Regulamin nadania medalu
ZASŁUŻONY DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA
POWIATU BIELSKIEGO

§1
Medal „Zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego” stanowi
uhonorowanie szczególnych zasług dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego.
§2
Wzór medalu zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Bielsku-Białej jest następujący:
- medal ma kształt krążka średnicy 32 mm i wykonany jest z metalu koloru ciemnego złota,
- na awersie medalu znajduje się wizerunek głowy strażaka w hełmie, wokół obrzeża medalu
znajduje się kolisty napis: ZA ZASŁUGI DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA,
- na rewersie medalu przedstawione jest logo powiatu bielskiego pod którym znajduje się
napis: POWIAT BIELSKI oraz napis Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
(Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej),
- medal noszony jest na wstążce szerokości 35 mm z czerwonym pasem szerokości
15 mm pośrodku, obok którego znajdują się dwa pasy koloru żółtego szerokości po
5 mm oraz dwa zielone pasy po bokach też po 5 mm. Czerwony kolor symbolizuje
pożarnictwo, natomiast pozostałe dwa kolory nawiązują do oryginalnego logo powiatu
bielskiego.

§3
Medal nadaje Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w BielskuBiałej na wniosek Kapituły Medalu Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu
Bielskiego.
Kapituła w składzie 7 osobowym powoływana jest na okres kadencji Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej.
Medal przyznaje się na wniosek osób lub instytucji wymienionych w § 5 niniejszego
regulaminu.

§4
1. Kapitułę powołuje Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej.
2. W skład Kapituły wchodzą:
1) 4 osoby proponowane przez Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Bielsku-Białej,
2) 3 osoby proponowane przez Komisję Historyczną.
3. Kapituła wybiera ze swojego składu Przewodniczącego oraz Sekretarza większością
głosów. Odwołanie Przewodniczącego lub Sekretarza następuje w tym samym trybie co
wybór.
4. Zmiana składu osobowego Kapituły następuje:
1) wraz z zakończeniem kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Bielsku-Białej,
2) na wniosek członka Kapituły,
3) w przypadku zgonu członka Kapituły,
4) w przypadku trzykrotnego z rzędu braku udziału członka w posiedzeniach Kapituły,
na wniosek Przewodniczącego lub czterech członków Kapituły.
5. Zmiana składu osobowego Kapituły wymaga uchwały Zarządu o odwołaniu
dotychczasowego członka i powołaniu na jego miejsce nowego.

§5
Prawo przedstawiania kapitule kandydatów do nadania medalu mają:
1.
2.
3.
4.

Starosta Bielski,
Jednostki samorządu terytorialnego powiatu bielskiego,
Zarząd Oddziału Gminnego/ Powiatowego ZOSP RP,
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej po zatwierdzeniu wniosku przez Oddział Zarządu
Gminnego oraz Powiatowego Związku OSP RP,
5. Inne podmioty i instytucje, za pośrednictwem wymienionych wyżej organów.

Medal jest jednostopniowy i nadawany może być tylko jeden raz.

§6
Medal nadawany jest:
- osobom, które w sposób znaczący rozsławiły ochotnicze pożarnictwo powiatu bielskiego,
- osobom szczególnie zasłużonym dla ochotniczego pożarnictwa, posiadającym minimum
25-letni staż działalności w OSP lub ogniwach Związku OSP RP,
- osobom niezrzeszonym w Związku OSP RP, którzy w sposób znaczący przyczynili się do
rozwoju ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego,
- instytucjom, organizacjom lub przedsiębiorstwom, które w sposób znaczący wsparły
finansowo działalność ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego.

§7
Wręczenie medalu odbywa się publicznie podczas ważnych uroczystości strażackich lub
państwowych przez przedstawicieli Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej.

§8
Osoba fizyczna uhonorowana nadaniem medalu otrzymuje numerowaną legitymację
z odnotowaniem daty jego nadania.
Wzór legitymacji podano w załączniku nr 1.
Osoba prawna uhonorowana nadaniem medalu otrzymuje medal wraz z odpowiednim
dyplomem uwzględniającym numer oraz datę nadania.
Wzór dyplomu podano w załączniku nr 2.

