
Zarządzenie Nr 3247/2022
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy 
Wolontariatu” oraz powołania Kapituły Konkursu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 5 ust. 1, w związku z art. 4 ust.
1 pkt 27 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późniejszymi zmianami) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam VI edycję Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”.
§ 2. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu określa Regulamin VI edycji Konkursu 
„Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, stanowiący Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Powołuję Kapitułę Konkursu w następującym składzie:
1) Elżbieta Nieszporek – Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - Przewodnicząca Kapituły,
2) Katarzyna Jończyk – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej - członek Kapituły,
3) Krzysztof Nos – Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu - członek Kapituły,
4) Sabina Miland – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej – członek Kapituły,
5) Mateusz Kacy – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich – 
członek Kapituły, 
6) Ireneusz Pilch – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Siemianowicach Śląskich – 
członek Kapituły,
7) Agnieszka Krzych – Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 
w Siemianowicach Śląskich – członek Kapituły,
8) Monika Pojda – Dziekońska – Zastępca Dyrektora Siemianowickiego Centrum Kultury 
w Siemianowicach Śląskich - członek Kapituły,
9) Łukasz Wanot – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Pszczelnik” w Siemianowicach 
Śląskich - członek Kapituły.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Polityki Społecznej.
§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia pełni Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice 
Śląskie.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezydent Miasta
/-/ Rafał Piech

Zaparafowali:
Drugi Zastępca
Prezydenta Miasta
/-/ Marta Suchanek-Bijak



Zastępca Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej
/-/ Izabela Kłosowska-Spandel

Sprawdzono pod względem formalnoprawnym:
Adwokat
/-/ Wojciech Staszczak



Załącznik do Zarządzenia Nr 3247/2022
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 24 października 2022 r.

Regulamin VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”

§ 1. Organizacja i cel Konkursu

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy 
Wolontariatu” (zwanym dalej Konkursem) i zasady jego przeprowadzenia.
2. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, zwany dalej 
„Organizatorem”.
3. Celem Konkursu jest:

1) uhonorowanie wolontariuszy za ich działalność na rzecz Miasta Siemianowice Śląskie 
i jego mieszkańców;

2) popularyzacja dokonań wolontariuszy oraz idei wolontariatu;
3) poszerzanie wśród mieszkańców miasta wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresie pracy 

wolontariuszy;
4) zachęcanie mieszkańców miasta do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania 

się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych 
opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

4. Laureaci Konkursu są wybierani w następujących kategoriach:
     a) wolontariusz, 
     b) wolontariat grupowy,
     c) przedszkolne/szkolne koło wolontariatu,
     d) wolontariat seniorów;

5. Nagrody i wyróżnienia przyznane będą osobom/grupom, które w okresie od 1.01.2022 r. 
do 30.09.2022 r. w sposób szczególny wyróżniały się swoim zaangażowaniem społecznym 
i podejmowały działania wolontariackie. 

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie osoby/podmiotu zwanego dalej „Kandydatem” 
jest podejmowanie przez Kandydata aktywności wolontariackiej w dowolnym obszarze życia 
społecznego.
2. Kandydatami mogą być:

1) wolontariusze;
2) grupy wolontariuszy;
3) przedszkolne/szkolne koła wolontariatu;
4) seniorzy.

3. Kandydatów mogą zgłaszać:



1) organizacje pozarządowe;
2) grupy samopomocowe;
3) instytucje państwowe;
4) instytucje samorządowe;
5) podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego;
6) osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy;
7) wolontariusze. 

4. Możliwe jest zgłoszenie własnej kandydatury przez indywidualnego wolontariusza 
i grupę samopomocową. 
5. Kategoria „wolontariusz” obejmuje działania jednego wolontariusza.
6. Kategoria „wolontariat grupowy” obejmuje działania grupy wolontariuszy, składającej się 
z minimum 4 osób.
7. Kategoria „przedszkolne/szkolne koła wolontariatu” skierowana jest do dzieci i młodzieży 
siemianowickich przedszkoli i szkół. Obejmuje działania grupy wolontariuszy zrzeszonych w kołach 
wolontariatu działających przy siemianowickich przedszkolach lub szkołach.
8. Kategoria „seniorzy” skierowana jest do osób w wieku 60+, zamieszkujących na terenie Miasta 
Siemianowice Śląskie.

