
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU  ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA 

ŻEGLARSTWA POMORSKIEGO 

 

I. ZASADY NADAWANIA MEDALU 

§ 1 

Medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego”, zwany dalej Medalem, może być 

nadawany działaczom szczebla okręgowego lub krajowego, za co najmniej dwudziestoletnią aktywną 

działalność na rzecz Pomorskiego Związku Żeglarskiego /zwanego dalej PoZŻ/, a także wybitnym 

sportowcom, medalistom igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, wybitnym i zasłużonym dla 

PoZŻ działaczom państwowym i samorządowym, mecenasom pomorskiego żeglarstwa. 

§ 2 

Medal może być nadany również pośmiertnie.   

 

II. TRYB NADAWANIA MEDALU 

§ 3 

Medale nadaje Zarząd PoZŻ na wniosek Komisji Odznaczeń PoZŻ w liczbie nie większej niż dziesięć, raz 

w roku, w IV kwartale każdego roku kalendarzowego.   

§ 4 

1. Wnioski o nadanie Medalu mogą składać:  

1/     Zarząd PoZŻ, Komisja Rewizyjna PoZŻ, Sąd Koleżeński PoZŻ, Komisja Odznaczeń PoZŻ i  

         inne komisje PoZŻ,  

2/     zarządy członków zwyczajnych PoZŻ,  

3/     zarządy członków wspierających PoZŻ,  

4/     Członkowie Honorowi PoZŻ.  

2. Wnioski należy składać w Biurze PoZŻ w terminie do 30 września każdego roku kalendarzowego.  
3. Komisja Odznaczeń PoZŻ przedkłada Zarządowi PoZŻ zaopiniowane wnioski, które spełniają wymogi 
    regulaminowe i nie posiadają wad formalnych.  
 
4. Wnioski osób, którym Medalu nie nadano podlegają zwrotowi do wnioskodawcy z uzasadnieniem. 
    Wnioski mogą zostać złożone ponownie w trybie zwykłym po upływie jednego roku lub po ustaniu 
     przyczyny, dla której nie nadano Medalu. 
   

§ 5 

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

 

III. WRĘCZENIE MEDALU 

§ 6 

1. Osoba odznaczona Medalem otrzymuje Medal, legitymację oraz krawat lub apaszkę ze złotym 

logiem PoZŻ.  



2. Wręczenia Medalu dokonuje Prezes PoZŻ lub upoważniony przez niego członek Zarządu.  

3. Wręczenie Medalu powinno mieć charakter uroczysty. 

     

§ 7 

członek Zarządu PoZŻ przy szczególnej okazji /np. Sejmik PoZŻ, posiedzenie Zarządu PoZŻ, uroczystość 

otwarcia lub zamknięcia sezonu itp./.   

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Medalu, legitymacji lub krawatu Biuro PoZŻ może wydać 

odpłatnie na pisemny wniosek odznaczonego duplikat Medalu, legitymacji lub krawatu.  

2. Wzór wniosku o duplikat Medalu, legitymacji lub krawatu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.   

§ 9 

Prawo do noszenia przypisanego do Medalu i krawatu posiadają tylko osoby odznaczone Medalem.  

§ 10 

Rejestr osób odznaczonych Medalem prowadzi Biuro PoZŻ. 

§ 11 

Niniejszy regulamin został przyjęty „uchwałą nr.2 Zarządu PoZŻ w dniu 20.09.2016 r.”  
Zaktualizowany „uchwałą nr.5 Zarządu PoZŻ w dniu 07.02.2017 r.” 
 


