
Załącznik Nr 1 
do Decyzji Nr 14/VIII 

Prezydium ZRB 
 
 

Regulamin 
 

określający zasady i tryb przyznawania 
Medalu „Solidarności” -  ZasłuŜony dla  Regionu Bydgoskiego 

 
 

§1 
 

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” moŜe przyznać Medal 
„Solidarności” - ZasłuŜony dla Regionu Bydgoskiego zwany dalej Medalem 
osobie, która dochowuje wierności ideałom „Solidarności” i spełnia co 
najmniej jeden z następujących warunków : 

1. Swoją postawą w słuŜbie, pracy i Ŝyciu osobistym przyczyniła się do 
popularyzacji ideałów „Solidarnośći”. 

2. Budowała struktury związkowe lub aktywnie wspierała ich działalność, 
przyczyniła się do ich rozwoju, a takŜe poniosła na rzecz NSZZ 
„Solidarność” Regionu Bydgoskiego inne znaczące zasługi. 

3. Była represjonowana za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”. 
4. Nie będąc członkiem naszego Związku wspierała czynnie jego 

działalność. 
§2 
 

1. Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” przyznaje Medal z 
własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek. 

2. Wnioski o przyznanie medalu mogą zgłaszać do Zarządu Regionu 
Bydgoskiego : 

1) władze wykonawcze wszystkich struktur organizacyjnych 
regionu; 

2) Przewodniczący ZRB ; 
3) Członkowie Kapituły Medalu. 

3. Wnioski o przyznanie Medalu moŜna składać w sekretariacie ZRB w 
ciągu całego roku kalendarzowego. Sekretariat prowadzi odrębny 
dziennik rejestracji składanych wniosków. 

4. Uchwała Zarządu Regionu Bydgoskiego o przyznaniu lub odmowie 
przyznania Medalu wraz z kompletną dokumentacją w danej sprawie 
jest przekazywana do sekretariatu ZRB celem realizacji oraz ewidencji. 

5. Wzór wniosku o przyznanie Medalu stanowi Załącznik Nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.  

§3 
 

1. Wnioski o przyznanie Medalu opiniuje Kapituła Medalu Solidarności -   
- ZasłuŜony dla Regionu Bydgoskiego zwana dalej Kapitułą. Opinia 
Kapituły nie jest wiąŜąca dla Zarządu Regionu Bydgoskiego . 



2. Dziewięcioosobowy skład Kapituły ze wskazaniem Przewodniczącego i 
Sekretarza Kapituły powołuje i odwołuje uchwałą Zarząd Regionu 
Bydgoskiego na okres kadencji w Związku. 

3. Kapituła obraduje na posiedzeniach zwoływanych na wniosek 
Przewodniczącego Kapituły. Zarząd Regionu Bydgoskiego moŜe 
wnioskować o zwołanie posiedzenia Kapituły w wyznaczonym przez 
siebie terminie. 

4. Zasady i tryb funkcjonowania Kapituły określa odrębny regulamin 
przyjęty w drodze uchwały podczas pierwszego posiedzenia 
inaugurującego działalność Kapituły. 

5. Obsługę protokólarną oraz organizacyjną Kapituły zapewnia 
sekretariat ZRB. 

§4 
 
1. Wręczenia Medalu dokonuje Przewodniczący ZRB NSZZ „Solidarność” 

lub osoba przez niego upowaŜniona. 
2. Wręczenie Medalu powinno mieć charakter uroczysty. 
3. Medal stanowi dwustronna odznaka wykonana ze stopów 

nierdzewnych w kolorze złoto-brązowej patyny.  
4. Medal wręcza się w etui  w kolorze bordowym. 
5. Osobom wyróŜnionym Medalem wręcza się dodatkowo Akt Nadania 

Medalu. 
6. Wzór awersu i rewersu Medalu określa Załącznik Nr 2 do niniejszego 

Regulaminu.   
7. Wzór Aktu Nadania Medalu określa Załącznik Nr 3 do niniejszego 

Regulaminu. 
§5 

 
1. Medal moŜe być nadany tej samej osobie tylko jeden raz. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Medal moŜe być nadany 

jako wyróŜnienie pośmiertne. 
3. Zarząd Regionu Bydgoskiego moŜe wycofać uchwałę o przyznaniu 

Medalu w przypadku stwierdzenia, iŜ przyznanie Medalu nastąpiło w 
wyniku wprowadzenia w błąd co do okoliczności uzasadniających jego 
przyznanie lub wyróŜniony dopuścił się czynu, na skutek którego stał 
się niegodny posiadania Medalu. 

4. W przypadku kradzieŜy, zagubienia bądź zniszczenia Medalu lub Aktu 
Nadania Medalu, istnieje moŜliwość wydania ich duplikatów. Fakt 
wydania kaŜdego duplikatu odnotowuje się w prowadzonej ewidencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
do Regulaminu  

 
 

Wniosek o przyznanie  
Medalu „Solidarności” – ZasłuŜony dla Regionu Bydgoskiego 

 
 

1. Dane osobowe : 
 
a) imię i nazwisko 
..................................................................................................... 
b) data i miejsce urodzenia 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
c) adres zamieszkania 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
d) miejsce pracy (nazwa zakładu) i stanowisko 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
e) przynaleŜność do organizacji związkowych i społecznych 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
f) piastowane funkcje związkowe i społeczne 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
2. Dane wnioskującego : 
 
a) imię i nazwisko, nazwa organizacji związkowej 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
b) adres lub siedziba 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
c) data i podpis osoby (podpisy osób) lub przedstawicieli organizacji 

związkowej zgłaszającej kandydata wraz z pieczątką. 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 
 
 



3. Uzasadnienie wniosku o przyznanie Medalu uwzględniającego warunki 
określone w § 1 Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania 
Medalu 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
 
4. Opinia Kapituły Medalu 
 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 
5. Uchwała Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” 
 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 
 
                                                                        ................................ 
Bydgoszcz dnia .......................                     Podpis Przewodniczącego     
                                                                     ZRB NSZZ „Solidarność” 
 

 