§ 3. Wymagania formalne

1. Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik 
do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku zgłoszenia Kandydata przez osoby wskazane w § 2 ust. 4 pkt 6 i 7 konieczne jest 
pisemne potwierdzenie przez organizację lub instytucję faktu działalności wolontariusza na jej 
rzecz. Potwierdzenie należy załączyć do formularza zgłoszeniowego.
3. W przypadku zgłoszenia Kandydata, będącego osobą małoletnią konieczna jest zgoda rodzica 
albo opiekuna prawnego.
4. Każdy ze zgłaszających może zgłosić od 1 do 3 Kandydatów. Dla każdego Kandydata należy 
wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
5. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć opis działalności Kandydata. Opis 
może mieć dowolną formułę na przykład wspomnienie, relacja, refleksja, jednak musi odnosić się 
do spełniania przez Kandydata kryteriów, o których mowa w § 6. 
6. Opis, o którym mowa w ust. 5, nie może przekraczać 3 stron w formacie A4. 
7. Materiały inne niż wymienione w ust. 5 i 6 (np. filmy, zdjęcia, materiały audio, prezentacje 
multimedialne) nie będą brane pod uwagę. 
8. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej 
wskazanych form:

1) elektronicznie – na adres e-mail ratusz@um.siemianowice.pl , z dopiskiem w temacie 
VI edycja Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy `oraz 
potwierdzenie działalności wolontariusza, podpisane przez Kandydata, osoby dokonujące 
zgłoszenia lub reprezentujące podmiot zgłaszający lub potwierdzające działalność 
wolontariusza), albo
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2) pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, 
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śląskie - z dopiskiem VI edycja Konkursu 
„Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, albo

3) osobiście – w Kancelariach Podawczych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła
II 10 lub ul. Michałkowicka 105 (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności 
wolontariusza, podpisane przez Kandydata, osoby dokonujące zgłoszenia lub 
reprezentujące podmiot zgłaszający lub potwierdzające działalność wolontariusza prosimy 
złożyć wraz z pismem przewodnim).

§ 4. Harmonogram Konkursu

1. Zgłoszenia w Konkursie przyjmowane są od 25 października 2022 roku do 15 listopada 2022 r. 
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 5 grudnia 2022 roku.
3. Wyniki Konkursu podaje się na stronie internetowej pod adresem www.siemianowice.pl 
4. Wręczenie statuetek lub dyplomów bądź drobnych upominków laureatom Konkursu odbędzie 
się podczas uroczystej Gali „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”.
5. Termin i miejsce wręczenia nagród przez Organizatora podaje się do publicznej wiadomości       
na stronie www.siemianowice.pl w terminie do 25 listopada 2022 r. 
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Gali, o której mowa w ust. 4 z przyczyn 
niezależnych od organizatorów i wręczenia nagród w inny sposób.

§ 5. Kapituła i jej zadania 

1. Konkurs rozstrzyga Kapituła Konkursu, powołana przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze niniejszego Zarządzenia.
2. W skład Kapituły Konkursu wchodzą:
1) przedstawiciele Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie; 
2) przedstawiciele jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie;
3) przedstawiciel Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
3. Kapituła Konkursu może zaprosić w roli ekspertów bez prawa głosu przedstawicieli organizacji 
lub instytucji zajmujących się wolontariatem.
4. Pracami Kapituły Konkursu kieruje Przewodniczący wskazany przez Prezydenta Miasta 
Siemianowice Śląskie, o którym mowa w § 3 pkt. 1) niniejszego Zarządzenia.
5. Kapituła Konkursu może przyznać wyróżnienia.
6. Wybór propozycji laureatów odbywa się w oparciu o przesłane formularze zgłoszeniowe
kandydatów oraz dodatkowo załączone przez nich materiały potwierdzające działalność
w obszarze wolontariatu.
7. Kandydatury posiadające w zgłoszeniu błędy formalne nie będą brane pod uwagę
Kapituły Konkursu.
8. Kapituła Konkursu podejmuje decyzje na posiedzeniu w drodze konsensusu, w przypadku braku 
możliwości jego osiągnięcia - w drodze głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności 
połowy składu Kapituły Konkursu. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
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9. Z posiedzenia Kapituły Konkursu zostaje sporządzony protokół, zawierający w szczególności 
wyniki przeprowadzonego wyboru laureatów i/lub wyróżnionych w Konkursie. 
10. Przewodniczący Kapituły Konkursu przedkłada protokół z obrad Prezydentowi Miasta 
Siemianowice Śląskie, rekomendując tym samym wybór laureatów i/lub wyróżnionych w 
Konkursie. 
Ostatecznie protokół zatwierdza i podpisuje Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie.
11. Od rozstrzygnięcia Konkursu nie przysługuje odwołanie.
12. Posiedzenie Kapituły może odbywać się w formule stacjonarnej lub zdalnej.
13. Kapituła ulega rozwiązaniu po wyborze laureatów Konkursu.
14. Organizację pracy Kapituły Konkursowej, w tym przygotowanie spotkania, dostarczenie 
niezbędnych materiałów, sporządzenie protokołu, a także gromadzenie i przechowywanie 
dokumentacji zapewnia Wydział Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.
15. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie za pracę w Kapitule.

