POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ZARZĄD GŁÓWNY

RAMOWY REGULAMIN
GŁÓWNEJ KOMISJI NAGRÓD I ODZNACZEŃ
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH

WARSZAWA, 2017

Niniejszy regulamin został:
•

przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego PZITS uchwałą nr 24/PZG/17 z dnia
23.10.2017 r.,

•

zatwierdzony przez Zarząd Główny PZITS uchwałą nr 17/ZG/17 z dnia 11.12.2017 r.

Jednocześnie traci ważność ramowy regulamin Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń
zatwierdzony przez ZG PZITS uchwałami: 13/ZG/13 z dnia 9.12.2013 oraz 18/ZG/14
z dnia 9.06.2014 r.
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Ramowy Regulamin Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych

§1
1. Regulamin niniejszy określa organizację, zasady i zakres działania Głównej Komisji
Nagród i Odznaczeń (zwanej dalej Komisją) Polskiego Zrzeszenia Inżynierów
i Techników Sanitarnych (w skrócie PZITS).
2. Główna Komisja Nagród i Odznaczeń jest organem pomocniczym Zarządu Głównego
PZITS, powoływanym przez Zarząd Główny na podstawie § 27 ust. 11 Statutu PZITS.
3. Komisja nie posiada osobowości prawnej i jest powoływana przez Zarząd Główny PZITS
na czas trwania jego kadencji.
§2
Zakres działalności Komisji obejmuje:
1. rozpatrywanie wniosków o nadanie lub przyznanie wyróżnień i odznak honorowych,
2. rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagród dla pracowników biura Zarządu Głównego,
3. składanie Zarządowi Głównemu stosownych w tym względzie rekomendacji.

§3
Odznaki honorowe PZITS mogą być przyznane osobom fizycznym i prawnym wyróżniającym
się

aktywną

pracą

w

Stowarzyszeniu

i

jego

jednostkach

organizacyjnych

lub działających na ich rzecz

§4
Zarząd Główny PZITS przyznaje następujące wyróżnienia i odznaki honorowe:
1. dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody,
2. Srebrną odznakę honorową PZITS,
3. Złotą odznakę honorową PZITS,
4. Złotą z diamentem odznakę honorową PZITS,
5. Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa.
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§5
Srebrna odznaka honorowa PZITS może być przyznana członkowi PZITS, który działał
aktywnie w Zrzeszeniu co najmniej 5 lat wyróżniając się działalnością społeczną na jego rzecz.

§6
Złota odznaka honorowa PZITS może być przyznana członkowi PZITS, który:
1. posiada Srebrną odznakę honorową PZITS co najmniej od 5 lat,
2. wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, techniki i pracy społecznej,
przyczyniając się do rozwoju działalności PZITS.

§7
Złota z diamentem odznaka honorowa PZITS może być przyznana członkowi PZITS, który:
1. posiada Złotą odznakę honorową PZITS co najmniej od 10 lat,
2. wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami znacząco przekraczającymi osiągnięcia
wymienione w § 6 ust 2.

§8
Medal im. Prof. Zygmunta Rudolfa może być przyznany członkowi Stowarzyszenia który:
1. posiada odznakę honorową PZITS (Srebrną, Złotą i Złotą z diamentem),
2. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego lub członka Prezydium Zarządu Głównego,
Prezesa Zarządu Oddziału, funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Problemowej
lub Sekcji Głównej,
3. jest członkiem stowarzyszenia przez minimum 25 lat, a także
4. wyróżnia się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki i techniki lub pracy
społecznej.
§9
1. Dyplomy, listy gratulacyjne i nagrody mogą być przyznawane członkom Stowarzyszenia
w uznaniu ich działalności w kołach zakładowych i w Oddziałach, a także pracownikom
Zarządu Głównego w uznaniu ich nienagannej pracy.
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2. Wyróżnienia te mogą być przyznawane z okazji Jubileuszy Stowarzyszenia, kończących
się kadencji Zarządów Oddziałów i Zarządu Głównego, a także z okazji świąt
państwowych i innych uroczystości stowarzyszeniowych i regionalnych.

