
REGULAMIN  

W SPRAWIE ZASAD I TRYBU NADAWANIA ORAZ NOSZENIA 

 ODZNAKI HONOROWEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO –  

KRZYŻ MAŁOPOLSKI 

 

§ 1 

1. Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zwana w dalszej 

części regulaminu „Odznaką” jest honorowym wyróżnieniem, które przyznaje się osobom 

fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości 

prawnej, za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do 

rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, i wzbogacające tym samym dorobek regionu.  

2. Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski jest drugim, obok 

Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego wyróżnieniem 

wojewódzkim, stanowiąc wyróżnienie niższego stopnia. 

3. Otrzymanie Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Małopolskiego nie jest 

uwarunkowane koniecznością wcześniejszego otrzymania odznaki.  

4. Odznaka może być nadawana obywatelom polskim oraz cudzoziemcom – jako wyraz 

uznania dla ich zasług i działalności na rzecz regionu. 

5. Odznaka może być nadana pośmiertnie. 

 

§2 

 

1. Odznakę stanowi krzyż stylizowany na wzór krzyża z Giewontu, o rozpiętości ramion  

45 mm x 40 mm, wykonany z metalu odpowiednio do stopnia barwy srebrnej lub złotej,  

z obustronnie zaznaczoną konstrukcją kratową, od strony lica wypukle, na stronie 

odwrotnej konturowo, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na wstążce. Na stronie licowej, 

na okrągłą tarczę na skrzyżowaniu ramion, nałożony jest barwnie emaliowany wizerunek 

herbu Województwa Małopolskiego według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały  

Nr VIII/73/99 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 1999 r. Na stronie 

odwrotnej, na odwrocie okrągłej tarczy, widnieje majuskułowy wypukły napis ułożony  

w krąg: „NA WAS ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ”, rozdzielony u dołu kropką.  

W centralnym miejscu tarczy nanoszony jest numer odznaki.  

2. Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu jedwabnego o szerokości 40 mm w barwach 

Małopolski, złożonej z trzech pasków, w kolorze białym szerokości 16 mm, żółtym 

szerokości 8 mm i czerwonym szerokości 16  mm.  

 

§3 

 

1.  Odznaka dzieli się na dwa stopnie: 



a) I stopień – Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż 

Małopolski, 

b) II stopień – Srebrna Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż 

Małopolski. 

2. Otrzymanie Odznaki stopnia pierwszego nie jest uwarunkowane posiadaniem wcześniej 

nadanej Odznaki stopnia drugiego. 

3. Odznaka tego samego stopnia może być nadana tej samej osobie jeden raz.  

 

§4 

 

1. Odznakę – ustanowioną przez Sejmik Województwa Małopolskiego – nadaje Zarząd 

Województwa Małopolskiego w drodze uchwały na wniosek podmiotów,  o których jest 

mowa w §5. 

2. Warunkiem nadania Odznaki jest uzyskanie rekomendacji (pozytywnej opinii) Komisji 

Odznaki, której funkcjonowanie określa §7 niniejszego regulaminu. 

 

§5 

 

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie Odznaki są: 

a) Marszałek Województwa Małopolskiego 

b) Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego 

c) Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego 

d) Radni Województwa Małopolskiego 

e) Organy administracji rządowej 

f) Organy jednostek samorządu terytorialnego 

g) Organizacje samorządu gospodarczego 

h) Organizacje społeczne i zawodowe 

i) Dyrektorzy Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych. 

 

§6 

 

1. Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej powinien zawierać: dokładne dane 

personalne osoby przedstawianej do wyróżnienia oraz opis zasług lub osiągnięć 

uzasadniających nadanie odznaki. 

2. Wniosek o nadanie Odznaki podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną, w tym instytucjom 

państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym  

i zawodowym oraz innym osobom prawnym powinien zawierać charakterystykę dokonań 

danego podmiotu uzasadniającą nadanie Odznaki. 



3. Wnioski, o których mowa w  ust. 1-2 składane są w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. 

4. Oceny formalnej wniosku dokonuje Kancelaria Zarządu Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego. 

5. W przypadku, gdy wniosek nie jest kompletny lub zawiera inne uchybienia formalne 

wnioskodawca wzywany jest do jego poprawy lub uzupełnienia. 

6. Gdy wnioskodawca, mimo wezwania, nie poprawi lub uzupełni wniosku wniosek 

pozostaje bez rozpatrzenia. 

 

§7 

 

1. W sprawach przyznawania Odznaki właściwa jest Komisja Odznaki Honorowej 

Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, zwana dalej Komisją. 

2. Komisję powołuje, odwołuje oraz ustala jej skład osobowy i czas trwania kadencji Zarząd 

Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, z uwzględnieniem obecności  

w składzie przewodniczącego każdego klubu radnych Województwa Małopolskiego oraz 

Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego. 

3. Przewodniczącym Komisji jest Marszałek Województwa Małopolskiego.  

4. Komisja na pierwszym swoim posiedzeniu ustali zwykłą większością głosów,  

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków regulamin działania. 

 

§8 

 

Wnioski o nadanie odznaki rekomenduje Komisja na zasadach określonych w swoim 

regulaminie działania. 

 

§9 

 

1. Odznakę wręcza Marszałek Województwa Małopolskiego lub osoba przez niego 

wskazana. 

2. Wręczenie odznaki powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia i zasługi 

osób fizycznych i innych podmiotów, którym odznaka została nadana. 

§10 

 

1. Odznakę wręcza się wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie, który stanowi 

Załącznik nr 1. 

2. Odznakę nosi się na lewej piersi po odznaczeniach państwowych. 

3. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne mogą umieszczać Odznakę na sztandarach  

i proporcach. 



4. Odznaka nadawana pośmiertnie wręczana jest najbliższym osoby, która została 

wyróżniona. 

 

§11 

 

Na wniosek Komisji, po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy, w przypadku stwierdzenia,  

że wyróżniony dopuścił się czynu wskutek którego stał się niegodny Odznaki, Zarząd 

Województwa Małopolskiego może podjąć uchwałę o pozbawieniu Odznaki. 

 

§12 

 

Duplikatu odznaki oraz wtórnika dokumentu stwierdzającego jej nadanie nie wydaje się. 

 

§13 

 

1. Ewidencję nadanych odznak oraz całokształt obsługi kancelaryjno-technicznej w tym 

zakresie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

2. Koszt wykonania odznaki oraz wydatki związane z jej nadaniem pokrywane są z budżetu 

Województwa Małopolskiego. 

 

 


