działalności sportowej, 
8) uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata, 
9) podpis wnioskodawcy. 

10. Do wniosku należy dołączyć podpisaną przez kandydata do stypendium, nagrody 
lub wyróżnienia Klauzulę Informacyjną Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania  
danymi osobowymi. 

11. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, 
w tym w szczególności kserokopie dyplomów, zdjęcia medali, dokumentację fotograficzną 
zawodów. Dokumentacja może zostać złożona w formie cyfrowej na nośniku elektronicznym. 

12. Do wniosku o okresowe stypendium sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz wniosku o nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięte wyniki sportowe należy 
dodatkowo dołączyć zaświadczenie ze związku sportowego o uzyskaniu klasy sportowej 
przez kandydata do stypendium (jeśli taką uzyskano). 

13. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w złożonych wnioskach Prezydent Miasta 
Ostrołęki wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania. 

14. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
1) złożenia po terminie, 
2) stwierdzenia braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie, 
3) wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 
4) wycofania zgody kandydata na administrowanie jego danymi osobowymi w związku  

z postępowaniem o przyznanie stypendium, nagrody lub wyróżnienia.” 
 



 
§ 4. 

1. Okresowe stypendium sportowe dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe jest 
wypłacane co miesiąc, a jego wysokość jest zależna od rangi osiągniętego wyniku i wynosi: 
1) uzyskanie klasy mistrzowskiej międzynarodowej lub wywalczenie medalu rangi 

mistrzostw świata, mistrzostw Europy organizowanych przez uprawnione federacje, 
związki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych  – 
400 zł, 

2) uzyskanie klasy mistrzowskiej lub wywalczenie medalu rangi mistrzostw Polski, Pucharu 
Polski organizowanych przez uprawnione federacje, związki sportowe w dyscyplinach i 
konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych – 300 zł, 

3) uzyskanie I klasy sportowej lub wywalczenie medalu rangi imprezy ogólnopolskiej 
organizowanej przez uprawnione federacje, związki sportowe w dyscyplinach i  
konkurencjach indywidualnych oraz zespołowych lub otrzymanie powołania do kadry 
narodowej w dyscyplinie olimpijskiej lub paraolimpijskiej – 200 zł. 

2. Nagroda dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe jest wypłacana jednorazowo, a 
jej wysokość jest zależna od rangi osiągniętego wyniku i wynosi: 
1) wywalczenie medalu rangi mistrzostw świata, mistrzostw Europy organizowanych przez 

uprawnione federacje, związki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach 
indywidualnych oraz zespołowych – 1500 zł, 

2) wywalczenie medalu rangi mistrzostw Polski, Pucharu Polski organizowanych przez 
uprawnione federacje, związki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach 
indywidualnych oraz zespołowych – 1000 zł, 

3) wywalczenie medalu rangi imprezy ogólnopolskiej  organizowanej przez uprawnione 
federacje, związki sportowe w dyscyplinach i konkurencjach indywidualnych oraz 
zespołowych lub osiągnięcie znaczącego sukcesu we współzawodnictwie sportowym 
dzieci, młodzieży i dorosłych – 500 zł. 

3. Nagroda specjalna za całokształt kariery zawodniczej lub szkoleniowej jest wypłacana 
jednorazowo w wysokości 1500 zł. 

4. Wyróżnienie dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane jest w formie 
rzeczowej. 

5. Nagroda pieniężna dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności 
sportowej jest wypłacana jednorazowo w wysokości 1000 zł. 

6. Wyróżnienie dla trenera lub innej osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności 
sportowej przyznawane jest w formie rzeczowej. 

7. Podstawą klasyfikacji osiągniętego wyniku są wyniki sportowe uzyskane w imprezach rangi 
Grand Prix Polski, Pucharu Polski, Mistrzostw Polski, Pucharu Europy, Mistrzostw Europy i 
Mistrzostw Świata uzyskane w konkurencji olimpijskiej, paraolimpijskiej lub nieolimpijskiej. 

8. Wypłaty przyznanych stypendiów, nagród i wyróżnień dokonuje się na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku. 

9. Okresowe stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 
są przyznawane w danym roku kalendarzowym na okres nieprzekraczający 12 miesięcy 
i wypłaca się za pełny miesiąc kalendarzowy do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

10. W uzasadnionych przypadkach stypendia mogą być wypłacane w kolejnym miesiącu 
z wyrównaniem za miesiące poprzednie. 

 



§ 5. 
1. Decyzję o przyznaniu stypendium, nagrody pieniężnej lub wyróżnienia podejmuje Prezydent 

Miasta Ostrołęki. 
2. Decyzja o przyznaniu stypendium, nagrody lub wyróżnienia ma charakter ostateczny. 

 
§ 6. 

1. Osoba otrzymująca okresowe stypendium sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
sportowe może zostać pozbawiona prawa do świadczenia stypendialnego decyzją Prezydenta 
Miasta Ostrołęki. 

