Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/03/2007 ze zmianami

REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI

„SEMPER VIGILANT”
I.
1. Prawo ustanowienia przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Wielkopolskiego im. gen. Stanisława Taczaka odznaki „SEMPER
VIGILANT” (Wiecznie Czuwający) zostało nadane przez XII Zjazd Krajowy Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Nr 9/2007 z dnia
30 września 2007 roku. Jednocześnie XII Zjazd Krajowy ZOSP RP w tej samej Uchwale
przyznał prawo jej nadawania jako odznaki wojewódzkiej przez Zarząd Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

II.
2. Opis odznaki „Semper Vigilant”
a) na awersie - Orzeł Piastowski (Herb Województwa Wielkopolskiego)
na stylizowanej tarczy herbowej w kolorze niebieskim, w jej otoku na złotym tle
napis: na lewo od tarczy „SEMPER”, a na prawo „VIGILANT”. Tarczę herbową od
dołu otaczają cztery czerwone płomienie.
b) na rewersie - na niebieskim tle, portret gen. Stanisława Taczaka. W otoku koloru
złotego, napis: „ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU OSP RP WOJ.
WIELKOPOLSKIEGO IM. GEN. STANISŁAWA TACZAKA”.
Odznaka zawieszana jest na wstążce koloru niebieskiego szerokości 36 mm
z paskiem czerwonym szerokości 12 mm symetrycznie pośrodku i białymi paskami
po jego obu stronach o szerokości 2 mm.
3. Odznakę nasi się na lewej stronie piersi w kolejności ważności po brązowym medalu
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

III.
4. Odznaka jest jednostopniowa i nadawana jednorazowo.
5. Odznaka może być nadana osobie fizycznej lub prawnej oraz innej organizacji bądź
instytucji, która w sposób szczególny zasłużyła się w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i ratownictwie lub przyczyniła się do rozwoju i funkcjonowania
szczególnie wielkopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych lub Oddziału
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Województwa Wielkopolskiego oraz jego oddziałów powiatowych i gminnych.
6. Odznakę nadaje Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Wielkopolskiego. Warunkiem jej nadania jest posiadanie innego odznaczenia
nadawanego przez Związek OSP RP. Od przyznania ostatniej odznaki musi
upłynąć co najmniej pięć lat.
W sytuacjach szczególnych, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego może odstąpić od tego warunku.

7. Wnioski w sprawie nadania odznaki mogą składać:
a) prezydia zarządów oddziałów powiatowych Związku OSP RP,
b) prezydia zarządów oddziałów gminnych Związku OSP RP,
c) zarządy OSP.
8. Wnioski, o których mowa w pkt. 7 ppkt. b i c (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu) są opiniowane przez prezydia zarządów oddziałów
powiatowych Związku OSP RP, a wnioski o których mowa w pkt. 7 ppkt c wcześniej
dodatkowo przez prezydia zarządów oddziałów gminnych (równorzędnych) ZOSP RP.
9. Odznakę wręcza Prezes Oddziału Wielkopolskiego Związku OSP RP lub upoważniona
przez niego osoba. Wraz z odznaką wręcza się osobie fizycznej - legitymację, a osobie
prawnej lub innej organizacji bądź instytucji – dyplom wraz z odznaką.
10. W uzasadnionych przypadkach odznaka może być udostępniona na umotywowany
wniosek do zbiorów kolekcjonerskich po opłaceniu kosztów jej wykonania wraz
z przesyłką.
11. Pierwsze cztery, zerowe egzemplarze Odznaki wraz ze wzorem legitymacji zostaną (po
dwa) przekazane do Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i do
Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.
12. Ewidencję nadanych odznak prowadzi biuro Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP Województwa Wielkopolskiego.
13. W przypadku zagubienia odznaki lub legitymacji, uprawniony do jej posiadania może na
własny koszt uzyskać duplikaty wydane przez Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego.

