Regulamin przyznawania wyróżnienia Strażaka Roku w
Ochotniczej Straży Pożarnej Alcatel-Lucent Polska w Bydgoszczy
1. Regulamin ma na celu wybór najaktywniejszego strażaka w jednostce
2. Propozycje kandydatów na Strażaka Roku, może złożyć każdy czynny, honorowy lub
wspierający członek jednostki, nie później niż do 31 grudnia roku, za który
przeprowadzony jest wybór.
3. Kandydatury można złożyć w formie pisemnej lub droga elektroniczną na adres
sekretarza Zarządu jednostki, w zgłoszeniu musi być podane imię i nazwisko
kandydata oraz imię i nazwisko zgłaszającego.
4. Każdy członek jednostki może złożyć jedna kandydaturę
5. W przypadku braku kandydatur zgłoszonych przez członków jednostki, Zarząd typuje
kandydatów.
6. Wyboru Strażaka Roku dokonuje Zarząd na pierwszym posiedzeniu Zarządu w roku
następującym po, za który przeprowadzony jest wybór.
7. Wybór następuje większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
8. Zarząd może przeprowadzić głosowanie jawne lub tajne
9. Podczas głosowania wskazana jest obecność członka Komisji Rewizyjnej, bez prawa
go głosowania
10. Członkowie Zarządu jak i komisji rewizyjnej zobowiązani są do zachowania tajemnicy
co do wyboru Strażaka Roku do czasu oficjalnego podania wyników.
11. Wynik głosowania podawany jest na walnym zebraniu sprawozdawczym
lub obchodach Dnia Strażaka
12. Strażakiem Roku może zostać członek OSP Alcatel-Lucent który spełnia następujące
warunki:
- jest pełnoprawnym członkiem jednostki
- wyróżniał się w pracach na rzecz jednostki
- brał czynny udział w szkoleniach i akcjach
- nie był karany przez Zarząd OSP lub Naczelnika jednostki
- nie zalega ze składkami
13. Wyróżnienie tytułem Strażaka Roku można otrzymać raz na 3 lata. 1
14. Na wniosek Zarządu można odstąpić od przyznania tytułu Strażaka Roku w danym
roku.
15. W sytuacjach wyjątkowych na wniosek Prezesa jednostki może zostać nadany tytuł
Super Strażaka, którego wybiera Zarząd jednostki, większością głosów.
Regulamin z poprawkami został zatwierdzony Uchwałą nr 14/2015 przez Zarząd OSP Alcatel-Lucent Polska w dniu 10.11.2015, wchodzi w
życie z dniem zatwierdzenia

