
UCHWAŁA Nr 26/2011 

Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” 
 

ws. regulaminu przyznawania odznaczenia związkowego  
 

 
Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zatwierdza regulamin przyznawania 

odznaczenia związkowego  

Regulamin w załączeniu. 

 
 
 
Wrocław, 20.04.2011 r.        Za Zarząd Regionu 
 
 



 
Załącznik do Uchwały nr 26/2011 

 
 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA ZWIĄZKOWEGO 
 

 
§ 1 

 
1. Odznaczenie związkowe przyznaje Kapituła Odznaczenia, którą powołuje Zarząd 

Regionu w liczbie 7  osób z przewodniczącym. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Zarządu Regionu.  

3. Przewodniczący Kapituły proponuje kandydatów na członków Kapituły. 

4. Odwołanie członka Kapituły następuje na takich samych zasadach jak powołanie, co 

oznacza, że wniosek o odwołanie może złożyć tylko Przewodniczący Kapituły. 

 
§ 2 

 
Kapituła może przyznać odznaczenie związkowe osobie, która:  

1. Nie otrzymała innego odznaczenia lub tytułu związkowego, oprócz jubileuszowych, 

oraz odznaczenia państwowego. 

2. Wyraziła zgodę na przyjęcie odznaczenia. 

3. Nie była tajnym współpracownikiem. 

 i spełnia jeden z następujących warunków: 

4. Wspierała aktywnie działalność struktur związkowych w okresie od wprowadzenia 

stanu wojennego do 1989 roku. 

5. Była represjonowana za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność”, w okresie  

o którym mowa w ust. 4. 

6. Nie będąc członkiem NSZZ „Solidarność” wspierała czynnie, w kraju lub za granicą, 

działalność Związku w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w okresie,  

o którym mowa w ust. 4. 

 
§ 3 

 
Odznaczenie nie może być przyznane osobie, wobec której, uzasadniony sprzeciw zgłosił 

chociażby jeden z członków Kapituły. 

 

 



 
§ 4 

 
Osoba której przyznano odznaczenie otrzymuje: 

1. medal  

2. odznakę (do wpięcia) 

3. dyplom. 

 
§5 

 
1. Wniosek o wszczęcie procedury przyznania odznaczenia mogą składać: 

1) Rady Oddziałów, 

2) wszystkie statutowe struktury związkowe z Regionu Dolny Śląsk, 

3) osoby indywidualne poparte rekomendacją osób znanych z działalności na rzecz 

NSZZ „Solidarność”. 

2. Wniosek musi zawierać krótki życiorys kandydata, opis zasług oraz uzasadnienie. 

3. Wniosek składa się do Kapituły w siedzibie Regionu Dolny Śląsk we Wrocławiu nie 

później niż 2 miesiące przed uroczystością wręczenia. 

 
 

 
 
Wrocław, 20.04.2011 r.      Za Zarząd Regionu 
 
 
 


