
Wytyczne dotyczące uzyskania zaświadczenia o zdobyciu medalu na 
Igrzyskach Paraolimpijskich 

 
 
Niniejsze wytyczne normują tryb i zasady wydawania zaświadczeń o zdobyciu medalu na 
Igrzyskach Paraolimpijskich letnich lub zimowych począwszy od roku 1972. 

1. Wnioskodawca, który zdobył medal na letnich lub zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 
od roku 1972 w celu uzyskania zaświadczenia od Polskiego Komitetu Paralimpijskiego 

(dalej jako: „PKPar”) potwierdzającego ten fakt, zobowiązany jest do prawidłowego 
wypełnienia i wysłania formularza znajdującego się na stronie internetowej: 
https://paralympic.org.pl/igrzyska_paraolimpijskie/nasze-medale/ 

2. Do obowiązków Wnioskodawcy należy prawidłowe uzupełnienie wszystkich rubryk 
formularza, o którym mowa w pkt. 1 tj.: 

a) imię i nazwisko, 
b) pesel, 
c) Igrzyska Paraolimpijskie, na których został zdobyty medal, 
d) wskazanie jaki medal został zdobyty, 
e) dyscyplina sportowa, 
f) numer telefonu, 
g) adres e-mail, 
h) wskazanie czy zaświadczenie ma zostać wydane w formie papierowej czy 

elektronicznej (w przypadku formy papierowej wskazanie adresu do doręczeń). 
3. Do prawidłowego złożenia formularza, o którym mowa w pkt. 1 nie jest wymagany podpis 

elektroniczny/kwalifikowany. 
4. Do obowiązków PKPar należy potwierdzenie uzyskania medalu przez Wnioskodawcę w 

Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim na stronie internetowej: 
https://www.paralympic.org/athletes. 

5. PKPar zobowiązuję się do wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 w terminie 
7 dni roboczych od dnia przesłania prawidłowo wypełnionego formularza, o którym 
mowa w pkt. 2. 

6. W przypadku braku spełnienia przez Wnioskodawcę obowiązków określonych w pkt. 2 oraz 
braku spełnienia przesłanek z pkt. 4 PKPar ma prawo odmówić wydania zaświadczenia, o 
którym mowa w pkt. 1. 

7. Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną dot. 
przetwarzania jego danych osobowych (wymaganą przez ogólne rozporządzenie o 



ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO)  
dostępnej do pobrania na stronie internetowej: https://paralympic.org.pl/klauzula-
informacyjna/ 

8. Wydanie zaświadczenia przez PKPar jest bezpłatne. 
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja Wytycznych przysługuje wyłącznie PKPar. 
10. W sprawach nieuregulowanych w Wytycznych rozstrzyga PKPar. 
11. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Wytycznych zostanie częściowo lub w 

całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania to wszelkie inne 
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 