2. Decyzję o której mowa w § 6 ust. 1 Prezydent Miasta Ostrołęki może podjąć na podstawie 
informacji uzyskanej od wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy w przypadku: 
1) dyskwalifikacji stypendysty nałożonej decyzją właściwego organu, 
2) skazania stypendysty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, 
3) zgłoszenia o zaniedbaniach treningowych lub niesportowym zachowaniu stypendysty. 

3. Wnioskodawcy zobowiązani są do informowania Prezydenta Miasta Ostrołęki o wszelkich 
okolicznościach mogących spowodować pozbawienie prawa do okresowego stypendium. 

4. Pozbawienie prawa do świadczenia stypendialnego następuje począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2. 

 
§ 7. 

Wykaz osób, którym przyznano okresowe stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia dla osób 
fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz oraz wyróżnienia i nagrody pieniężne dla trenerów 
oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej wraz z ich 
osiągnięciami i wysokością przyznanych im stypendiów oraz rodzajem i wysokością nagród 
i wyróżnień zamieszcza się na stronie internetowej Miasta Ostrołęki z jednoczesnym wywieszeniem 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ostrołęki. 
 

§ 8. 
W roku 2020 wnioski, o których mowa w § 3, należy złożyć do dnia 28 lutego 2020 r. 



Załącznik nr 1 
Wzór wniosku 

 

Wniosek o przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osoby fizycznej 
za osiągnięte wyniki sportowe 

 
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub pismem ręcznym pisanym wielkimi literami. 
Wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
 
1. Dane kandydata: 
Imię i nazwisko:…..…………………………………………………………........................………... 
Data urodzenia:……………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania: 
miejscowość:……………....…………………ul.:………………………...…………………………. 
kod pocztowy:………………………………. poczta:………………….……..………………........... 
tel.:………………………….....................…...e-mail:………………………………….…............…. 
Numer rachunku bankowego właściwy do realizacji okresowych przelewów w przyznanej wysokości 
w razie otrzymania stypendium: ………………………………………………………….. 
W przypadku kandydata niepełnoletniego: 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:………………………………………… tel……………………… 
 
2. Oświadczenie: 
„Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia wniosku (zgodnie z ustawą z dnia  
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.))." 

 
……………………………………………….….. 

czytelny podpis kandydata do stypendium, 
jego rodzica lub prawnego opiekuna 

 
2. Dane wnioskodawcy: 
Nazwa:…..…………………………………………………………..………………………………... 
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze (jeśli dotyczy):………………………. 
Adres siedziby: 
miejscowość:………………………...……….ul.:………………………........................……………. 
kod pocztowy:………………………………..poczta:………………….…………………………….. 
tel.:……………………………………………e-mail:……………………..……..…………………... 
 
3. Informacja o uzyskanej klasie sportowej lub wynikach sportowych i osiągnięciach, 
za które stypendium może zostać przyznane: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 



4. Dotychczasowy życiorys sportowy kandydata, informacje o jego osiągnięciach, stypendiach, 
nagrodach i wyróżnieniach z lat poprzednich: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
5. Planowane przyszłe działania kandydata z zakresu aktywności fizycznej 
i współzawodnictwa sportowego: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
6. Uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..................….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
7. Informacje o załącznikach do wniosku: 
- zaświadczenie ze związku sportowego o uzyskaniu klasy sportowej (jeśli dotyczy), 
- Klauzula Informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania  danymi osobowymi, 
- dokumentacja potwierdzająca uzyskanie zgłoszonych wyników sportowych (wymienić): 
…………………………………………………………………………………………..................….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 

 
 

.....................................….......... 
czytelny podpis Wnioskodawcy 



Załącznik nr 2 
Wzór wniosku 

 

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla osoby fizycznej 
za osiągnięte wyniki sportowe 

 
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub pismem ręcznym pisanym wielkimi literami. 
Wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
 
1. Dane kandydata: 
Imię i nazwisko:…..…………………………………………………………........................………... 
Data urodzenia:……………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania: 
miejscowość:……………....…………………ul.:………………………...………………………….. 
kod pocztowy:………………………………. poczta:………………….……..………………........… 
tel.:…………………………............................e-mail:………………………………….…............….. 
Numer rachunku bankowego właściwy do realizacji przelewu przyznanej kwoty w razie otrzymania 
nagrody: ………………………………………………………………………………………………. 
W przypadku kandydata niepełnoletniego: 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:………………………………………… tel……………………… 
 
2. Oświadczenie: 
„Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.))." 

 
……………………………………………….….. 

czytelny podpis kandydata do nagrody lub wyróżnienia, 
jego rodzica lub prawnego opiekuna 

 
2. Dane wnioskodawcy: 
Nazwa:…..…………………………………………………………..………………………………… 
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze (jeśli dotyczy):………………………. 
Adres siedziby: 
miejscowość:………………………...……….ul.:………………………........................……………. 
kod pocztowy:………………………………..poczta:………………….…………………………….. 
tel.:……………………………………………e-mail:……………………..……..…………………... 
 
