
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 253 – 822/2022   
Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 października 2022 r.

Uchwała Nr …...........-........./2022
Rady Powiatu w Kraśniku

z dnia  ….................................................. 2022 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania,
pozbawiania  oraz  rodzaje  i  wysokość  nagród  pieniężnych  Starosty  Kraśnickiego  za
osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i art. 42 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 31 ust. 1 – ust. 3
i art. 35 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r., poz.
1599), Rada Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje: 

§ 1

Przyjmuje  się  Regulamin  określający  szczegółowe  zasady,  tryb  przyznawania,
pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród pieniężnych Starosty Kraśnickiego za osiągnięte
wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiący Załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2

Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXVI-283/2017  Rady  Powiatu  w  Kraśniku  z  dnia
25 października 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Starosty Kraśnickiego dla osób fizycznych
osiągających  wysokie  wyniki  sportowe i  zamieszkałych  na  terenie  Powiatu  Kraśnickiego,
nagród  dla  trenerów  prowadzących  szkolenie  zawodników,  osiągających  wysokie  wyniki
sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz dla innych
osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj.  Lubelskiego
z 2017 r. poz. 4878).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kraśniku. 

  § 4

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

                          Jacek Dubiel



Uzasadnienie

Samorządy,  na  podstawie  przepisów ustawy z  dnia  25  czerwca  2010 r.  o  sporcie
(Dz. U.  z  2022  r.,  poz.  1599),  uprawnione  są  do  przyznawania  nagród  pieniężnych  za
osiągnięcia w dziedzinie sportu. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy organ stanowiący
określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród
sportowych w drodze uchwały.

Stworzenie systemu przyznawania nagród za wysokie wyniki  sportowe ma na celu
podkreślenie  znaczenia  roli  sportu  w  życiu  społecznym  oraz  motywowanie  środowisk
sportowych i samych zawodników do stałego rozwoju i osiągania jak najlepszych wyników.

Zmiana  treści  regulaminu  przyznawania  nagród  sportowych  Starosty  Kraśnickiego
oraz wniosków będących jego załącznikami podyktowana jest głównie wyjściem naprzeciw
oczekiwaniom środowiska sportowego.

 W regulaminie rozszerzony został katalog osób uprawnionych do otrzymania nagrody
pieniężnej. Oprócz mieszkańców powiatu kraśnickiego, z wnioskiem o przyznanie nagrody
mogą wystąpić także zawodnicy, którzy w myśl przepisów art. 25 – 28 Kodeksu cywilnego
nie są mieszkańcami powiatu, ale na co dzień trenują i zdobywają cenne medale w klubach
mających siedzibę na terenie naszego powiatu, przez co promują powiat kraśnicki.

Ponadto  rozszerzony  został  wykaz  dyscyplin  sportowych  mających  szczególne
znaczenie dla powiatu kraśnickiego. Zgodnie z nowym brzmieniem ustanawia się nagrodę
Starosty  Kraśnickiego  dla  osób  fizycznych  osiągających  wyniki  sportowe
w międzynarodowym  lub  krajowym  współzawodnictwie  sportowym  w  dyscyplinach  lub
konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich,  igrzysk paraolimpijskich, igrzysk
głuchych lub ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach
Systemu  Sportu  Młodzieżowego.  Przedmiotowa  zmiana  dotyczy  także  trenerów
prowadzących szkolenie zawodników w ww. dyscyplinach lub konkurencjach sportowych.

Kwoty nagród dla osób fizycznych, trenerów i działaczy sportowych, pozostające na
tym samym poziomie od roku 2017, zostały podwyższone.

Pozostałe zmiany wynikają z doprecyzowania wcześniej funkcjonujących postanowień
oraz z dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa.

Niniejsza uchwała była konsultowana z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.  3  ust.  3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o  działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie, działających statutowo w dziedzinie sportu.



Załącznik 
do Uchwały Nr   -     /2022
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia                       2022 r. 

