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Regulamin przyznawania 

Złotych, Srebrnych i Brązowych Odznak NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa 

 

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 Statutu NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa Zarząd Główny uchwałą nr 79-VIII/2014, podjął na posiedzeniu w dniu 11 

grudnia 2014 roku , postanowił co następuje:  

  

§ 1.  Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:  

-Związek - NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa,  

-Odznaka - Złota ,Srebrna lub Brązowa Odznakę NSZZ FiPW 

-Zarząd Główny-Zarząd Główny NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników 

Więziennictwa  

-Statut - Statut NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa 

-Legitymacja - potwierdzenie nadania odznaki  

 

§ 2.  Złota, Srebrna lub Brązowa Odznaka przyznawana jest członkowi Związku na 

podstawie  stosownej uchwały Zarządu Głównego, podejmowanej zwykłą 

większością  głosów przy obecności powyżej połowy ogółu członków.  

§ 3.  Odznaka może być również przyznana osobie spoza Związku, która swoją postawą                       

i aktywnością skutecznie działa na rzecz reprezentowanego przez Związek 

środowiska.  

§ 4.  Z chwilą nadania honorowego członkostwa w NSZZ FiPW przyznaje się również 

Złotą Odznakę.  

§ 5.  Wniosek właściwego Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW o nadanie Odznaki wymaga 

pisemnego uzasadnienia i powinien wpłynąć do Zarządu Głównego nie później niż 

na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia. 

§ 6.  Odznaka wraz z odpisem stosownej uchwały wręczana jest w sposób  uroczysty,                              

w obecności przedstawicieli organu Związku, który wystąpił z wnioskiem o jej 

nadanie.  

§ 7.  Odznakę wręcza przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu Głównego  

§ 8.  Odznakę nadaje się z okazji okrągłych rocznic Związku, przyjmując pięcioletni okres 

między rocznicami, rok 1990 jest rokiem powstania Związku.  

§ 9.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznakę można przyznać również w 

innych terminach.  

 

§ 10.  Brązowa Odznaka może być przyznana członkowi Związku, który spełnia jedno                            

z poniższych kryteriów:  

a/ posiada 8 letnie członkostwo w Związku 

             b/ co najmniej jedną pełną kadencję we władzach okręgowych Związku 

c/ co najmniej jedną pełną kadencję we władzach terenowych Związku 

 



 

§ 11.  Srebrna Odznaka może być przyznana członkowi Związku, który spełnia jedno                                   

z poniższych kryteriów:  

 a/ posiada 15-letnie członkostwo w Związku,  

 b/ co najmniej dwie pełne kadencje zasiadał we władzach okręgowych Związku.  

 

§ 12.  Złota Odznaka może być przyznana członkowi Związku, który spełnia jedno z 

poniższych kryteriów:  

  a/ posiada 20-letnie członkostwo w Związku,  

b/ posiada 10-letnie członkostwo w Związku i co najmniej dwie pełne kadencje 

zasiadał we władzach okręgowych Związku,  

  c/ co najmniej dwie pełne kadencje zasiadał we władzach krajowych Związku.  

 

§ 13.  Odznaka noszona jest w miejsce zwykłej odznaki Związku.  

§ 14.  Ewidencję osób wyróżnionych Odznaką prowadzi Zarząd Główny.  

§ 15.  W przypadku zagubienia lub zniszczenia Odznaki, na wniosek osoby wyróżnionej, 

wydaje się wtórny egzemplarz.  

§ 16.  Osoba wyróżniona otrzymuje legitymację.  

§ 17.  Wzór legitymacji stanowi załącznik Nr 1 , Nr 2 i Nr 3.  

 

 

 Za Zarząd Główny NSZZ FiPW 

             (-) Czesław Tuła  

 

 


