
 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXXVIII/577/17 

Sejmiku Województwa Małopolskiego 
z dnia 3 lipca 2017 r. 

 
 
 
Regulamin dotyczący zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości 

nagród Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej. 
 

§ 1. 
 

1. Ustanawia się nagrody Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej 
„Małopolski Laur Sportu”, przyznawane w formie finansowej w sportach o istotnym 
znaczeniu dla Województwa Małopolskiego, zwane dalej „nagrodami”. 

2. Za sporty o istotnym znaczeniu dla Województwa Małopolskiego uznaje się sporty 
i konkurencje olimpijskie, w których współzawodnictwo prowadzą Polskie Związki 
Sportowe. 

3. Nagrody przyznawane są za wyniki sportowe o istotnym znaczeniu dla 
Województwa Małopolskiego, za które uznaje się zdobycie złotego, srebrnego lub 
brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich, Igrzyskach Paraolimpijskich, 
Światowych Igrzyskach Głuchych, Mistrzostwach Świata i Europy, oraz 
Mistrzostwach świata i Europy osób niepełnosprawnych, przez sportowców, którzy 
swoimi osiągnięciami promują Województwo Małopolskie we współzawodnictwie 
międzynarodowym. 

 
§ 2. 

 
1. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 

poprzedzającym wręczenie nagród. 
2. Nagrody mogą być przyznawane sportowcom z Małopolski. 
3. Nagrody dla sportowców mogą być przyznawane we wszystkich kategoriach 

wiekowych. 
4. Nagrody mogą być przyznawane trenerom klubowym sportowców wymienionych 

w § 1 ust. 3. 
 

§ 3. 
 

1. Nagrody przyznawane są sportowcom w wysokości: 
a. 10 000 zł za zdobycie złotego medalu na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich i światowych igrzyskach głuchych, 
b. 9 000 zł za zdobycie srebrnego medalu na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich i światowych igrzyskach głuchych, 
c. 8 000 zł za zdobycie brązowego medalu na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach 

paraolimpijskich i światowych igrzyskach głuchych, 
d. 7 000 zł za zdobycie złotego medalu na mistrzostwach świata i mistrzostwach 

świata osób niepełnosprawnych, 



e. 6 000 zł za zdobycie srebrnego medalu na mistrzostwach świata                               
i mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych, 

f. 5 000 zł za zdobycie brązowego medalu na mistrzostwach świata                            
i mistrzostwach świata osób niepełnosprawnych, 

g. 4 000 za zdobycie złotego medalu na mistrzostwach Europy i mistrzostwach 
Europy osób niepełnosprawnych, 

h. 3 000 za zdobycie srebrnego medalu na mistrzostwach Europy                                 
i mistrzostwach Europy osób niepełnosprawnych, 

i. 2 000 zł za zdobycie brązowego medalu na mistrzostwach Europy                            
i mistrzostwach Europy osób niepełnosprawnych, 

2. Nagrody przyznawane są w formie finansowej trenerom sportowców 
wymienionych w § 1 ust. 3, w wys. 50 %  kwoty, otrzymanej przez sportowca, 

 
§ 4. 

 
1. Kandydatów do nagród, określonych w § 2 mogą zgłaszać osoby fizyczne, 

stowarzyszenia kultury fizycznej, związki stowarzyszeń kultury fizycznej, 
organizacje działające w sferze sportu osób niepełnosprawnych. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla sportowców i ich trenerów klubowych, 
wraz z oświadczeniem, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Wyniki i osiągnięcia sportowe kandydatów do nagród muszą być potwierdzone 
przez właściwy polski związek sportowy,  okręgowy związek sportowy lub  krajową 
organizację  prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych.  

4. Nagrody mogą być przyznane sportowcowi i jego trenerowi tylko raz w jednej 
edycji. W przypadku osiągnięcia przez sportowca dwóch lub więcej wyników 
sportowych, kwalifikujących do nagrody, przyznaje się jedną nagrodę za 
najwyższe osiągnięcie sportowe. 

 
§ 5. 

 
1. Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2016 

składa się w merytorycznie właściwym Departamencie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego, realizującym zadania z zakresu kultury fizycznej        
w terminie do dnia 30 września 2017 roku. 

2. Wnioski o przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2017  
i latach kolejnych należy składać w merytorycznie właściwym Departamencie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, realizującym zadania  
z zakresu kultury fizycznej do dnia 31 stycznia roku następnego, po roku w którym 
osiągnięcie sportowe zostało zdobyte. 

3. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia. 

4. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 
a. wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 
b. braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie. 
 