§ 6. Kryteria oceny zgłoszeń

Przy ocenie zgłoszonych kandydatów bierze się pod uwagę następujące kryteria:
1) zaangażowanie;
2) innowacyjność;
3) rezultaty;
4) skuteczność;
5) promocję wolontariatu;
6) systematyczność;
7) partnerstwo.

§ 7. Nagrody w Konkursie

1. Laureaci Konkursu w każdej z kategorii otrzymają statuetkę lub dyplom bądź upominek.
2. Wyróżnieni w Konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom oraz upominek. 
3. W szczególnych przypadkach Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nieprzyznaniu tytułu 
laureata lub wyróżnionych w danej kategorii. 

§ 8. Uprawnienia laureatów

1. Laureaci Konkursu mają prawo do wykorzystania przyznanego tytułu „Laureata Siemianowickich 
Barw Wolontariatu” wraz ze wskazaniem roku otrzymania nagrody, w ramach swoich działań 
promocyjnych.
2. Organizator promuje laureatów Konkursu między innymi na swoich stronach internetowych 
www.siemianowice.pl 
3. Dane Laureatów/wyróżnionych w VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, 
w tym imię i nazwisko będą udostępniane na stronie internetowej pod adresem 
www.siemianowice.pl,w mediach społecznościowych (Facebook Miasta Siemianowice Śląskie) 
oraz w samorządowej prasie drukowanej, w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu.

§ 9. Wykorzystanie wizerunku
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1. Kandydaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego 
wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii 
i dokumentacji filmowej) w sprawach związanych z Konkursem, w szczególności dotyczących 
przyznania nagród i wyróżnień poprzez stosowne oświadczenie w Formularzu zgłoszeniowym 
stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo 
ani terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek kandydata może być użyty do różnego rodzaju form 
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych 
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego 
udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów 
powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronie internetowej www.siemianowice.pl,
w Siemianowickiej Gazecie Samorządowej „Głos Miasta” oraz portalach społecznościowych 
Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 
5. Członkowie Kapituły Konkursu oraz inne osoby biorące udział w jej posiedzeniu zobowiązane        
są do zachowania w tajemnicy informacji o wynikach prac Kapituły do czasu oficjalnego ogłoszenia 
wyników konkursu.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie zwraca formularzy zgłoszeniowych złożonych przez uczestników Konkursu.
2. Informacje zawarte w formularzach zgłoszeniowych wykorzystuje się wyłącznie w celu 
wyłonienia laureatów Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku 
zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie 
Konkursu.
5. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 32 760 54 45 
lub wysyłając zapytania na adres e-mail: s_miland  @um.siemianowice.pl  . 
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Załącznik do Regulaminu 
VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”                           

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY
do VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO KATEGORII (Kandydat może być zgłoszony tylko w JEDNEJ 
KATEGORII):

☐  wolontariusz
☐  wolontariat grupowy

☐  przedszkolne/szkolne koło wolontariatu ☐
wolontariat seniorów 

1. Informacje dotyczące zgłaszanego Kandydata/koła wolontariatu/grupy 
wolontariuszy/organizacji pozarządowej:
1) imię i nazwisko Kandydata/nazwa koła wolontariatu/ nazwa grupy wolontariuszy 

lub organizacji pozarządowej: ………………………….………………..
2) telefon**: ………………………….…………………..…………………………
3) e-mail**: ..………………………….…………………..…………………………

2. Informacje o Zgłaszającym/potwierdzającym działalność Kandydata/koła wolontariatu/grupy
wolontariuszy/organizacji pozarządowej:
1) nazwa organizacji/instytucji: ………………………….……………..
2) adres: ………………………….…………………..……………………………
3) telefon**: ………………………….…………………..…………………….
4) e-mail**: ..………………………….…………………..……………………

3. Osoba, którą należy powiadomić w przypadku uzyskania przez Kandydata tytułu Laureata 
Konkursu (Kandydat/osoba reprezentująca koło wolontariatu/ grupę wolontariuszy/osoba 
reprezentująca organizację pozarządową lub osoba reprezentująca instytucję zgłaszającą):  
1) imię i nazwisko: ………………………….…………………………………
2) telefon**: ………………………….…………………..…………………………
3) e-mail**: ..………………………….…………………..…………………………                                                 

