
Urząd Miejski w Białymstoku       

Centrum Aktywności Społecznej 

ul. Św. Rocha 3 

15-879 Białystok 

e-mail: konsultacje@um.bialystok.pl 

 

ANKIETA 

 

Szanowni mieszkańcy Białegostoku, 

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nadania nazwy  

Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku poprzez wypełnienie poniższej ankiety. 

 

        Dołączam zgodę rodzica/opiekuna prawnego (wstaw „X” jeśli głosującym jest osoba 

małoletnia i dołącz zgodę). 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ankiecie, w tym o zamieszkiwaniu na terenie 

Białegostoku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

Jestem świadoma(-my) możliwości weryfikacji podanych przeze mnie danych na podstawie 

dostępnych Miastu Białystok rejestrów, ewidencji lub innych danych.  
 

 

 

…….….…………………………………….. 

podpis osoby biorącej udział w konsultacjach 

 
 

Jaką Pana/Pani zdaniem nazwę powinien otrzymać Stadion Miejski w Białymstoku?  

(wskaż tylko jedną odpowiedź) 

            im. 42 Pułku Piechoty                                                                        

            im. Mariana Zyndrama Kościałkowskiego                                       

            im. Seweryna Nowakowskiego 

  

                                                 
1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (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, zwanego dalej RODO): 

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.  

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku,  

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.  

3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących nadania nazwy 

Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz uchwały Nr XXXVI/590/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 

2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2382). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały 

powierzone do przetwarzania.  

5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 25 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum 

Państwowe.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Niepodanie 

wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało nieważnością ankiety. 

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Dane osobowe1 (wypełnij czytelnie): 

Imię i nazwisko 
 

Wiek 
 

Adres 

zamieszkania 

ulica 
 

 

nr domu 
 

 
nr mieszkania  

kod 

pocztowy 
  -    BIAŁYSTOK 



                                                                           

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w konsultacjach 

społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących nadania nazwy  

Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku. 

 

DANE OSOBOWE1 

  

Ja, niżej podpisany/a 

 

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

 (imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

zamieszkały/a                    ..…………………………………………………………… 

(adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego) 

oświadczam, że jestem 

rodzicem/opiekunem prawnym 

   ..…………………………………….……………………… 

(imię nazwisko małoletniego) 

zamieszkałego/zamieszkałej    …………..………………………………………………….   

(adres zamieszkania osoby małoletniej) 

 

 

oraz że wyrażam zgodę na jego/jej udział w konsultacjach społecznych z mieszkańcami 

Miasta Białegostoku dotyczących nadania nazwy Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku. 

Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w formularzu, w tym o zamieszkiwaniu  

na terenie Białegostoku, są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

Jestem świadoma(-my) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych  

na podstawie dostępnych Miastu Białystok rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem 

również świadoma(-my) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych 

informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń.     

                    

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

                                                                                                  podpis rodzica/opiekuna prawnego osoby małoletniej 

 

 

                                                 
1 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (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, zwanego dalej RODO): 

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok.  

2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku,  

ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl.  

3. Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących nadania nazwy 

Stadionowi Miejskiemu w Białymstoku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz uchwały Nr XXXVI/590/17 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 

2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 2382). 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnieni na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały 

powierzone do przetwarzania.  

5. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 25 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum 

Państwowe.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.  

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Niepodanie 

wszystkich wymaganych danych będzie skutkowało nieważnością ankiety. 

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROPONOWANYCH PATRONACH! 
 
 
42 PUŁK PIECHOTY 
Odział piechoty Armii Polskiej we Francji, Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Jego 

żołnierze tworzyli założony w 1920 r. Wojskowy Klub Sportowy 42 Pułku Piechoty 

Białystok, który w tamtym okresie był najlepszym klubem w Białymstoku. Od 1932 r. 

WKS zaczął funkcjonować pod nazwą BKS Jagiellonia Białystok.  

 

 

 
MARIAN ZYNDRAM KOŚCIAŁKOWSKI 
Polski polityk, związany z obozem piłsudczykowskim, premier Rzeczpospolitej 

Polskiej, podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, w latach 1930-1934 wojewoda 

białostocki. Pomysłodawca i inicjator utworzenia Jagiellonii jako mocnego ośrodka 

sportowego oraz pierwszy honorowy prezes klubu.  

 

 

 
SEWERYN NOWAKOWSKI 
Polski polityk, prezydent Białegostoku w latach 1934-1939. Nazywany 

„budowniczym nowoczesnego Białegostoku”, mocno angażował się w pracę na rzecz 

miasta oraz w jego sportowy rozwój. Aktywnie uczestniczył w życiu Wojskowego 

Klubu Sportowego Jagiellonia, sprawując funkcję wiceprezesa klubu w latach     

1935-1939. Rok 2019 jest w Białymstoku Rokiem m.in. Seweryna Nowakowskiego. 

 

 

 

 
 

STADION MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU, mieszczący się przy ul. Słonecznej 1,  

od momentu otwarcia w 2014 r. zgromadził ponad 1 mln 870 tys. widzów na meczach 

i innego typu wydarzeniach. 

Obiekt pomieści ponad 22 tys. widzów. Rozgrywane są na nim m.in. spotkania 

grającej w ekstraklasie Jagiellonii Białystok.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonia_Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonia_Bia%C5%82ystok


 

 

CO ZROBIĆ Z WYPEŁNIONĄ ANKIETĄ? 

 

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć 

do 23 sierpnia 2019 r.  

w następujących formach: 

 

1) papierowo do urny w wyznaczanych punktach: 

 Departament Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego 

przy ul. Słonimskiej 8, 

 Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Rocha 3, 

 Kancelaria Ogólna Departamentu Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu 

Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, 

 Departament Obsługi Mieszkańców przy ul. J. K. Branickiego 3/5, 

 Stadion Miejski w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1. 

 

2) elektronicznie: 

poprzez przesłanie uzupełnionej ankiety w wersji nieedytowalnej 

(plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres email: 

konsultacje@um.bialystok.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

Aby Twój udział w konsultacjach był ważny wypełnij czytelnie 

i oddaj tylko jedną ankietę w formie papierowej lub 

elektronicznej. 
 

 

 

mailto:konsultacje@um.bialystok.pl

