
UCHWAŁA NR 827/L/2018
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku 
w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym 

lub krajowym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432) oraz 
art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263) uchwala się, 
co następuje:

§ 1. W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 
25 czerwca 2013 roku  w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym, Załączniki nr 1, 2 i 3 do tego Regulaminu otrzymują nowe brzmienie, jak 
w Załączniku nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka

Artur Jaroszewski
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                Z       ałącznik nr  1 
                                      d        o Uchwały n 8102/L/7 28 r  
                     R        ady Miasta Płocka 

                                           z        dni uk or 81 02 ainpre is  03 a  
 

 
WNIOSEK 

o przyznanie nagrody za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub 
krajowym - sporty indywidualne 

 
 

1. Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………. 

2. Adres: kod: ……… miejscowość: …………………………. ul. ……………..... nr …... 

3. Telefon kontaktowy: ……………………………….. 

4. Adres e-mail: ……………………………………….. 

DANE OSOBOWE ZAWODNIKA  

1. Imię i nazwisko: …………………………………….. 

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

3.   Telefon kontaktowy: ..............……………………….    

                                Opis najwyższego osiągnięcia sportowego zgodnie z § 4 Regulaminu 
 
 

 
  
                                                                                
 
 
 
                                                                         
UWAGI: …………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………. 

* IO- Igrzyska Olimpijskie, IP – Igrzyska Paraolimpijskie, MŚ- Mistrzostwa Świata, PŚ – Puchar Świata, AMŚ 
– Akademickie Mistrzostwa Świata, ME – Mistrzostwa Europy, PE – Puchar Europy, MP – Mistrzostwa 
Polski, PP - Puchar Polski. 
                       

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

                         pieczątka wnioskodawcy                                                       podpis  

Termin 
i miejsce 

rozgrywania 
zawodów 

 

* Rodzaj 
Zawodów: 
IO, IP,MP, 

PŚ, MŚ, 
ME, PP, 

AM Ś, PE,   
 

Zajęte 
miejsce 

Kategoria 
wiekowa 

Liczba 
pokonanych 
zawodników 

(rywali) 

Trener 
odpowiedzialny za 
uzyskany wynik, 

nazwisko 
i imi ę 
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OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH 
 

Nazwisko ..................................................................................................... 

Pierwsze imię ...................................... 

Data urodzenia......................... Obywatelstwo ............................................... 

PESEL....................................... 

Nazwa urzędu skarbowego ............................................................................ 

Adres urzędu skarbowego ............................................................................. 

 

Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu 

Województwo ..................................... Powiat …............................................ 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość .......................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu ................... 

  

Adres zamieszkania (wypełnić w przypadku gdy różni się od adresu zameldowania) 

 Województwo ..................................... Powiat …............................................ 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość ........................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu .................... 

  

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku gdy różni się od adresu zameldowania  lub zamieszkania) 

Województwo ..................................... Powiat …............................................. 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość ........................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu ..................... 

 

 

 

 

 

Data................................................     Podpis...............................................* 
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Płock, dnia …………….. 

 
........................................................................... 
          Imię i nazwisko zawodnika/czki 
 

 
 

Oświadczenia zawodnika/czki 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Płock z siedzibą w Płocku, 
Stary Rynek 1, w celach związanych z przyznawaniem i wypłatą nagród/wyróżnień za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 
Zgodnie 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  informuj ę, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1. 
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony 
danych – andrzej.kobylski@plock.eu. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i wypłaty nagród/wyróżnień za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka 
w tej sprawie.  
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 
5.  Zawodnik/czka ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych. 
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
7. Zawodnik/czka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie  skutkować 
nierozpatrzeniem wniosku. 
 
 
       ................................................................ 
               (podpis zawodnika/czki) 
 
       ................................................................ 
              (podpis opiekuna/ów  prawnego/ych)* 
 

 

 

 

* W przypadku gdy zawodnik/czka jest osobą niepełnoletnią, złożone przez niego oświadczenia muszą zostać 
potwierdzone przez opiekuna/ów prawnego/ych. 
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                   Załącznik nr 2 
                                         do Uchwały n 8102/L/728 r  
      Rady Miasta Płocka 
                                         z dni ukor 8102 ainpreis 03 a   

                     
 

WNIOSEK 
o przyznanie nagród dla zawodników/zawodniczek osiągających wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
- Gry zespołowe 

 
 

1. Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………. 

2. Adres: kod: ……… miejscowość: …………………………. ul. ……………... nr …... 

3. Telefon kontaktowy: …………………………… 

4. Adres e-mail: ……………………………………. 

Dane osobowe zawodników/ zawodniczek 
oraz 

opis najwyższego osiągnięcia sportowego zgodnie z § 4 Regulaminu 

 
 

 
  
                                                                                                                                         
UWAGI: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
 
* IO- Igrzyska Olimpijskie, IP – Igrzyska Paraolimpijskie, MŚ- Mistrzostwa Świata, PŚ – Puchar Świata, AMŚ 
– Akademickie Mistrzostwa Świata, ME – Mistrzostwa Europy, PE – Puchar Europy, MP – Mistrzostwa 
Polski, PP - Puchar Polski. 
 
 
 
                ………………………………………….                              ……………………………………       

                         pieczątka wnioskodawcy                                                          podpis 

 

 

Lp. 

