UCHWAŁA Nr XXII/5/2010
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczy pospolitej Polskiej Województwa Opolskiego
z dnia

20 sierpnia 2010 roku .

w sprawie: wystąpieni a do Zarządu Głównego ZOSP RP o ustanowi e nie
nadawania „Honorow ego Medal im. He llmanna”

pr awa do

Na podstawie § 41 pkt.8 Statutu ZOSP RP Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP
Województwa Opolskiego postanawia:
§ 1.
Wystąpić do Zarządu Głównego Związku OSP RP o ustanowienie prawa
nadawania na podstawie § 6 pkt. 2 Stat utu ZOSP RP
Honorowego Medal u im. J. Hellmanna
§ 2.
Opis Honorowego Medalu im. J. Hellmanna jak i Regulamin Nadawania
stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.
§ 3.
Odpowiedzialnym za realizację uchwały czyni się Dyrektora Zarządu
Wykonawczego OW ZOSP RP Woj. Opolskiego – Wiktora Urbańskiego .
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Borowski

ZARZĄD ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY P OŻARNYCH RP
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Regulamin
nadawania „Honorowego Medalu im. J. Hellmanna”
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Opole grudzień 2010

Regulamin nadawania „Honorowego Medalu im. J. Hellmanna”.
§ 1.
„Honorowy Medal im. J. Hellmanna”, stanowi uhonorowanie szczególnych zasług dla
umacniania ochrony przeciwpożarowej i rozwoju ratownictwa oraz budowania struktur
związkowych na terenie Województwa Opolskiego, a także powiatów Województwa
Śląskiego, które podjęły uchwały o przyznawaniu medalu.
§ 2.
„Honorowy Medalu im. J. Hellmanna” jest jednostopniowy i przyznawany tylko jeden raz.
Wzór medalu przedstawia się następująco:
 Medal ma kształt krążka o średnicy 32 mm i wykonany jest z metalu koloru srebra.
 Na awersie medalu znajduje się wizerunek Johannesa Hellmanna, wokół obrzeża
medalu znajduje się kolisty napis: ZASŁUŻONY DLA ŚLĄSKICH STRAŻY POŻARNYCH –
J.HELLMANN 1840 -1924.
 Na rewersie medalu przedstawiony jest symboliczny płomieo, w którego językach
umieszczono napis w dwóch wersach: BOGU NA CHWAŁĘ – LUDZIOM NA POŻYTEK,
nad nim widnieje Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej. Wokół obrzeża znajduje się kolisty napis: ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU
OSP RP WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.
 Medal noszony jest na wstążce szerokości 35 mm z dwoma pasami o szerokości 12,5
mm każdy; granatowym po lewej stronie i czerwonym po prawej stronie umieszczone
symetrycznie od środka, odzwierciedlające flagę związkową oraz dwa pasy
o szerokości 5 mm, występujące po bokach, po lewej stronie pas koloru żółtego, a po
prawej niebieskiego. Kolory są barwami województwa opolskiego.
§ 3.
Medal może byd nadany członkom OSP, długoletnim działaczom Związku, osobom
niezrzeszonym w Związku oraz innym podmiotom, które:
 swoją niespotykaną działalnością lub służbą w sposób szczególny przyczyniły się do
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie
Województwa Opolskiego i niektórych powiatów Województwa Śląskiego.
§ 4.
Medal nadaje Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Opolskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek:
 Zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych za pośrednictwem Prezydiów Zarządów
Oddziałów Gminnych /równorzędnych/ Związku OSP RP,

 Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego / równorzędnego / Związku OSP RP
za pośrednictwem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP,
 Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP,
 Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego.
§ 5.
Wręczenie Medalu ma mied charakter uroczysty i odbywad się publicznie podczas
ważnych uroczystości strażackich i paostwowych lub podczas specjalnie zorganizowanych
uroczystości jubileuszowych. Medal wręcza Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Opolskiego lub upoważniona przez niego osoba.
§ 6.
Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierad opis zasług uzasadniających jego
przyznanie oraz niezbędne dane o osobie lub podmiocie. Wzór wniosku stanowi załącznik do
regulaminu.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego
może rozpatrzyd wniosek negatywnie w sytuacji gdy:
- kandydat do nadania Medalu nie spełnia warunków określonych w regulaminie,
- występuje brak wymaganych opinii,
- innych ważnych powodów.
Wnioski należy składad do 15 stycznia ( w innym terminie tylko w szczególnie
uzasadnionych przypadkach) w siedzibie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
województwa opolskiego.
§ 7.
Osoba uhonorowana Medalem otrzymuje numerowaną legitymację z odnotowaniem
daty jego nadania. Wzór legitymacji stanowi załącznik do regulaminu.
§ 8.
Nadanie medalu odnotowuje się w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Biuro
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Opolskiego według wzoru
podanego w załączniku do niniejszego regulaminu.
§ 9.
Koszty związane z wykonaniem i nadaniem Medalu ponoszą w równych częściach;
 Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Dobrodzieniu,
 Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Oleśnie,

 Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego.
Wysokośd środków przyznawanych w danym roku budżetowym na pokrycie kosztów
określają Prezydia wyżej wymienionych zarządów.
§ 10.
W razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Medalu lub legitymacji stwierdzającej
jego nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem poniesionych kosztów.

