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REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA ODZNAKI ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH W RP 

 „ZASŁUŻONY DLA LEŚNIKÓW POLSKICH” 

 

§ 1 

1. Odznaka „Zasłużony dla Leśników Polskich”, o którym mowa w § 4 ust. 2 Statutu 

Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej odznaką, posiada 

trzy stopnie według hierarchii: brązowy, srebrny, złoty. 
 

§ 2 

1. Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem i może być nadawana członkom Związku 

Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności związkowej, 

tj. budowanie dobrych relacji pracowniczych, obronę praw i interesów zawodowych 

oraz socjalnych pracowników sektora leśnego.  
 

2. Odznaka może być nadawana również osobom nie wymienionym w ust. 1, które 

w swojej działalności zawodowej i społecznej szczególnie przyczyniły się do rozwoju 

i umacniania roli związków zawodowych sektora leśnego.  
 

3. Odznaka może być nadawana również instytucjom publicznym oraz organizacjom 

społecznym, które we współpracy ze Związkiem Leśników Polskich 

w Rzeczypospolitej Polskiej przyczyniły się do realizacji jego statutowych celów. 

 

§ 3 

1. Decyzję o nadaniu odznaki podejmuje Przewodniczący Związku Leśników Polskich 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

 § 4 

1. Wnioski o nadanie odznaki są kierowane do Przewodniczącego Związku Leśników 

Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej przez członków: 
 

a) Rady Krajowej, 

b) Rady Regionów, 

c) Rady Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.   
 

§ 5 

1. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane: 
 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) miejsce pracy, 
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d) stanowisko służbowe, 

e) informację o przynależności do organizacji związkowej, 

f) informacja o posiadanym odznaczeniu - data i rodzaj poprzedniej odznaki, 

g) wyczerpujące uzasadnienie wniosku podpisane przez Przewodniczącego 

Regionu lub inną upoważnioną osobę. 
 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik do Regulaminu. 
 

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Przewodniczącemu Związku 

Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej miesiąc przed planowanym 

terminem wręczenia odznaki. 
 

4. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Biuro Związku Leśników Polskich 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

1. Nadanie odznaki kolejnego stopnia może nastąpić po upływie minimum 3 lat od nadania 

odznaki niższego stopnia. 
 

2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o przyznanie odznaki 

przed upływem wymaganych 3 lat. Możliwe jest także pominięcie hierarchii  

przyznawania odznaki. W obydwu sytuacjach decyzję indywidualnie podejmuje 

Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 7 

1. Odznaki są wręczane w sposób uroczysty podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, 

Zjazdu Regionu, Walnego Zebrania Zakładowej Organizacji Związkowej, posiedzenia 

Rady Krajowej Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych 

zaszczytnych okolicznościach. 
 

2. Odznakę wręcza Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 

Polskiej. Osobami upoważnionymi do wręczania odznaki są także Przewodniczący 

Regionu, Przewodniczący Zakładowej/Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, 

kierownictwo Lasów Państwowych, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska lub inne 

osoby wskazane przez Przewodniczącego Związku Leśników Polskich 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 8 

1. Odznakę nosi się w prawej klapie munduru wyjściowego. 
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§ 9 

1. Przewodniczący Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej może, na 

wniosek Rady Krajowej, pozbawić odznaki w przypadku skazania na karę pozbawienia 

praw publicznych, wprowadzenia w błąd lub stwierdzenia, że osoba wyróżniona stała 

się niegodna jej posiadania (działała niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, 

działała na szkodę Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej). 

 

§ 10 

1. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki, albo dokumentu stwierdzającego 

jej nadanie, wydaje się nową odznakę lub duplikat dokumentu.  

 

 

 

  

 

 

   

 