§ 10
Odznaki honorowe i wyróżnienia mogą być również przyznawane:
1. Członkom Wspierającym, Oddziałom i Kołom Zakładowym,
2. Osobie fizycznej będącej obywatelem Polski lub innego państwa (nie będącej członkiem
PZITS), która wyróżnia się znaczącymi osiągnięciami we współpracy z PZITS,
działalnością innowacyjną w rozwiązaniach technicznych i technologicznych,
3. Osobie prawnej polskiej i zagranicznej za szczególne zasługi we współpracy z PZITS,
która przyczynia się do rozwoju Stowarzyszenia.

§ 11
1. Upoważnionymi do składania wniosków do Komisji o nadanie odznaki honorowej
i wyróżnień są:
 Zarządy Oddziałów,
 Główne Komisje problemowe i Sekcje Główne,
 Członkowie Zarządu Głównego,
 Koła zakładowe, członkowie wspierający i inne agendy oddziałowe za pośrednictwem
i przy wsparciu Zarządu Oddziału.
2. Wnioski o przyznanie honorowych odznak PZITS lub wyróżnień należy składać
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Uzasadnienie
wniosku winno być opracowane w sposób rzeczowy i wyczerpujący.
3. Wnioski o przyznanie odznak honorowych i wyróżnień należy składać do Biura Zarządu
Głównego co najmniej na 2 miesiące przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu
Głównego.

§ 12
2. Złożone wnioski Komisja sprawdza pod względem formalnym i merytorycznym, podaje
swoją opinię na wniosku oraz przedkłada ją do rozpatrzenia Prezydium Zarządu
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Głównego. Decyzję o przyznaniu honorowej odznaki PZITS podejmuje Zarząd Główny
w postaci uchwały.

§ 13
1. Biuro Zarządu Głównego prowadzi rejestr przyznanych odznak honorowych, wyróżnień,
odznaczeń państwowych, resortowych i branżowych według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Potwierdzeniem przyznania honorowej odznaki PZITS jest legitymacja z numerem
rejestru, podpisana przez Prezesa PZITS, wręczana wyróżnionym wraz z odznaką.

§ 14
1. Wręczenie odznak honorowych PZITS, NOT i wyróżnień oraz odznaczeń państwowych,
resortowych i branżowych powinno mieć charakter uroczysty.
2. Okazją do ich wręczenia mogą być:
 Zebranie Delegatów PZITS,
 Walne Zebranie Oddziałów,
 uroczystości jubileuszowe Stowarzyszenia,
 inne ważne wydarzenia w ruchu stowarzyszeniowym,
 święta państwowe i regionalne.
3. Do wręczenia honorowych odznak PZITS, NOT i wyróżnień upoważniony jest Prezes
Zarządu Głównego lub z Jego upoważnienia członkowie Zarządu Głównego PZITS.

§ 15
Utrata honorowej odznaki PZITS następuje na wniosek Prezydium Zarządu Głównego
na podstawie uchwały Zarządu Głównego PZITS w przypadku:
1. Prawomocnego wyroku sądu powszechnego skazującego osobę fizyczną na karę
pozbawienia praw publicznych.
2. Prawomocnego wyroku sądu koleżeńskiego wykluczającego odznaczonego z PZITS.
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§ 16
W przypadku negatywnego wyniku rozpatrzenia wniosku o przyznanie odznaki honorowej
PZITS, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego PZITS.

§ 17
W przypadku zgubienia legitymacji lub odznaki honorowej przez odznaczonego, Zarząd
Główny wydaje duplikat na podstawie wniosku odznaczonego.