3. Informacja o uzyskanej klasie sportowej lub wynikach sportowych i osiągnięciach, 
za które nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznane: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 



4. Dotychczasowy życiorys sportowy kandydata, informacje o jego osiągnięciach, stypendiach, 
nagrodach i wyróżnieniach z lat poprzednich: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
5. Planowane przyszłe działania kandydata z zakresu aktywności fizycznej 
i współzawodnictwa sportowego: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
6. Uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..................….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
7. Informacje o załącznikach do wniosku: 
- zaświadczenie ze związku sportowego o uzyskaniu klasy sportowej (jeśli dotyczy), 
- Klauzula Informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania danymi osobowymi, 
- dokumentacja potwierdzająca uzyskanie zgłoszonych wyników sportowych (wymienić): 
…………………………………………………………………………………………..................….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 

 
 

.....................................….......... 
czytelny podpis Wnioskodawcy 



Załącznik nr 3 
Wzór wniosku 

 

Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody dla trenera lub innej osoby 
wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej 

 
Wniosek należy wypełnić komputerowo lub pismem ręcznym pisanym wielkimi literami. 
Wnioski nieczytelne nie będą rozpatrywane. 
 
1. Dane kandydata: 
Imię i nazwisko:…..…………………………………………………………........................………... 
Data urodzenia:……………………………………………………………………………………….. 
Adres zamieszkania: 
miejscowość:……………....…………………ul.:………………………...…………………………. 
kod pocztowy:………………………………. poczta:………………….……..………………........... 
tel.:…………………………........................…e-mail:………………………………….…............…. 
Numer rachunku bankowego właściwy do realizacji przelewu przyznanej kwoty w razie otrzymania 
nagrody: ………………………………………………………………………………………………. 
W przypadku kandydata niepełnoletniego: 
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:………………………………………… tel……………………… 
 
2. Oświadczenie: 
„Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych do rozpatrzenia wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 
r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.))." 

 
……………………………………………….….. 

czytelny podpis kandydata do nagrody lub wyróżnienia, 
jego rodzica lub prawnego opiekuna 

 
2. Dane wnioskodawcy: 
Nazwa:…..…………………………………………………………..………………………………... 
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze (jeśli dotyczy):………………………. 
Adres siedziby: 
miejscowość:………………………...……….ul.:………………………........................……………. 
kod pocztowy:………………………………..poczta:………………….…………………………….. 
tel.:……………………………………………e-mail:……………………..……..…………………... 
 
3. Informacja o osiągnięciach w działalności sportowej, za które wyróżnienie lub nagroda mogą 
zostać przyznane: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 



4. Dotychczasowy życiorys kandydata z zakresu działalności sportowej, informacje o jego 
osiągnięciach, stypendiach, nagrodach i wyróżnieniach z lat poprzednich: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
5. Planowane przyszłe działania kandydata z zakresu działalności sportowej: 
………………………………………………………………………….......................................……. 
…………………………………………………………………………………………..............……..
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
6. Uzasadnienie wniosku uwzględniające charakter i rangę osiągnięć kandydata: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..................….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 
7. Informacje o załącznikach do wniosku: 
- Klauzula Informacyjna Urzędu Miasta Ostrołęki w sprawie administrowania danymi osobowymi, 
- dokumentacja potwierdzająca zgłoszone osiągnięcia w działalności sportowej (wymienić): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..................….. 
…....……………………………………………………………………….................................……...
…………………………………………………………………………………………………......….. 
…………………………………………………………………………………………………......….. 
 

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

czytelny podpis Wnioskodawcy 



Załącznik nr 4 
Obowiązkowy załącznik do wniosku 

 
Klauzula informacyjna Urz ędu Miasta Ostrołęki 

 
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 – RODO) (Dz. Urz. UE. L z 4 maja 2016 r. Nr 119, s. 1) 
informujemy, iż: 
 
 
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ostrołęki z siedzibą 
w Ostrołęce, Plac Gen. J. Bema 1. 
 
 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 
1) adres poczty elektronicznej: iod@um.ostroleka.pl, 
2) nr telefonu: 29 7654270, 
3) pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 
 
III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA  PRAWNA  
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Miasta Ostrołęki. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-e RODO. 
 
 
IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie 
i w granicach prawa w celu prawidłowej realizacji zadań  Miasta Ostrołęki. 
 
 
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PA ŃSTW TRZECICH – 
POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 
Dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy -
lub do organizacji międzynarodowej. 
 
 
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z Instrukcją 
Kancelaryjną Urzędu Miasta Ostrołęki. 
 



VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE S Ą GROMADZONE, DOSTĘP DO DANYCH 
OSOBOWYCH 
Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
3) usunięcia swoich danych osobowych, 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
5) przenoszenia swoich danych osobowych, 
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
 
 
VIII. PRAWO DO COFNI ĘCIA ZGODY 
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo 
do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych 
do momentu jej wycofania. 
 

 
 

……………………………………………….….. 
czytelny podpis kandydata do stypendium, nagrody lub wyróżnienia 

bądź jego rodzica lub prawnego opiekuna 