Regulamin  określający  szczegółowe  zasady,  tryb  przyznawania,  pozbawiania  oraz
rodzaje  i  wysokość  nagród  pieniężnych  Starosty  Kraśnickiego  za  osiągnięte  wyniki
sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

§ 1

Ustanawia się Nagrody pieniężne Starosty Kraśnickiego dla:

1)  osób  fizycznych  osiągających  wyniki  sportowe  w  międzynarodowym  lub  krajowym
współzawodnictwie  sportowym  w  dyscyplinach  lub  konkurencjach  objętych  programem
igrzysk  olimpijskich,  igrzysk  paraolimpijskich,  igrzysk  głuchych  lub  ogólnopolskiego
współzawodnictwa  sportowego  dzieci  i  młodzieży  w  ramach  Systemu  Sportu
Młodzieżowego;

2) trenerów prowadzących szkolenie zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe  
w  międzynarodowym  lub  krajowym  współzawodnictwie  sportowym  w  dyscyplinach  lub
konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich,  igrzysk paraolimpijskich, igrzysk
głuchych lub ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach
Systemu Sportu Młodzieżowego;

3) innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności  sportowej, zwanych dalej
„działaczami sportowymi”.

§ 2

1. Nagroda może być przyznana osobie fizycznej, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) uprawia dyscyplinę lub konkurencję określoną w § 1 pkt 1;

2) jest mieszkańcem powiatu kraśnickiego lub reprezentuje stowarzyszenie lub klub sportowy
posiadające siedzibę na terenie powiatu kraśnickiego; 

3) w roku poprzedzającym przyznanie nagrody uzyskała co najmniej jeden z następujących
wyników sportowych, odpowiednio w kolejności:

a) reprezentowała Polskę na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach
głuchych,  mistrzostwach  świata  lub  na  mistrzostwach  Europy  albo  innych  zawodach
międzynarodowych rangi mistrzowskiej lub pucharowej;

b) jest  medalistą  mistrzostw Polski,  zawodów rangi mistrzostw Polski lub Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży;

c) jest członkiem kadry narodowej;

d) osiągnęła wyniki klasyfikowane do 8 miejsca w ogólnopolskich rankingach w pływaniu
lub miejsca 4-8 na mistrzostwach Polski, zawodach rangi mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej



Olimpiadzie  Młodzieży  w  sportach  indywidualnych  lub  1/16  (ćwierćfinały)  mistrzostw
Polski,  zawodów rangi  mistrzostw  Polski,  Ogólnopolskiej  Olimpiady  Młodzieży  w  grach
zespołowych.

2.  W  przypadku  gier  i  konkurencji  zespołowych  liczba  indywidualnych  wniosków  
o przyznanie nagrody nie może przekraczać liczby zawodników składu podstawowego.

3.  Nagrodę  dla  trenera  można  przyznać  trenerowi  prowadzącemu  szkolenie  zawodników,
osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  w  międzynarodowym  lub  krajowym
współzawodnictwie sportowym, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) lit a) lub b).

4.  Nagrodę  dla  działacza  sportowego  można  przyznać  za  wyróżniające  się  osiągnięcia  
w dziedzinie sportowej, przejawiające się w:

1) przyczynieniu się do osiągnięcia wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym
i sukcesów sportowych osób fizycznych oraz trenerów, o których mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2;

2) osiągnięciu szczególnych zasług w rozwoju sportu na terenie powiatu kraśnickiego. 

