UCHWAŁA NR 394/VIII/31/2021
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 8 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróznień dla zawodników za
osiągnięte wyniki sportowe
Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372) Rada Miejska Konstancin - Jeziorna uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr 347/VIII/26/2021 z dnia 12 maja 2021 r. Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za
osiągnięte wyniki sportowe otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Agata Wilczek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 394/VIII/31/2021
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 8 września 2021 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW
ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień
finansowanych z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna dla zawodników, którzy osiągnęli
wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Nagrody i wyróżnienia stanowią wyraz uznania władz samorządowych dla zawodników za
ich wkład we współtworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w gminie
Konstancin - Jeziorna.
§2
Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się osobie fizycznej, zwanej zawodnikiem, która
spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mieszkańcem gminy Konstancin-Jeziorna,
2) wykazała się osiągnięciami w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
sportowym w okresie wskazanym w niniejszym regulaminie.
2. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane zawodnikom w sportach indywidualnych,
a także w zespołowych dyscyplinach sportowych.
3. Zawodnikom, którzy osiągnęli kilka wysokich wyników sportowych, przyznaje się jedną
nagrodę, odpowiednią dla najwyższego osiągnięcia.
4. Nagroda ma charakter gratyfikacji finansowej wypłacanej jednorazowo na wskazany
w formularzu rachunek bankowy. Wysokość nagrody wyrażana jest kwotą brutto.
5. Wyróżnieniami są: dyplomy, listy gratulacyjne, okolicznościowe upominki rzeczowe.
1.

§3
Z wnioskiem o nagrodę i wyróżnienie może wystąpić:
1) pełnoletni zawodnik,
2) opiekun prawny zawodnika,
3) klub/stowarzyszenie/fundacja (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna
prawnego zawodnika)
4) jednostka oświatowa (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego
zawodnika),
5) osoba fizyczna (za zgodą pełnoletniego zawodnika lub opiekuna prawnego
zawodnika).
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§4
1. Wniosek o nagrodę i wyróżnienie składa się do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
w terminie do 15 października danego roku, z uwzględnieniem osiągnięć uzyskanych
w okresie rocznym od 1 października roku minionego do 30 września roku bieżącego.
2. W roku 2021 przyjmuje się wnioski z uwzględnieniem osiągnięć za okres od 1 listopada
2020 r. do 30 września 2021 r.
3. Wnioski składa się na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu:
1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy ul. Piaseczyńska 77, Konstancin-Jeziorna,
2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna (liczy się data wpływu do urzędu),
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.
4. Wniosek składa się indywidualnie dla każdego zawodnika.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 dołącza się:
1) komunikat końcowy zawodów poświadczony za zgodność z oryginałem lub inny
dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy,
2) zgodę
zawodnika
lub
opiekuna
prawnego
dla
klubu/jednostki
oświatowej/stowarzyszenia/fundacji, osoby fizycznej na złożenie wniosku
(załącznik nr 2).
6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) braku wymaganych załączników,
3) braku podania wszystkich wymaganych danych lub braku podpisów na wniosku,
4) wycofania wniosku przez wnioskodawcę.
7. W przypadku braków formalnych i merytorycznych wniosku, o których mowa w §2
i §3, wniosek podlega odrzuceniu.
§5
1. O wysokości nagrody pieniężnej decyduje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna w
zakresie środków przewidzianych na ten cel w budżecie gminy.
2. Wysokość nagrody pieniężnej i wartość wyróżnienia za uzyskanie wysokich wyników
sportowych jest uzależniona od rangi zawodów i jest wyrażona liczbą punktów dla
zawodników w sportach indywidualnych:
1) Igrzyska Olimpijskie – za zajęcie I miejsca – 30 pkt., II miejsca – 27 pkt., III miejsca
25 pkt.,
2) Mistrzostwa Świata – za zajęcie I miejsca – 28 pkt., II miejsca - 26 pkt., III miejsca
24 pkt.,
3) Mistrzostwa Europy, Puchar Świata, Puchar Europy – za zajęcie I miejsca – 25 pkt.,
II miejsca – 23 pkt., III miejsca 21 pkt.,
4) Mistrzostwa Polski - za zajęcie I miejsca – 20 pkt., II miejsca – 18 pkt., III miejsca
- 16 pkt.,
5) Puchar Polski i ogólnopolskie olimpiady młodzieży znajdujące się w kalendarzu
Polskiego Związku Sportowego – za zajęcie I miejsca – 17 pkt., II miejsca – 16 pkt.,
III miejsca - 15 pkt.,
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6) udział w ligach krajowych (ekstraklasa, I, II liga) 15 pkt.,
7) Mistrzostwa Województwa – za zajęcie I miejsca – 10 pkt., II miejsca – 7 pkt., III
miejsca 5 pkt.,
8) Mistrzostwa Powiatu - za zajęcie I miejsca – 5 pkt., II – 4 pkt., III miejsca 3 pkt.
9) inne zawody o charakterze ogólnopolskim – za zajęcie I miejsca – 3 pkt., II - III
miejsca 2 pkt.
3. Zawodnikom biorącym udział w zespołowych grach sportowych przyznaje się połowę
punktów przysługujących zawodnikom w sportach indywidualnych.
4. Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodnika nie może być wyższa niż 5 000 zł, zaś
wartość wyróżnienia (upominków rzeczowych) nie wyższa niż 300 zł.
§6
1. Wnioski opiniuje Komisja ds. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki
sportowe w danym roku, powoływana Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, zwana dalej ”Komisją”.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody i wyróżnienia podejmuje Burmistrz Gminy na podstawie
opinii Komisji.
3. Informację o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej
wiadomości poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy oraz w Biuletynie Informacyjnym Gminy.
§7
1. Zawodnik może zostać pozbawiony nagrody lub wyróżnienia w przypadku, gdy:
1) uzyskał nagrodę lub wyróżnienie w wyniku zamieszczenia we wniosku
nieprawdziwych danych,
2) wynik sportowy stanowiący podstawę przyznania nagrody lub wyróżnienia
uzyskał z naruszeniem przepisów antydopingowych,
2. O pozbawieniu nagrody lub wyróżnienia decyduje Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. Rozstrzygnięcie Burmistrza w przedmiocie pozbawienia nagrody lub
wyróżnienia jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.
3. Postępowanie wyjaśniające mające na celu zbadanie informacji stanowiących
podstawę pozbawienia nagrody lub wyróżnienia prowadzi Komisja .
4. Utrata prawa wskazanego w ust.1 skutkuje zwrotem nagrody lub wyróżnienia. Nagrodę
należy zwrócić na rachunek bankowy gminy Konstancin-Jeziorna wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia jej wypłaty.
§8
1. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna może odstąpić od rozstrzygnięcia wniosków o
przyznanie nagrody lub wyróżnienia, w części lub w całości, niezwłocznie
zawiadamiając wnioskodawców o przyczynach odstąpienia.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK
o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

Nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy………………………………………………………...
Wnioskuję o przyznanie nagrody/wyróżnienia przez Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna
za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
dla
……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko zawodnika/zawodniczki)

*Rok urodzenia……………………tel………………………………e-mail…………………………..
zamieszkałemu/zamieszkałej………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania zawodnika/zawodniczki)

Dyscyplina sportu……………………………………………………………………………….
Osiągnięcia:……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę zawodów, rangę, uzyskane miejsce, datę)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania nagród lub wyróżnienia za
osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy
(w przypadku klubu/stowarzyszenia/fundacji/
jednostki oświatowej pieczęć i podpis )

Załączniki:
1) komunikat końcowy zawodów poświadczony za zgodność z oryginałem lub inny dokument
potwierdzający osiągnięty wynik sportowy
2) zgodę zawodnika lub jego opiekuna prawnego dla klubu/jednostki oświatowej, osoby fizycznej na
złożenie wniosku

*podanie danych jest dobrowolne
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Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

ZGODA ZAWODNIKA LUB JEGO OPIEKUNA PRAWNEGO
dla klubu/jednostki oświatowej/stowarzyszenia/fundacji, dowolnej osoby fizycznej na
złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe
Wyrażam zgodę ………………………………………………………………………………
(wpisać podmiot lub osobę fizyczną, której wyraża się zgodę)

na złożenie wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe
w okresie wskazanym w regulaminie wraz z podaniem danych osobowych niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zgodnej z Regulaminem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z procedurą
przyznania nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe.

Data

Podpis zawodnika lub opiekuna prawnego

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna dane kontaktowe: Urząd Miasta i
Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl;
skrytka ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod
adresem e-mail: iod@konstancinjeziorna.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród pieniężnych za wybitne
osiągnięcia sportowe
2) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę
administracyjno-organizacyjną Urzędu i będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z regulacji dotyczących archiwizacji – jednolitego
rzeczowego wykazu akt
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
3) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania przenoszenia danych;
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej
https://uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, będą one wykorzystywane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród
pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr 394/VIII/31/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2021r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za
osiągnięte wyniki sportowe
W dniu 12 maja 2021 roku Rada Miejska w Konstancinie-Jeziornie podjęła uchwałę w sprawie
zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
Uwzględniając konieczność gromadzenia dokumentacji zgodnej z Rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych (RODO) oraz zapisy uchwały regulującej kwestie przyznawania i
pozbawiania nagród sportowych biorąc pod uwagę znaczenie danej dyscypliny sportowej, nie
można uzależniać prawa do nagrody od zachowań, które dotyczą kwestii nie związanych z tą
przesłanką, stąd wskazane jest dostosowanie zapisów uchwały.
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