
Karta sprawy 

I. Tytuł sprawy: 

Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych 

Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe  

II. Podstawy prawne: 

•Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa; 

•Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 

•Uchwała nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w 

sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz 

wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 

III. Wymagane dokumenty: 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Województwa Lubelskiego dla osób 

fizycznych  za osiągnięte wyniki sportowe – formularz F-PST.IV/05 (13.12.2019). 

Do wniosku dołącza się: 

1) zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane 

stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub 

Polski Komitet Paraolimpijski; 

2) oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego - formularz F-

PST.IV/06 (13.12.2019). 

IV. Wymagane opłaty: 

Nie są pobierane. 

V. Sposób i miejsce składania dokumentów: 

Osobiście: 

Kancelaria Ogólna, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter), tel. (81) 44 16 600,  faks (81) 

44 16 649, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 7.30-15.30 

Za pośrednictwem poczty: 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul.  Artura Grottgera  4, 20-029 

Lublin 
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VI. Termin załatwienia sprawy: 

Do 31 marca roku, w którym stypendium ma być wypłacane 

VII. Tryb odwoławczy: 

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za 

pośrednictwem Marszałka Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od doręczenia 

decyzji 

VIII. Informacje dodatkowe: 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego wraz z wymaganymi załącznikami należy 

złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w terminie od dnia 

1 do dnia 31 stycznia roku, w którym stypendium ma być wypłacane 

IX. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że: 

1.Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jest 

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Marszałka/Zarząd Województwa Lubelskiego 

z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl. 

2.Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z 

którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z 

Inspektorem można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin 

(adres e-mail: iod@lubelskie.pl). 

3.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona 

zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b RODO tj. przetwarzanie niezbędne jest do 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze stosownie do art. 31 ust. 1 i 

3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, zasad określonych w Uchwale Nr XI/192/2019 

Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród 

Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób 

wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej  oraz ustaw o systemie 

ubezpieczeń społecznych, świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

4.Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu ubiegania się i przyznania 

stypendium Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe. 
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5.Pani/Pana będą przetwarzane przez okres realizacji wypłaty stypendium Województwa 

Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz przez okres archiwalny zgodnie z 

wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6.Dane będą udostępnione podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmiotom świadczącym usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu. 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7.Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, 

żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy.  

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku i przyznania stypendium. 

 


