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I. Rodzaje Odznaki 
 

1. Ustanawia się trzy rodzaje Odznaki WOZŻ: 
a) Srebrną 

b) Złotą 

c) Platynową 

 
2. Wzór Odznak – Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 
 

II. Zasady nadawania Odznaki 

 
1. Srebrna Odznaka WOZŻ nadawana jest osobom stowarzyszonym w WOZŻ: 

a) za aktywną działalność w klubach należących do WOZŻ, 
b) za aktywną działalność w Komisjach WOZŻ, 
c) za osiągnięcie żeglarskich sukcesów sportowych, 
d) za aktywną działalność szkoleniową i trenerską. 

 
2. Złota Odznaka WOZŻ jest nadawana osobom stowarzyszonym w WOZŻ oraz 

Członkom Zwyczajnym WOZŻ w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz WOZŻ. 
Warunki, które powinien spełniać kandydat do wyróżnienia Złotą Odznaką WOZŻ 
(jeden z wymienionych): 

a) uczestnictwo we władzach WOZŻ, minimum dwie pełne kadencje, 

b) uczestnictwo w komisjach WOZŻ, minimum trzy pełne kadencje, 
c) wybitny trener sportowy (Olimpijczyka, medalisty Mistrzostw Świata), 
d) wybitny zawodnik (Olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata), 
e) wybitny szkoleniowiec, 
f) zasłużony sędzia sportowy,  
g) zasłużony inspektor techniczny, 
h) bardzo zasłużony członek władz klubu zrzeszonego w WOZŻ, minimum 

trzy pełne kadencje. 
 

3. Złota Odznaka WOZŻ może być także nadana innym osobom lub instytucjom  
w uznaniu za ich bardzo duży wkład w działalność WOZŻ. 

 
4. Platynowa Odznaka WOZŻ nadawana jest: 

a) Członkom Honorowym WOZŻ, 
b) osobom lub instytucjom posiadającym już Złotą odznakę WOZŻ: 



- za niezwykle wybitną wieloletnią działalność na rzecz WOZŻ, 
- za wielokrotnie bardzo wysokie osiągnięcia sportowe,  
- za wybitne sukcesy w szkoleniu sportowym i rekreacyjnym. 
 
 

III. Tryb nadawania Odznaki 

 
1. Decyzję o nadaniu Odznaki WOZŻ podejmuje Zarząd WOZŻ w drodze Uchwały, 

na podstawie złożonego do Zarządu Wniosku jej o nadanie. 
 

2. Wnioski o nadanie Odznaki mogą składać: 
a) Członkowie Zarządu WOZŻ, 
b) Przedstawiciele klubów zrzeszonych w WOZŻ, 
c) Przedstawiciele innych organizacji współpracujących z WOZŻ. 

 
3. Wniosek o nadanie Odznaki – Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu 

 

 
IV. Wręczenie Odznaki 

 
1. Odznakę wraz ze stosownym dyplomem wręcza w imieniu Zarządu WOZŻ Prezes 

WOZŻ lub inny delegowany przez Prezesa WOZŻ Członek Zarządu WOZŻ. 
Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty i winno się odbyć przy 
okazji: 

a) Sejmiku Okręgowego,  
b) Jubileuszu,  
c) Otwarcia, zamknięcia sezonu, lub innych uroczystości żeglarskich. 
 

 
V. Postanowienia końcowe 

 
1. Osoby, którym nadano Złotą  lub Platynową Odznakę otrzymują ją wraz  

z dyplomem. 
 

2. Biuro WOZŻ prowadzi ewidencję osób posiadających Złote i Platynowe Odznaki. 
 

3. W przypadku utraty Odznaki lub dyplomu, zainteresowany powinien zawiadomić  
o tym pisemnie Zarząd WOZŻ, po czym zostanie wydany duplikat po cenie kosztu 
własnego. 

 
4. Odznaka winna być noszona tak jak polskie odznaczenia honorowe i państwowe. 

 
 
 
 Sekretarz Zarządu WOZŻ                 Prezes WOZŻ 

 
 
     /-/ Włodzimierz WYRZYKOWSKI           /-/ Jerzy DUREJKO 



Załącznik 1 
                           

 

Platynowa Odznaka WOZŻ 

 
 

 

 

 
Złota Odznaka WOZŻ 



 
Srebrna Odznaka WOZŻ 

 



Załącznik 2 

WNIOSEK O NADANIE  
ODZNAKI WOZŻ 

 
Na podstawie Regulaminu Odznaki, zatwierdzonego przez Zarząd 
Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego wnioskuje 
się o nadanie Srebrnej/Złotej/Platynowej Odznaki*,  
Koleżance / Koledze* : 

 
I.  DANE KANDYDATA 
                            
1. Imię i nazwisko lub nazwa: ........................…….................................................... 

       
2. Data i miejsce urodzenia: ................................……................................................ 

     
3. Przynależność klubowa: .................................................……................................ 

 
4. Stopień żeglarski: .......................................................................……...................... 

                                              
II. UZASADNIENIE WNIOSKU (podać konkretne zasługi uzasadniające 
przyznanie  odznaki). 
 

………………………………………………………..……………..……………….. 
………………………………………………………..……………..……………….. 
………………………………………………………..……………..……………….. 
………………………………………………………..……………..……………….. 
………………………………………………………..……………..……………….. 
………………………………………………………..……………..……………….. 
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..
………………………………………………………..……………..………………..                                       
 



III. WNIOSKODAWCA: ............................................................................................ 

 

 

 

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

Miejscowość, data         Podpis 

 

 

 

IV. OPINIA WNIOSKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data         Podpis 