4. Załączniki:
Opis działalności zgłaszanego Kandydata/koła wolontariatu/grupy wolontariuszy/organizacji 
pozarządowej pod kątem następujących kryteriów oceny: zaangażowanie, innowacyjność,
rezultaty, skuteczność, promocję wolontariatu, systematyczność, partnerstwo (max. 3 strony 
w formacie A4). 
5. Oświadczenie Zgłaszającego o zapoznaniu z regulaminem Konkursu
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem VI edycji Konkursu „ Siemianowickie Barwy 
Wolontariatu” i akceptuję jego warunki oraz wyrażam chęć udziału w Konkursie na zasadach 
opisanych w Regulaminie.
Oświadczam, iż informacje zawarte w opisie znajdującym się w niniejszym formularzu są zgodne 
z prawdą. 

….….………………………                                       …………………………………………
Miejscowość i data                                          Podpis Zgłaszającego 
                                                              



6. Oświadczenie Kandydata o zapoznaniu z regulaminem Konkursu
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem VI edycji Konkursu „ Siemianowickie Barwy 
Wolontariatu” i akceptuję jego warunki oraz wyrażam chęć udziału w Konkursie na zasadach 
opisanych w Regulaminie.
Oświadczam, iż informacje zawarte w opisie znajdującym się w niniejszym formularzu są zgodne 
z prawdą. 

………………………………………                                  …………………………………………..
Miejscowość i data                                           Podpis Kandydata 
                                                                                      
                                                (w przypadku osoby małoletniej podpis   
                                                rodzica lub opiekuna prawnego/ osoby 
                                                reprezentującej zgłoszoną grupę 
                                                wolontariuszy/organizację pozarządową)
                    

7. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury/kandydatury małoletniego1 

(imię i nazwisko) …………………………………………………………. do niniejszego Konkursu. 

………………………………………                                  …………………………………………..
Miejscowość i data                                           Podpis Kandydata 
                                                                                      
                                                (w przypadku osoby małoletniej podpis   
                                                rodzica lub opiekuna prawnego/ osoby 
                                                reprezentującej zgłoszoną grupę 
                                                wolontariuszy/organizację pozarządową)
Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, 
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii 
i dokumentacji filmowej) w sprawach dotyczących przyznania nagrody/wyróżnienia przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie na potrzeby VI edycji Konkursu „ Siemianowice Barwy 
Wolontariatu” zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych na zasadach opisanych w Regulaminie Konkursu. 

1* niepotrzebne skreślić
** dane dobrowolne jednak ułatwią kontakt w sprawie. Proszę o podanie jednej z form kontaktu.



2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani 
terytorialnie.
3. Dla potrzeb Konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego 
przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być 
uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z moim udziałem mogą 
być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby 
Konkursu oraz w celach informacyjnych.
4. Zgoda, o której mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach internetowych www.siemianowice.pl, 
w Siemianowickiej Gazecie Samorządowej „Głos Miasta” oraz portalach społecznościowych 
Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. 

………………………………………                              …………………………………………..
Miejscowość i data                                         Podpis Kandydata 
                                                                                      
                                                (w przypadku osoby małoletniej podpis   
                                                rodzica lub opiekuna prawnego/ osoby 
                                                reprezentującej zgłoszoną grupę 
                                                wolontariuszy/organizację pozarządową)
                    



OŚWIADCZENIA KANDYDATA/PRZEDSTAWICIELA KOŁA WOLONTARIATU/ GRUPY 
WOLONTARIATU/ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

☐ Ja, niżej podpisany ………………………………………………………….oświadczam, że wyrażam zgodę 
na udział w VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, który organizowany 
jest przez Miasto Siemianowice Śląskie zgodnie z Zarządzeniem Nr ………/2022 Prezydenta 
Miasta Siemianowice Śląskie z dnia …… października 2022 r. w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzenia VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu” 
oraz powołania Kapituły Konkursu.

………………………………………………………                …………………………………………………….
Siemianowice Śląskie, dnia                        podpis Kandydata 

                                                
☐ Ja, niżej podpisany …………………………………………………………. oświadczam, że wyrażam zgodę 
na utrwalenie oraz udostępnienie moich danych osobowych w zakresie wizerunku 
utrwalonego na zdjęciach i filmach na stronie internetowej www.siemianowice.pl, prasie 
drukowanej, filmach w mediach społecznościowych (Facebook Miasta Siemianowice Śląskie) 
w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a w zw. z art. 7 
RODO1 oraz treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim             i 
prawach pokrewnych.

