
Regulamin  

 

nadawania tytułu „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski” 

i   

„Odznak Honorowych Automobilklubu Polski” 

 

Na podstawie § 29 pkt. 12 Statutu Automobilklubu Polski uchwala się co następuje: 

        §1  

Tytuł „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski” i „Odznak Honorowych Automobilklubu Polski” nadaje 

Zarząd Automobilklubu Polski na wniosek Prezydium Zarządu. 

§2 

Tytuł „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski” i „Odznak Honorowych Automobilklubu Polski” nadaje 

się: 

a) członkom i pracownikom Automobilklubu Polski, za zasługi w realizacji  celów działalności 

Automobilklubu Polski,  

b) osobom fizycznym i prawnym nie będącym członkami Automobilklubu Polski za szczególne 

zasługi w działaniach na rzecz  Automobilklubu Polski. 

 

§3 

1. Ustanawia się „Odznakę Honorową Automobilklubu Polski”, trzech stopni :  

a) brązową, 

b) srebrną, 

c) złotą. 

2. Odznaka określonego stopnia może być nadana tej samej osobie tylko jeden raz. 

 

§4 

 

Tytuł i odznaki, o których mowa odpowiednio w §2 i §3 nadawane są członkom Automobilklubu Polski, 

którzy na dzień opiniowania wniosku przez Zespół Odznaczeń mają  opłaconą składkę członkowską za 

rok bieżący. 

§5 

 

Tytuł „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski” i „Odznaki Honorowej Automobilklubu Polski” 

otrzymuje się wraz z legitymacją wg. wzoru ustalonego przez Zarząd Automobilklubu Polski. 

§6 

 

Wnioski o nadanie tytułu „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski” i „Odznak Honorowych 

Automobilklubu Polski” sporządzają jednostki organizacyjne Automobilklubu Polski na formularzu 

wniosku. 

 



 

§7 

Dla otrzymania tytułu „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski” może ubiegać się osoba wymieniona 

w §2, prowadząca nieprzerwaną działalność członkowską lub zawodową w  Automobilklubie Polski 

przez co najmniej 16 lat i posiadająca „Złotą Odznakę Honorową Automobilklubu Polski” przez co 

najmniej 4 lata. 

 §8 

Dla otrzymania  „Brązowej Odznaki Honorowej Automobilklubu Polski” może ubiegać się osoba 

wymieniona w §2, prowadząca nieprzerwaną działalność członkowską lub zawodową                                                    

w  Automobilklubie Polski przez co najmniej 4 lata.  

§9 

Dla otrzymania  „Srebrnej Odznaki Honorowej Automobilklubu Polski” może ubiegać się osoba 

wymieniona w §2, prowadząca nieprzerwaną działalność członkowską lub zawodową                                                  

w  Automobilklubie Polski przez co najmniej 8 lat oraz posiadająca „Brązową Odznakę Honorową 

Automobilklubu Polski” przez co najmniej 4 lata. 

§10 

Dla otrzymania  „Złotej Odznaki Honorowej Automobilklubu Polski” może ubiegać się osoba 

wymieniona w §2, prowadząca nieprzerwaną działalność członkowską lub zawodową                                                

w  Automobilklubie Polski przez co najmniej 12 lat oraz posiadająca „Srebrną Odznakę Honorową 

Automobilklubu Polski” przez co najmniej 4 lata..  

      §11 

W szczególnych przypadkach Zarząd może nadać Odznakę brązową, srebrną lub złotą „Honorową 

Automobilklubu Polski” z pominięciem ustaleń zawartych w §,8,9,10. 

      §12 

Tytuł „Zasłużonego dla Automobilklubu Polski” oraz „Odznaki Honorowe Automobilklubu Polski”  

powinny być wręczane podczas posiedzeń Zarządu, obchodów rocznic, ważnych dla Automobilklubu 

Polski wydarzeń lub obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

Regulamin obowiązuje od dnia jego ustalenia. 

 

        Za zgodność : 

            

        PREZES 

 

        Romuald Chałas 

Uchwalono przez Zarząd dn. 20 listopada 2017r. 


