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ZARZĄDZENIE NR 290/20 
PREZYDENTA BYTOMIA 

z dnia 15 lipca 2020 r. 
 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego 
  
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/375/20 z dnia 24 lutego 
2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów  
i wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1852)  
zarządza się, co następuje:  
 

§ 1 
 
Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, zgodnie  
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 

Traci moc zarządzenie nr 345/19 Prezydenta Bytomia z dnia 17 lipca 2019 r. 
 
§ 3 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Kultury i Sportu.   
     

§ 4 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oprac.: Krzysztof Wieczorek 
             08 lipca 2020 r. 
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                          Załącznik  
                                                      do zarządzenia nr 290/20 
                                                      Prezydenta Bytomia    
                                                      z dnia 15 lipca 2020 r.   
 

 

                  

                             
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe  

1. Dane stypendysty: 
1) imię i nazwisko:...........................................................................................................................  

2) stały adres zamieszkania wraz z datą od kiedy zamieszkuje pod wskazanym adresem:.............  
 ...................................................................................................................................................... 

3) nr telefonu kontaktowego, e-mail:...............................................................................................  

4) PESEL:......................................................................................................................................... 

5) seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej:......................................  

6) adres właściwego Urzędu Skarbowego:......................................................................................  

7) numer konta bankowego stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego:...........................................  

8) nazwa szkoły, uczelni lub miejsca pracy stypendysty:...............................................................  

2. Szczegółowa charakterystyka sportowa stypendysty:  
1) uprawiana dyscyplina sportu:......................................................................................................  

2) kategoria wiekowa (senior, młodzieżowiec, junior, junior młodszy):........................................  

3) posiadana licencja zawodnicza, klasa sportowa:……………………………………………….. 

4) członkostwo w kadrze narodowej:............................................................................................... 

5) najwyższe osiągnięcie sportowe w roku poprzedzającym wnioskowanie o stypendium (pod 
uwagę brany jest jeden najlepszy wynik sportowy):………........................................................ 

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

6) liczba zawodników, którzy wzięli udział w danej konkurencji sportowej podczas wskazanego 
we wniosku turnieju (dotyczy sportów indywidualnych):............................................................ 

7) liczba drużyn, które wzięły udział w danej konkurencji sportowej podczas wskazanego  
we wniosku turnieju (dotyczy sportów zespołowych):................................................................. 

3. Uzasadnienie wniosku o stypendium: 
……................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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 4. Założenia programu szkolenia i startów stypendysty obejmujące okres, na który 
zawodnik ubiega się o stypendium (data, miejsce i forma):  

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

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

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

 5. Klub sportowy stypendysty: 
1) nazwa:.......................................................................................................................................... 

   2) forma prawna:.............................................................................................................................. 
   3) adres, telefon, e-mail:. ................................................................................................................ 

4) KRS:.......................... ................................................................................................................. 
 

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

            data i miejsce wypełnienia wniosku oraz podpis stypendysty/rodzica/opiekuna prawnego 
 

 
Oświadczenia:  
1) zobowiązuję się do niezwłocznego przekazania Prezydentowi Bytomia informacji 
     będących podstawą do pozbawienia przyznanego stypendium sportowego; 
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie ujętym  

we wniosku o przyznanie stypendium sportowego za wysokie wyniki sportowe w celu 
realizacji zadania dotyczącego przyznania stypendium sportowego. 

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

 miejsce, data, imię i nazwisko i  podpis     
 osoby fizycznej*, osoby sprawującej         
władzę  rodzicielską lub opiekę nad 
dzieckiem 

 
 
 
 
Do składanego wniosku należy dołączyć: 

1) dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wydany przez właściwy polski 
związek sportowy; 

2) oświadczenie klubu sportowego o przynależności zawodnika ubiegającego się  
o stypendium oraz opinię dotyczącą stypendysty wydaną przez macierzysty klub 
sportowy zawodnika, reprezentowany przez osoby statutowo umocowane do składania 
oświadczeń.  

 
 

 
 
 
 
 
*) osoba fizyczna to osoba od 16-go roku życia (art. 8 RODO) 
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Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest: 
    Prezydent Bytomia  - adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom 
Dane kontaktowe Inspektora IOD: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. 102, 

tel. 322836102, e-mail:pi@um.bytom.pl 
 
Dane osobowe są przetwarzane przez ADO: 

1) w celu podjęcia działań związanych z przyznaniem stypendium sportowego na podstawie 
zarządzenia Prezydenta Bytomia; 

2) odbiorcami danych osobowych są pracownicy Urzędu Miejskiego i pracownicy  
macierzystego klubu sportowego; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizacji zadania związanego z przyznaniem 
stypendium sportowego oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa  
np. w celach archiwalnych; 

4) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 
jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);  

5) dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania;  

6) podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji ww. zadania 
niezbędne. 

 
 

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

  podpis osoby, której dane dotyczą lub opiekuna 
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