§ 6. 
 

1. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków, do nagród 
Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej poprzez ogłoszenie 
umieszczone:  



a. w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.malopolska.pl 
b. na stronie internetowej Województwa Małopolskiego: www.malopolska.pl  

 
§ 7. 

 
1. Nagrody mają charakter uznaniowy. 

2. Złożenie wniosku o którym mowa w § 5, nie jest równoznaczne z przyznaniem 
nagrody, mimo spełnienia przez sportowca lub trenera kryteriów warunkujących 
otrzymanie nagrody. 

3. Postanowienia Regulaminu nie stwarzają po stronie sportowców i trenerów, 
wyróżniających się osiągnięciami sportowymi roszczeń o przyznanie i wypłatę 
narody 

4. Listę nagrodzonych, wraz z wysokością przyznanych nagród finansowych, 
przyjmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały. 

5. Zarząd Województwa Małopolskiego może pozbawić nagrody, jeśli sportowiec 
został prawomocnie pozbawiony wyróżnienia sportowego, które było podstawą 
przyznania nagrody. 

6. Ostateczna liczba nagrodzonych i wysokość przyznawanych nagród jest 
uzależniona od możliwości finansowych Województwa Małopolskiego. 

7. Nagrody wypłacane są w ramach środków określonych w uchwale budżetowej 
Województwa Małopolskiego na dany rok. 

8. Zarząd Województwa Małopolskiego ma prawo do odstąpienia od przyznawania 
nagród w całości lub w części, bez podania przyczyn, w szczególności  
w przypadku braku lub wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych  
w budżecie Województwa na dany rok. 

9. Od decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego o przyznaniu lub odmowie 
przyznania nagród nie przysługuje odwołanie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.malopolska.pl/


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 
 
 
 

 
W N I O S E K 

o przyznanie nagrody Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury 
fizycznej „Małopolski Laur Sportu” 

 
 

1. Nazwa stowarzyszenia / wnioskodawcy: 

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

2. Adres: 

kod: …....... miejscowość: ………………………… ul. ………….…………… nr …... 

3. Telefon: 

…………………………… 
 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA DO NAGRODY 
 

1. Imię i nazwisko: 

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

2. Adres: 

kod …..….. miejscowość: …….…….………….… ul ……………….……….. nr …... 

3. Pesel: 

…………………….……………….. 

4. Przynależność klubowa: 

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

5. Uprawiana dyscyplina i konkurencja: 

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

6. Imię i nazwisko trenera klubowego kandydata do Nagrody: 

……………………………………………………………………………………………… 

 



OPIS WYNIKÓW I OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH KANDYDATA DO NAGRODY 
 

 
 
 
 

……………………………………. 
podpis wnioskodawcy 

 
 
 
Potwierdzenie osiągnięć zawodnika, za które ma być przyznana nagroda, przez 
uprawniony Polski Związek Sportowy / Okręgowy Związek Sportowy / krajową 
organizację  prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych:  
 
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 

............................          ............................... 
     miejscowość, data       podpis i pieczęć Prezesa lub osoby 

                                                                                                                                                upoważnionej 
 

lp. 
nazwa zawodów 

sportowych 

rocznik, 
kategoria 
wiekowa 

miejsce i termin 
zawodów sportowych 

dyscyplina, 
konkurencja 

zajęte 
miejsce 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      



…………………….. 
                   miejscowość, data 

 
 
 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dotyczy*: 
a. pełnoletniego kandydata do nagrody, 
b. opiekuna prawnego kandydata do nagrody, 
c. wnioskodawcy 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych                     
z realizacją nagród Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej 
„Małopolski Laur Sportu”; dane w zakresie imienia i nazwiska zostaną 
umieszczone na portalu informacyjnym Województwa Małopolskiego, 

3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 
 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

…..............................  
(podpis pełnoletniego zawodnika/ 

opiekuna prawnego/wnioskodawcy)  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) informujemy, 
że: 
1. Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Marszałek Województwa 

Małopolskiego, z siedzibą: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56. 
2. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wypłaty przyznanej Pani / Panu nagrody Województwa 

Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej, 
3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ, oraz odpowiedni 

co do siedziby, Urząd Skarbowy. 
4. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. 
5. Podanie Marszałkowi Województwa Małopolskiego danych osobowych jest dobrowolne. 
6. Składający wniosek o przyznanie nagrody Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej, tak wnioskodawcy jak 

i kandydaci do nagrody,  zobowiązani są dołączyć oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
w celach związanych z przyznaniem nagrody Województwa Małopolskiego z dziedziny kultury fizycznej, zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922). 

 