§ 3

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla osoby fizycznej, którego wzór określa Załącznik
Nr 1 do niniejszego Regulaminu, może wystąpić:

1)  stowarzyszenie  statutowo działające  w dziedzinie  kultury  fizycznej  lub klub sportowy,
którego członkiem jest kandydat do nagrody; 

2) pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca wyniki sportowe;

3) opiekun prawny lub rodzic niepełnoletniego kandydata do nagrody.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla trenera, którego wzór określa Załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu, może wystąpić:

1)  stowarzyszenie  statutowo działające  w dziedzinie  kultury  fizycznej  lub klub sportowy,
w którym trener prowadzi szkolenie zawodników;

2)  trener  prowadzący  szkolenie  zawodników  osiągających  wysokie  wyniki  sportowe  
w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

3.  Z  wnioskiem  o  przyznanie  nagrody  dla  działacza  sportowego,  którego  wzór  określa
Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu, może wystąpić: 

1)  stowarzyszenie  statutowo działające  w dziedzinie  kultury  fizycznej  lub klub sportowy,
w którym  działacz  sportowy  przyczynia  się  do:  osiągnięcia  wyników  sportowych  we
współzawodnictwie  sportowym  i  sukcesów  sportowych  osób  fizycznych  oraz  trenerów,
szczególnych zasług w rozwoju sportu na terenie powiatu kraśnickiego;

2)  działacz  sportowy,  który  przyczynia  się  do:  osiągnięcia  wyników  sportowych  we
współzawodnictwie  sportowym  i  sukcesów  sportowych  osób  fizycznych  oraz  trenerów,
szczególnych zasług w rozwoju sportu na terenie powiatu kraśnickiego.



4.  Wnioski  o  przyznanie  nagrody  za  poprzedni  rok  kalendarzowy  należy  składać  do
31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

5. Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej pismem komputerowym.

6.  O  zachowaniu  terminu  decyduje  data  złożenia  wniosku  w  Starostwie  Powiatowym
w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik lub w przypadku nadania wniosku pocztą
– data stempla pocztowego.

7. Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające wynik
sportowy  kandydata  do  nagrody  wydane  przez  właściwy  dla  danej  dyscypliny  związek
sportowy/  Polski  Komitet  Olimpijski/  Polski  Komitet  Paraolimpijski   lub   kserokopie
dokumentów  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem,  potwierdzających  osiągnięcie
wyników  sportowych  lub  szczególnych  zasług  w  rozwoju  sportu  na  terenie  powiatu
kraśnickiego.

§ 4

1. Starosta Kraśnicki przyznaje nagrody osobom fizycznym osiągającym wyniki sportowe,
trenerom oraz działaczom sportowym.

2. Wnioski o przyznanie nagród kwalifikowane są przez Komisję ds. Nagród powołaną przez
Starostę Kraśnickiego.

3.  W  skład  Komisji  ds.  Nagród  wchodzą  przedstawiciele  Wydziału  Edukacji  i  Sportu
Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Promocji Rady
Powiatu w Kraśniku. Komisja liczy 3 osoby.

4. Przewodniczącego Komisji wyznacza Starosta Kraśnicki.

5.  Rozpatrywanie  wniosków  przez  Komisję  ds.  Nagród  odbywa  się  jeden  raz  w  roku
kalendarzowym.

6.  Komisja  ds.  Nagród  sporządza  z  posiedzenia  protokół,  który  podpisują  wszyscy
członkowie Komisji.

7. Wykaz zakwalifikowanych wniosków podpisuje przewodniczący Komisji i przedkłada go
wraz z protokołem Staroście Kraśnickiemu.

8. Procedura związana z przyznawaniem nagród sportowych Starosty Kraśnickiego odbywa
się zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

§ 5

1.  Łączna  kwota  nagród  dla  osób  fizycznych  osiągających  wyniki  sportowe,  trenerów
i działaczy sportowych przyznawanych w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć
kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie Powiatu Kraśnickiego na dany rok.

2.  Ustala  się  wysokość  nagród  pieniężnych  dla  osób  fizycznych  osiągających  wyniki
sportowe, które różnicuje się następująco:



1) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 1 pkt 3) lit a) – nagroda wynosi 1 800 zł;

2) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 1 pkt 3) lit b) – nagroda wynosi 1 300 zł;

3) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 1 pkt 3) lit c) – nagroda wynosi 1 100 zł;

4) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 1 pkt 3) lit d) – nagroda wynosi 800 zł.

