
 

 
           Załącznik  

 do uchwały Zarządu ON  
     nr 2/Z/13 z dnia 14.02.2013r. 

  

REGULAMIN 

 

   NADANIA MEDALU HONOROWEGO  

  „ZA  ZASŁUGI DLA OKRĘGU NADNOTECKIEGO” 
 
 
 

Rozdział 1. 
 

1. Medal honorowy „Za zasługi dla Okręgu Nadnoteckiego PZW” zwany 
dalej „Medalem” nadaje w drodze  uchwały Zarząd Okręgu na  
wniosek Prezydium Zarządu Okręgu po wcześniejszym 
zaopiniowaniu przez Okręgową Komisję Odznak. 

2. Medal nadaje się osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom 
organizacyjnym, które całokształtem swojej działalności szczególnie 
przyczyniły się do rozwoju i umocnienia podstaw wędkarstwa 
Okręgu Nadnoteckiego, jego struktur organizacyjnych, gospodarki 
rybacko-wędkarskiej. 

3. Medal jest nadawany za szczególne zasługi w zakresie działalności 
wychowawczej i opiekuńczej wśród dzieci i młodzieży, ochronie wód 
oraz za osiągnięcia w sporcie wędkarskim. 

4. Medal nadaje się obywatelom polskim oraz cudzoziemcom. 
5. Medal jest nadawany jednokrotnie. 

 
Rozdział 2. 

 
1. Warunkiem nadania Medalu członkom PZW jest spełnienie jednego         

z nw. kryteriów: 
a) minimum 15 letni staż członkowski, 
b) pełnienie przez 3 kadencje funkcji we władzach lub organach 

Związku na terenie Okręgu Nadnoteckiego, 
c) znaczące wyniki w sporcie, 
d) aktywna działalność w kapitanacie,  
e) wieloletnia i aktywna działalność w komisjach sędziowskich, 
f) wyróżniająca i stała działalność w społecznej straży rybackiej, 
g) aktywna i wieloletnia działalność wychowawcza i opiekuńcza 

wśród dzieci i młodzieży w zakresie działalności statutowej PZW,  
h) propagowanie i upowszechnianie działalności ON PZW w Pile.   

2. Wniosek o nadanie Medalu winien zawierać szczegółową informację 
o zasługach i osiągnięciach osoby, której dotyczy. Wniosek winien 
stanowić załącznik do uchwały zarządu koła. 



3. Wniosek o nadanie Medalu mogą składać do Okręgowej Komisji 
Odznak: 
a) Prezes Zarządu Okręgu Nadnoteckiego, 
b) Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
c) Przewodniczący Okręgowego Sadu Koleżeńskiego, 
d) Zarząd koła, 
e) Przewodniczący Komisji problemowych Zarządu ON, 

4. Ustala się limit przyznawania Medalu w wysokości do 1 % na dany 
rok wg stanu liczbowego członków Okręgu na 31 grudnia roku 
poprzedzającego. W przypadku „okrągłych” jubileuszy, kołu może 
być przyznany dodatkowy medal – od 50-lecia wzwyż. 

5. Wnioski o nadanie Medalu mogą wpływać do końca września i będą 
rozpatrywane raz w roku, tak aby wręczenie mogło nastąpić w 
trakcie kampanii sprawozdawczej. 

6. Okręgowa Komisja Odznak rozpatruje wnioski przy udziale minimum 
trzech członków Komisji. Z postępowania Komisji sporządza się 
protokół. 

7. Negatywne załatwienie wniosku wymaga formy pisemnej                 
i poinformowania wnioskodawcy. 

8. Wręczenia Medalu dokonuje członek Zarządu ON albo OKR albo OSK 
lub upoważniony przez Prezesa Zarządu Okręgu Nadnoteckiego inny 
członek PZW. 

9. Wyróżniony członek ON PZW ma prawo do 20 % ulgi w okręgowej 
składce na zagospodarowanie i ochronę wód. Posiadanie ulgi z 
innych tytułów nie sumuje się. 

10. Wzór Medalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
11. Wzór wniosku o nadanie Medalu stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 
12. Wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie Medalu stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
13. Wtórnik Medalu oraz legitymacji wydaje się za odpłatnością. 
14. Biuro Zarządu Okręgu Nadnoteckiego prowadzi imienny rejestr osób 

odznaczonych Medalem. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


