UCHWAŁA Nr 1/III/2015
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

z dnia 19 marca 2015 roku
w sprawie wniosków o wyróżnienie – nadaniem odznaki honorowej „Za Zasługi
dla Związku”, wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych Organizacji
Wojewódzkiej” oraz nadaniem tytułu „Honorowego Członka Organizacji
Wojewódzkiej Związku” (§18 pkt 2,4,6 Statutu ZŻWP)
§1
Nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Związku” następuje na podstawie
decyzji Zarządu Głównego. Z wnioskiem może wystąpić Zarząd Koła lub
prezydium Zarządu Wojewódzkiego przy uwzględnieniu następujących
warunków:
wymagany staż członkowski – minimum 1 rok;
posiadanie wymiernych zasług dla Związku.
§2
1. Wpisu do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Organizacji
Wojewódzkiej” dokonuje się na podstawie uchwały Zarządu
Wojewódzkiego, na wniosek jego prezydium.
2. Z wnioskiem o wpis występuje zarząd Koła lub prezydium Zarządu
Wojewódzkiego
3. Kandydat do wyróżnienia winien spełniać następujące warunki:
1) wymagany staż członkowski – minimum 6 lat;
2) posiadać odznakę honorową „Za Zasługi dla Związku”;
3) powinien być przez okres, co najmniej jednej kadencji Prezesem
Koła lub pełnić funkcje we władzach wojewódzkich/centralnych
Związku;
4) legitymować się wymiernymi zasługami na rzecz Związku,
w szczególności poprzez:
a.
organizowanie zawodów oraz imprez sportowo-obronnych;
b.
wykonywanie świadczeń o charakterze edukacyjnowychowawczym wśród dzieci i młodzieży szkolnej;
c.
udział w opiece nad miejscami pamięci narodowej oraz
miejscami poległych żołnierzy;
d.
organizowanie opieki i udzielanie pomocy osobom chorym
i niedołężnym;
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e.

organizowanie podróży wojskowo-historycznych
i krajoznawczych.
§3

1. Tytuł „Honorowego Członka Organizacji Wojewódzkiej” nadaje
Wojewódzki Zjazd Związku na wniosek prezydium Zarządu
Wojewódzkiego.
2. Kandydat do wyróżnienia winien spełniać następujące warunki:
1) Wymagany staż członkowski – minimum 10 lat;
2) Posiadać odznakę honorową „Za Zasługi dla Związku”;
3) Być wyróżniony wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych
Organizacji Wojewódzkiej”;
4) powinien być przez okres, co najmniej dwóch kadencji Prezesem
Koła lub pełnić funkcje we władzach wojewódzkich/centralnych
Związku;
5) legitymować się wymiernymi zasługami na rzecz Związku
wymienionymi w § 2 pkt 3, ppkt 4).
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§5
Traci moc uchwała Nr 4/XII/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku.
ZARZĄD WOJEWÓDZKI
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO

Za zgodność z protokołem:
Sekretarz
Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP
/ - / mjr Marek PLIT
Bydgoszcz, 19 marca 2015 r.
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