………………………………………………………                …………………………………………………….
Siemianowice Śląskie, dnia                        podpis Kandydata                                             

_____________________
1 Rozporządzenie 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).

http://www.siemianowice.pl/


OŚWIADCZENIA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO 

☐ Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział małoletniego dziecka ………………………………………
(imię i nazwisko) w VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”, który 
organizowany jest przez Miasto Siemianowice Śląskie zgodnie z Zarządzeniem Nr 
………………../2022 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia …….. października 2022 r. w 
sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy 
Wolontariatu” oraz powołania Kapituły Konkursu.

………………………………………….                   ………………………………………………………
Siemianowice Śląskie, dnia                 podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

☐ Oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalenie oraz udostępnienie danych osobowych 
dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym w zakresie jego wizerunku 
utrwalonego na zdjęciach i filmach na stronie internetowej www.siemianowice.pl 
samorządowej prasie drukowanej, w mediach społecznościowych (Facebook Miasta 
Siemianowice Śląskie) w celu informacyjnym i promocyjnym Konkursu, zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit a z zw. z art. 7 RODO1 oraz treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

………………………………………….                    ………………………………………………………
Siemianowice Śląskie, dnia                 podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka
                      



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanym dalej „RODO”, 
informujemy że:
1. Administratorem danych osobowych opiekuna merytorycznego, pełnoletniego uczestnika 
konkursu oraz niepełnoletniego uczestnika konkursu, laureata pozyskanych z formularza 
zgłoszeniowego oraz oświadczeń jest Gmina Siemianowice Śląskie reprezentowana przez 
Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, 
przy ul. Jana Pawła II 10. 
Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie, 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ratusz@um.siemianowice.pl.
2. Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 
można się skontaktować w następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.siemianowice.pl,
- listownie na adres siedziby Administratora 
lub,
- telefonicznie pod numerem 32 765 11 16.
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Siemianowice 
Śląskie oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pozyskane dane osobowe pełnoletniego uczestnika konkursu oraz niepełnoletniego 
uczestnika konkursu, laureata przetwarzane będą w celach:
- zgłoszenia kandydatury do VI edycji Konkursu „Siemianowickie Barwy Wolontariatu”,
- udziału w konkursie,
- zamieszczenia relacji z przebiegu konkursu, wręczenia nagród, zaprezentowania działalności 
wolonatriackiej, publikacji danych osobowych uczestnika konkursu, a w przypadku wyrażenia 
zgody również ich wizerunków w radiu, prasie, telewizji, na stronach internetowych 
organizatora, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora,
- przyznania wyróżnień i wręczenia statuetek oraz dyplomów osobom wykazującym 
i realizującym aktywność wolontariacką w dowolnym obszarze życia społecznego 
- publikacji listy laureatów na oficjalnej stronie internetowej organizatora,
- archiwizacji. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda w zakresie 
wizerunku uczestnika konkursu zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie niezbędne do wykonania 
umowy – regulaminu konkursu) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (wykonywanie zadań w interesie 
publicznym - art. 7 pkt. 1 ust. 17, 18 oraz 19 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 pkt. 1
ust. 21 ustawy o samorządzie powiatowym) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 
z Rozporządzeniem 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.
5. Dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail są gromadzone 
i przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego umożliwiającego załatwienia sprawy 
w sposób celowy, oszczędny i terminowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach 
sprawowania władzy publicznej w związku z art. 44 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach 
publicznych.
6. Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na 
podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez 
administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych;
7. Dane osobowe będą przetwarzane:
- przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, 
- do momentu zakończenia publikacji na stronach internetowych organizatora, mediach 
i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych organizatora,
- w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przez okres wskazany 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 tj. przez to okres 5 lat. Okres przechowywania liczony jest od 
1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania 
dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum 
państwowego, brakowaniu.
8. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,
- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- usunięcia swoich danych osobowych, 
- przenoszenia swoich danych osobowych tj. prawo otrzymania od Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. 
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko do Pana/Pani danych 
osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie 
odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej 
wycofaniem.
9. Nie wszystkie powyższe żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres 
przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających 
do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Państwa dane 
osobowe w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przetwarzane są wyłącznie w granicach 
wskazanych przepisami prawa. W większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować 
na przykład prawa do przenoszenia, czy prawa do usunięcia Pani/Pana danych.



10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych 
osobowych będzie brak możliwości zgłoszenia kandydatury do Konkursu „Siemianowickie 
Barwy Wolontariatu”.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,

ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie
danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy RODO.
12. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
13. Na warunkach określonych w RODO, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść 
sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e) lub 
f) RODO w tym profilowania na podstawie tych przepisów. W razie wniesienia takiego 
sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Pana/Pani danych osobowych, chyba że 
wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń.
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