§9
Nadanie medalu odnotowuje się w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez sekretarza
Kapituły według wzoru podanego w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 10
Wnioski należy składać do dnia 15 lutego (w innym terminie wyjątkowo tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach) w siedzibie Zarządu Związku Oddziału Powiatowego OSP RP
w Bielsku-Białej.
Wzór wniosku o nadanie medalu przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
Wniosek powinien być wypełniony poprawnie, zaopiniowany a w części uzasadniającej
nadanie medalu szczegółowo opisane zasługi kandydata do medalu.

§ 11
Prawo ustanowienia i nadawania medalu przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bielsku-Białej przyznał uchwałą nr 34/2009 z dnia 17
grudnia 2009 r. Zarząd Główny ZOSP RP.

§ 12
1. Regulamin uchwalono w dniu 06.04.2017 r. na posiedzeniu Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Bielsku-Białej.
2. Traci moc Regulamin nadania medalu ZASŁUŻONY DLA OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA
POWIATU BIELSKIEGO uchwalony w dniu 23.04.2009 r.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pieczęć:
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Załącznik nr 1

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Bielsku-Białej

LEGITYMACJA
Nr …………………..

uchwałą nr ……………..… z dnia …………….……
nadaje

dh. ……………………………………………………….…
m.p

Przewodniczący Kapituły

MEDAL
ZASŁUŻONY DLA
OCHOTNICZEGO POŻARNICTWA
POWIATU BIELSKIEGO

Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Bielsku-Białej

Załącznik nr 2

D yplom
Prezydium Z arządu Oddziału Pow iatow ego Z w iązku OSP RP
w Bielsku-Białej
U chw ałą nr … … … … … . z dnia … … … … … .
nadała
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

M E D A L Z A SŁU ŻO N Y D LA O CH O TN ICZ E G O
PO ŻA R N ICTW A PO W IATU BIE L SK IE G O

Przewodniczący Kapituły Medalu

Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Bielsku-Białej

Załącznik nr 3
Rejestr medali
„Za zasługi dla ochotniczego Pożarnictwa powiatu bielskiego”

Lp.

Imię i nazwisko

Imiona
rodziców

Data
urodzenia

Nr uchwały Prezydium
Zarządu Oddz. Powiatowego
ZOSP RP w Bielsku-Białej

Nr
legitymacji

Załącznik nr 4
(pieczęć wnioskodawcy)

………….…………………., dnia …………..20…. r.

Wniosek
o nadanie medalu
„Zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa powiatu bielskiego”
1. Dane osobowe lub nazwa osoby prawnej
a) Imię i nazwisko ………………………………………………………..……………………….....
lub nazwa osoby prawnej …………………………………………………………..………..
……………………………..………………………………………………….…………………………..
b) Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………….………..
imię ojca ………………………………….. imię matki ………………………………..……...
c) Adres osoby wnioskowanej …………………………………….…………………………...
lub siedziby osoby prawnej …………………………..……………………………………...
d) W ……………. roku wstąpił(a) do OSP ……………………………………………………...
e) Funkcja w OSP (ogniwach Związku OSP) ………………………….…………………...
2. Posiadane wyróżnienia i odznaczenia (podać najważniejsze i rok nadania)
a) strażackie: ……………………………………………..………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………….….
b) państwowe: …………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…
c) inne ………………………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………………………..……………
3. Opis zasług uzasadniających nadanie medalu:
…………………………………………………………………………………………………………….……..…….
…………………………………………………………………………………………………………….………..….
…………………………………………………………………………………………………………….……..…….
……………………………………………………………………………………………………..…….…………….
Zasługi lokalne:………..……………………………………..…………………………..…………………….
……………………………………………………………………………………………..…………….…………….
………………………………………………………………………………………………..………….…………….
Podpis i pieczęć wnioskodawcy:

……………………………………………..

Załącznik nr 4

4. Opinia Zarządu Gminnego Zw. OSP RP (jeśli wniosek sporządziła OSP)
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

…………………………………………
(podpis i pieczęć)

5. Decyzja o nadaniu medalu
Kapituła Medalu pozytywnie / negatywnie* rozpatrzyła wniosek o nadanie medalu.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej
uchwałą nr …………………….. z dnia ……………….. nadaje medal Zasłużony dla Ochotniczego
Pożarnictwa Powiatu Bielskiego.

6. Wpisano do rejestru odznaczeń pod poz. ……………...

7. Wydano legitymację nr …………..…/Z – OSP - BB

Podpisy:

………………………………………….
Sekretarz Kapituły

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………
Przewodniczący Kapituły

……………………………………
Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Bielsku-Białej