Z a k o ń c z e n i e.
Główną intencją wydania Medalu im J. Hellmanna było i jest, aby był on
odznaczeniem niepospolitym, wydanym na pamiątkę działalności Johannesa Hellmanna Ojca Śląskich Straży Pożarnych.
Wyróżnieni tym odznaczeniem muszą mied
rekomendacje nie tylko jednej osoby, ale całych zarządów straży pożarnych. Kandydat
wytypowany do otrzymania tego niezwykłego medalu musi się wykazad nienaganną,
wyróżniającą się długoletnią służbą w strukturach pożarniczych. Powinien byd znanym i
cenionym działaczem społecznym na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej regionu.
Propagatorem bezpiecznych zachowao wśród dzieci i młodzieży oraz zagadnieo
bezpieczeostwa pożarowego nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Winien
posiadad wysokie umiejętności jednoczące brad strażacką w dążeniu do osiągania
wytyczonych celów działania. Zawsze gotowy do pomocy innym, znajdującym się we
wszelakiej potrzebie zgodnie z hasłem widniejącym na rewersie Medalu „Bogu na chwałę
– ludziom na pożytek”,.
Pamiętajmy, że o jakości i znaczeniu medalu stanowią Ci, którzy go noszą.
Wydanie i wręczenie pierwszego Medalu im. J. Hellmanna będzie zwieoczeniem
wysiłków głównego inicjatora tego przedsięwzięcia druha Rudolfa Hyli, Prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szemrowicach.

Za łąc zn ik n r 1 d o R eg ul am i nu
………………………………………

………………………, dn ia ………………….

(pieczątka wnioskodawcy)

Wniosek o nadanie
Honorowego Medal u im. J. Hellmanna
I. Dane o osobie
Imię

Nazwisko

Imię ojca

Data Urodzenia

Funkcja w OSP (związku)

Wysługa lat w OSP (zw iązku)

Miejsce pracy / służby

Stanowisko

Medale i Odznaki Związku OSP RP (podad rok
nadania

Odznaczenia paostwowe i inne (podad rok nadania)

Staż służby / pracy (dotyczy
funkcjonariuszy i pracowników
PSP

II. Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………
……………………………..
(pieczątka i podpis wnioskodawcy)

III. Opinia właściwych organów
1. Opinia prezy diów zarządów oddziałów Związku OSP RP ( *)
a) gminnego /równorzędnego/ ,
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………
……………………..

……….….…………..

(pieczątka)

(pieczątka i podpis)

b) powiatowego
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..………………
……………………..

……….….…………..

(pieczątka)

(pieczątka i podpis)

IV. Prezydium Zarządu Odd ziału Woj ewódz kiego Związku OSP RP w Opol u

Przyznaje / nie przyznaje* *

Uchwała nr ……………………… z dnia …………………………

Legit. Nr …………………………..

….…………………………….….
(podpis osoby upoważnionej)

*D otyc zy p rez ydió w up r awn io n yc h do akc ept ac ji wn io sku.
* * N ie po t rze b ne sk re śl ić .
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ZW IĄ Z EK O C HO TN ICZ YC H
ST RA ŻY P OŻ ARN YC H
RZE CZ YP O SP O LI T E J PO L S KI E J

PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU
WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU OSP
RP WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO

L EG I T Y MA C JA
Nadaje
……………………………………
N R… … …

……………………………………
Honorowy Medal im. J. Hellmanna

Dni a …… … 2 0 … …. r.
PREZES

Wz ó r Me da l u

O bj a ś ni eni e:
Legi t y m acj a j e st k a rto ni ki e m o w ymi ar a ch 1 4 5 m m x 1 0 5 m m.
N a s tro ni e 1 w ydr uko w a ny j es t w zó r med al u

Za łąc zn ik n r 3 d o R eg ul am i nu

EWIDENCJA WYDANYC H ”Honor owych Medali i m. J. Hellmanna” :

LP.

Imię i nazwisko (nazwa
instytucji, organizacji)

Imię ojca

Wnioskodawca

Nr uchwały

Data
uchwały