Imi ę i 
nazwisko 

Data 
urodzenia 

Termin 
i miejsce 

rozgrywania 
zawodów 

 

* Rodzaj 
zawodów: 

IO, IP, M Ś, 
PŚ, AMŚ, 
ME, PE, 
MP, PP 

 

Zajęte 
miejsce 

Kategoria 
wiekowa 

Imi ę i nazwisko 
trenera/trenerów 
odpowiedzialnego/ 
odpowiedzialnych 
za uzyskany wynik 

 

1.        
2.        
….        
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OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH 
 

Nazwisko ..................................................................................................... 

Pierwsze imię ...................................... 

Data urodzenia......................... Obywatelstwo ............................................... 

PESEL....................................... 

Nazwa urzędu skarbowego ............................................................................ 

Adres urzędu skarbowego ............................................................................. 

 

Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu 

Województwo ..................................... Powiat …............................................ 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość .......................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu ................... 

  

Adres zamieszkania (wypełnić w przypadku gdy różni się od adresu zameldowania) 

 Województwo ..................................... Powiat …............................................ 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość ........................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu .................... 

  

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku gdy różni się od adresu zameldowania  lub zamieszkania) 

Województwo ..................................... Powiat …............................................. 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość ........................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu ..................... 

 

 

 

 

 

 

Data................................................     Podpis.............................................* 
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Płock, dnia …………….. 
 

........................................................................... 
          Imię i nazwisko zawodnika/czki 
 

 
 

Oświadczenia zawodnika/czki 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Płock z siedzibą w Płocku, 
Stary Rynek 1, w celach związanych z przyznawaniem i wypłatą nagród/wyróżnień za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 

 
Zgodnie 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  informuj ę, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1. 
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony 
danych – andrzej.kobylski@plock.eu. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i wypłaty nagród/wyróżnień za wysokie wyniki 
sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym  - zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka                
w tej sprawie.  
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 
5.  Zawodnik/czka ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych. 
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
7. Zawodnik/czka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować 
nierozpatrzeniem wniosku. 
 
 
       ................................................................ 
           (podpis zawodnika/czki) 
 
       ................................................................ 
              (podpis opiekuna/ów  prawnego/ych)* 
 

 

 

 

* W przypadku gdy zawodnik/czka jest osobą niepełnoletnią, złożone przez niego oświadczenia muszą zostać 
potwierdzone przez opiekuna/ów prawnego/ych. 
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                 Załącznik nr 3 
                                       do Uchwały n 8102/L/728 r  
    Rady Miasta Płocka 

                                            z dni ukor 8102 ainpreis 03 a  
WNIOSEK 

o nagrodę lub wyróżnienie dla trenera/działacza* zasłużonego w osiąganiu wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym przez zawodników, osób uczestniczących w procesie 
szkolenia zawodnika, zespołu, osady lub drużyny oraz innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością 
i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności sportu. 

 
1. Nazwa wnioskodawcy: …………………………………………………………………. 

2. Adres: kod: ……… miejscowość: …………………………. ul. ……………... nr …... 

3. Telefon kontaktowy: …………………………… 

4. Adres e-mail: ……………………………………. 

DANE OSOBOWE TRENERA/DZIAŁACZA*  

1. Imię i nazwisko: ……………………………………… 

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

3.  Telefon kontaktowy: ………………………………      

      UZASADNIENIE                                                                                
                                                              
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                         pieczątka wnioskodawcy                                                         podpis  

 

*niepotrzebne skreślić 
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OŚWIADCZENIE DO CELÓW PODATKOWYCH 
 

Nazwisko ..................................................................................................... 

Pierwsze imię ...................................... 

Data urodzenia......................... Obywatelstwo ............................................... 

PESEL....................................... 

Nazwa urzędu skarbowego ............................................................................ 

Adres urzędu skarbowego ............................................................................. 

 

Adres zameldowania na stałe miejsce pobytu 

Województwo ..................................... Powiat …............................................ 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość .......................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu ................... 

  

Adres zamieszkania (wypełnić w przypadku gdy różni się od adresu zameldowania) 

 Województwo ..................................... Powiat …............................................ 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość ........................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu .................... 

  

Adres do korespondencji (wypełnić w przypadku gdy różni się od adresu zameldowania lub zamieszkania) 

Województwo ..................................... Powiat …............................................. 

Gmina …............................................ 

Kod pocztowy .................  Poczta ...................   Miejscowość ........................... 

Ulica ........................................ Numer domu ......  Numer lokalu ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

Data................................................     Podpis............................................... 
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Płock, dnia …………….. 
 

........................................................................... 
 Imię i nazwisko trenera (-ki)/działacza (-ki) 
 

 
 

Oświadczenia trenera (-ki)/działacza (-ki) 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Płock z siedzibą w Płocku, 
Stary Rynek 1, w celach związanych z przyznawaniem i wypłatą nagród/wyróżnień za:  
1) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uzyskane przez 
podopiecznych 
2) szczególną aktywność i uzyskanie wybitnych osiągnięć w działalności sportowej. 
  
Zgodnie 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  informuj ę, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina - Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1. 
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony 
danych – andrzej.kobylski@plock.eu. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznawania i wypłaty nagród/wyróżnień - zgodnie z Uchwałą 
Rady Miasta Płocka w tej sprawie za: 

 1) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym uzyskane przez 
podopiecznych; 
2) szczególną aktywność i uzyskanie wybitnych osiągnięć w działalności sportowej. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych                
na podstawie przepisów prawa. 
5.  Trener(-ka)/działacz(-ka) ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,      
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, kiedy kwestionuje prawidłowość danych osobowych. 
6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
7. Trener(-ka)/działacz(-ka) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować 
nierozpatrzeniem wniosku. 
 
 
       ................................................................ 
          (podpis trenera (-ki)/działacza (-ki)) 
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