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STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU 

Wydział Polityki Społecznej 
 

SYMBOL 

PS 14 

 

PRZYZNAWANIE WYRÓŻNIEŃ I NAGRÓD ZA WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE  

W MIĘDZYNARODOWYM LUB KRAJOWYM WSPÓŁZAWODNICTWIE SPORTOWYM 

 

Podstawa prawna:  

- art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

- uchwała Nr XXVI/255/2021 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe  

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 
 

I. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

1. Formularz wniosku można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańców. 

2. Formularz wniosku można pobrać na stronie www.bip.powiat.slupsk.pl. 
 

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Mieszkańców, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego  

w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14. 

 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody Starosty Słupskiego. 
 

2. Załączniki: 

- dokumenty potwierdzające wysokie wyniki sportowe zawodnika lub zawodników poświadczone za zgodność  

z oryginałem; 

- dokument potwierdzający miejsce zamieszkania kandydata do nagrody lub wyróżnienia; 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku oraz 

przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznanej nagrodzie lub wyróżnieniu; 

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku w sprawach dotyczących przyznawania  

nagród sportowych zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych;  

- zobowiązanie do promowania Powiatu Słupskiego w swoim środowisku, w mediach i wystąpieniach 

publicznych (w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia). 

 
 

III. OPŁATY: 
 

Bez opłat. 

 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
 

Do 30 dni od dnia 15 stycznia danego roku, tj. od dnia, w którym upływa termin składania wniosków. 

 
  

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
 

Nie dotyczy. 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE: 

Zobowiązuje się wyróżnionych/nagrodzonych do promowania faktu uzyskania wyróżnienia/nagrody w swoim 

środowisku oraz w mediach i wystąpieniach publicznych. 

 

VII. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Wydział Polityki Społecznej (PS), pok. 130 (I piętro), tel. 59 841-85-89 e-mail: ps@powiat.slupsk.pl 

 

Wydanie 2 z dnia 20 października 2021 roku 


