
 REGULAMIN PRZYZNAWANIA  
MEDALU HONOROWEGO ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

Tekst jednolity na podstawie Uchwały Nr 761/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 
2010r. , Uchwały Nr  VIII/127/2011 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.  

oraz Uchwały Nr XXII/371/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012 r. 

 
 

§ 1 
Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Małopolskiego zwany dalej „Medalem” nadaje 
się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym 
osobowości prawnej, które całokształtem swojej działalności wybitnie przyczyniły  
się do rozwoju Województwa Małopolskiego.  
 

§ 2 
Medal posiada trzy stopnie: 

1. stopień pierwszy, któremu odpowiada Medal Złoty, 

2. stopień drugi, któremu odpowiada Medal Srebrny, 

3. stopień trzeci, któremu odpowiada Medal Brązowy.  

 
§ 3 

1. Medal może być przyznawany w następującej liczbie: 

a) stopień pierwszy: maksymalnie jeden w ciągu roku kalendarzowego, 

b) stopień drugi: maksymalnie cztery w ciągu roku kalendarzowego, 

c) stopień trzeci: maksymalnie siedem w ciągu roku kalendarzowego. 

2. Podmioty wymienione w § 1 wyróżnione Medalem niższego stopnia mogą być wyróżnione 
następnie jego wyższym stopniem po zaistnieniu uzasadniających okoliczności, jednak nie 
wcześniej niż po upływie trzech lat od ostatniego wyróżnienia. 

3. Dopuszcza się możliwość przyznania dodatkowego Medalu w każdym z trzech stopni, jako 
wyróżnienia pośmiertnego. 

 
§ 4 

1. Medal nadaje Sejmik Województwa Małopolskiego w drodze uchwały podjętej zgodnie  
z rekomendacją Komisji Medalu, której skład określa § 5 niniejszego Regulaminu. Projekt 
uchwały musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Głównej Sejmiku Województwa 
Małopolskiego.  

2. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie Medalu są: 

a) osoby fizyczne, 

b) osoby prawne, 

c) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

3. Wniosek o nadanie Medalu może być złożony w dowolnym czasie, w formie pisemnej. 

4. Komisja Medalu rozpatrująca wnioski zbiera się nie rzadziej niż raz na rok.  

 
 



§ 5  
1. Przewodniczącym Komisji Medalu jest Marszałek Województwa Małopolskiego. 

2. W skład Komisji Medalu wchodzą ponadto: Przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego, przedstawiciel każdego Klubu Radnych Sejmiku Województwa 
Małopolskiego oraz członkowie mianowani przez Marszałka Województwa, a wskazani 
przez: 

a) Konwent Starostów (1 członek), 

b) Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski (1 członek), 

c) Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski (1 członek), 

d) Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (1 członek), 

e) Metropolitę Krakowskiego (1 członek). 

 

3. Członkostwo w Komisji Medalu nie ma charakteru kadencyjnego, ustaje  
po rekomendowaniu innej osoby przez reprezentowany podmiot.  

4. Komisja Medalu na pierwszym swoim posiedzeniu ustali zwykłą większością głosów, 
w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków regulamin swojego 
działania. 

  
§ 6 

Rekomendacji nadania Medalu udziela Komisja Medalu na podstawie szczegółowych zasad 
określonych w swoim regulaminie działania.   
 

§ 7 

1. Medal jest wręczany wspólnie przez Marszałka Województwa i  Przewodniczącego 
Sejmiku Województwa, zasadniczo na Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego.  

2. Wręczenie Medalu powinno mieć charakter uroczysty. Towarzyszy mu laudacja 
podkreślająca osiągnięcia i zasługi osoby wyróżnionej Medalem.  

 
§ 8 

1. Każdy przyznany Medal otrzymuje kolejny numer w danym stopniu, który nanosi się na 
obrzeże, z prawego boku. 

2. Wraz z medalem wręczana jest miniatura Medalu oraz pamiątkowa kopia uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego. 

3. Miniaturę Medalu nosi się na ubiorze z kołnierzem wykładanym w butonierce (dziurce 
lewej klapy), na ubiorach o innym kroju na lewej stronie piersi na tej samej wysokości.  

 
§ 9 

1. Ewidencję nadanych Medali oraz całokształt obsługi kancelaryjno – technicznej w tym 
zakresie zapewnia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.  

2. Koszt wykonania Medalu oraz wydatki związane z jego nadaniem pokrywane są z budżetu 
Województwa Małopolskiego.  

3. Wtórników Medalu, miniatury Medalu oraz pamiątkowej kopii uchwały nie wydaje się. 

 