3. W przypadku spełnienia więcej niż jednego kryterium, zawartego w § 2 ust. 1 pkt 3) lit. a)
– d), do ustalenia wysokości kwoty nagrody przyjmuje się najwyższe osiągnięcie sportowe
kandydata do nagrody.

4.  Ustala  się  wysokość  nagród  pieniężnych  dla  trenerów  prowadzących  szkolenie
zawodników, które różnicuje się następująco:

1) za spełnienie przez podopiecznego zawodnika kryterium zawartego w § 2 ust. 1 pkt 3) lit a)
– nagroda wynosi 1 800 zł;

2) za spełnienie przez podopiecznego zawodnika kryterium zawartego w § 2 ust. 1 pkt 3) lit b)
– nagroda wynosi 1 300 zł.

5.  Ustala  się  wysokość  nagród pieniężnych  dla  działaczy  sportowych wyróżniających  się
osiągnięciami w działalności sportowej, które różnicuje się następująco:

1) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 4 pkt 1) – nagroda wynosi 900 zł;

2) za spełnienie kryterium zawartego w § 2 ust. 4 pkt 2) – nagroda wynosi 600 zł.

6. Nagroda jest przyznawana raz w danym roku kalendarzowym i wypłacana jednorazowo
w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez kandydata.

§ 6

Wniosek o przyznanie nagrody nie podlega rozpatrzeniu w przypadku:

a) wycofania wniosku przez wnioskodawcę;

b) złożenia wniosku po terminie;

c)  nie  uzupełnieniu  braków  formalnych  wniosku  w  terminie  7  dni  od  daty  doręczenia
wezwania.

§ 7

1. Starosta Kraśnicki pozbawia nagrody przed jej wypłaceniem:

1) osobę fizyczną, która zaprzestała uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu została
czasowo bądź dożywotnio zdyskwalifikowana;

2) trenera,  którego podopieczny zawodnik osiągający wysokie wyniki  sportowe zaprzestał
uprawiania  sportu  lub  decyzją  właściwego  organu  został  czasowo  bądź  dożywotnio
zdyskwalifikowany.



2. Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić na piśmie Starostę Kraśnickiego
o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

3. O pozbawieniu nagrody Starosta pisemnie informuje wnioskodawcę, a także kandydata do
nagrody.

§ 8

Wykaz  osób  fizycznych,  trenerów  oraz  działaczy  sportowych,  którzy  otrzymali  nagrody,
podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Powiatu Kraśnickiego.



Załącznik Nr 1 do Regulaminu            

Wniosek o przyznanie nagrody 
za osiągnięte wyniki sportowe

I. Informacja o wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy:

2. Adres, telefon kontaktowy:

II. Dane osobowe kandydata do nagrody:

1. Imię i nazwisko:

2. Data urodzenia:

3. Telefon kontaktowy:

4. Adres zamieszkania:



5. PESEL:

6. Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych oraz adres zamieszkania 
(w przypadku, gdy jest inny niż adres zawodnika):

7. Uprawiana dyscyplina i konkurencja sportowa:

8. Imię i nazwisko trenera:

9. Nazwa i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia:

10. Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego:

III. Informacja o osiągnięciach sportowych kandydata do nagrody:

1. Spełnienie przez kandydata do nagrody kryteriów Regulaminu (nazwa, data i miejsce 
zawodów):

§ 2 ust. 1 pkt 3) lit. a)



§ 2 ust. 1 pkt 3) lit. b)

§ 2 ust. 1 pkt 3) lit. c)

§ 2 ust. 1 pkt 3) lit. d)

2. Opinia trenera potwierdzająca osiągnięcia sportowe:

data i czytelny podpis trenera:

3. Planowane przeznaczenie nagrody:



Oświadczam (-y), że:

1. Wszystkie  dane  zawarte  we  wniosku  oraz  załącznikach  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich/mojego dziecka  – kandydata do nagrody,
danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku.

3. Wyrażam zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji  o przyznaniu
nagrody (dotyczy oświadczenia zgody w sytuacji ewentualnego przyznania nagrody za
osiągnięte wyniki sportowe).

4. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  wizerunku,  w  tym  na  publikację  na  stronie
internetowej  i  w  materiałach  promocyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Kraśniku
(dotyczy  oświadczenia  zgody  w  sytuacji  ewentualnego  przyznania  nagrody  za
osiągnięte wyniki sportowe).

…………………………………………….             …………………………………………….
(data i czytelny podpis kandydata do nagrody)           (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

…………………………………………………………………………………………………..
                            (data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
                                    w przypadku kandydata niepełnoletniego)

Załączniki:
1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe kandydata do nagrody.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.



               Załącznik Nr 2 do Regulaminu
            

Wniosek o przyznanie nagrody 
dla trenera

I. Informacja o wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy:

2. Adres, telefon kontaktowy:

II. Dane osobowe trenera:

1. Imię i nazwisko:

2. Data urodzenia:

3. Telefon kontaktowy:

4. Adres zamieszkania:



5. PESEL:

6. Nazwa i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia:

7. Dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje:

8. Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego:

III. Informacja o osiągnięciach sportowych trenera:

Wymienić osiągnięcia sportowe szkolonych przez trenera kandydatów do nagrody (nazwa, 
data oraz miejsce zawodów), określone w:

§ 2 ust. 1 pkt 3) lit. a)

§ 2 ust. 1 pkt 3) lit. b)



Oświadczam (-y), że:

1. Wszystkie  dane  zawarte  we  wniosku  oraz  załącznikach  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym.

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  realizacji
niniejszego wniosku.

3. Wyrażam zgodę  na przekazanie do publicznej wiadomości informacji  o przyznaniu
nagrody (dotyczy oświadczenia zgody w sytuacji ewentualnego przyznania nagrody za
osiągnięte wyniki sportowe).

4. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  wizerunku,  w  tym  na  publikację  na  stronie
internetowej  i  w  materiałach  promocyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Kraśniku
(dotyczy  oświadczenia  zgody  w  sytuacji  ewentualnego  przyznania  nagrody  za
osiągnięte wyniki sportowe).

…………………………………………….             …………………………………………….
        (data i czytelny podpis trenera)                           (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Dokumenty potwierdzające całokształt pracy sportowej.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 
osobowych.



               Załącznik Nr 3 do Regulaminu
            

Wniosek o przyznanie nagrody 
dla działacza sportowego

I. Informacja o wnioskodawcy:

1. Imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy:

2. Adres, telefon kontaktowy:

II. Dane osobowe działacza sportowego:

1. Imię i nazwisko:

2. Data urodzenia:

3. Telefon kontaktowy:

4. Adres zamieszkania:



5. PESEL:

6. Nazwa i adres klubu sportowego lub stowarzyszenia:

7. Nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego:

III. Informacja dotycząca całokształtu pracy sportowej:

1) Informacja o przyczynieniu się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych we 
współzawodnictwie sportowym osób fizycznych oraz trenerów:

2) Informacja o szczególnych zasługach w rozwoju sportu:



Oświadczam (-y), że:

1. Wszystkie  dane  zawarte  we  wniosku  oraz  załącznikach  są  zgodne  ze  stanem
faktycznym.

2. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  w  celu  realizacji
niniejszego wniosku.

3. Wyrażam zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu 
nagrody (dotyczy oświadczenia zgody w sytuacji ewentualnego przyznania nagrody za 
osiągnięte wyniki sportowe).

4. Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  wizerunku,  w  tym  na  publikację  na  stronie
internetowej  i  w  materiałach  promocyjnych  Starostwa  Powiatowego  w  Kraśniku
(dotyczy  oświadczenia  zgody  w  sytuacji  ewentualnego  przyznania  nagrody  za
osiągnięte wyniki sportowe).

…………………………………………….             ……………………………………………

(data i czytelny podpis działacza sportowego)             (data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Dokumenty potwierdzające całokształt pracy sportowej.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych.