§ 18
Odznaki honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej nadawane są w trybie zgodnym
z regulaminem przyznawania odznak honorowych Naczelnej Organizacji Technicznej
podanym w załączniku do Uchwały nr 46/XXIV Rady Krajowej FSNT – NOT z dnia
29.06.2015r.

§ 19
1.

Komisja składa się z 5 - 7 członków, przedstawicieli Oddziałów PZITS.

2.

Prezydium Zarządu Głównego ze składu Komisji powołuje jej przewodniczącego.

3.

Komisja ze swojego składu powołuje zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

4.

Na wniosek przewodniczącego Komisji, Prezydium Zarządu Głównego może uzupełnić
skład Komisji o 1 - 2 członków.

5.

Przewodniczący Komisji kieruje jej pracą, zwołuje posiedzenia, podpisuje wnioski
do Zarządu Głównego.

6.

Zastępca przewodniczącego pełni swoją funkcję w razie uzasadnionej nieobecności
przewodniczącego.

7.

Sekretarz Komisji sporządza protokół z posiedzenia Komisji, prowadzi dziennik
korespondencji oraz wykonuje inne prace zlecone przez przewodniczącego związane
bezpośrednio z zakresem działalności komisji.

8.

W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć przedstawiciele Prezydium Zarządu
Głównego.

9.

Opinie Komisji podejmowane są większością głosów decyzją co najmniej trzech
członków Komisji i przewodniczącego.
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10.

Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Zarządu Głównego.

11.

Komisja odbywa posiedzenia w miarę potrzeb.

12.

Dla usprawnienia pracy Komisji dopuszcza się przeprowadzenie konsultacji między jej
członkami drogą elektroniczną, za pośrednictwem faksu lub Internetu.

13.

Komisja sporządza i przedstawia Zarządowi Głównemu sprawozdanie z działalności
za dany rok w terminie do dnia 15 lutego następnego roku.

§ 20
Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PZITS.

Załączniki:
Nr 1 Wniosek o nadanie odznak honorowych PZITS i wyróżnień
Nr 2 Rejestr przyznanych odznak honorowych PZITS, wyróżnień, odznaczeń państwowych,
resortowych oraz branżowych
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Załącznik Nr 1
do Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń

WNIOSEK
o nadanie:
Dyplomu / Listu gratulacyjnego / Nagrody / Odznaki honorowej PZITS (Srebrnej, Złotej, Złotej
z diamentem) / Medalu im. Prof. Zygmunta Rudolfa1

1.

Imię i nazwisko: ..…………… imię ojca ..……………

2.

Data i miejsce urodzenia:..……………

3.

Adres zamieszkania: ..……………

4.

Wykształcenie i zawód: ..……………

5.

Miejsce pracy i stanowisko: ..……………

6.

Data wstąpienia do PZITS: ..……………

7.

Obecnie pełnione funkcje w PZITS: ..……………

8.

Posiadane odznaczenia państwowe, stowarzyszeniowe i inne: ..……………

9.

Uzasadnienie wniosku (funkcje w PZITS z podaniem okresów ich pełnienia, zasługi
i osiągnięcia w pracy stowarzyszeniowej, osiągnięcia w dziedzinie techniki i pracy
zawodowej, postawa etyczno-moralna), z uwzględnieniem osiągnięć uzyskanych
od ostatniego przyznania odznaki:
..…………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………..

…………………………, dnia ………………..……r.

…………………………
Wnioskodawca (podpis) oraz pełniona funkcja w Stowarzyszeniu

1

Niepotrzebne skreślić
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10. Opinia Zarządu Oddziału PZITS
..…………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………..

pieczęć Oddziału

podpis i pieczęć Prezesa Oddziału
………………………., dnia …………………..r.

11. Opinia Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń PZITS.
..…………………………………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………………………..

pieczęć Komisji

podpis Przewodniczącego Komisji
………………………., dnia …………………..r.

12. Decyzja Zarządu Głównego PZITS
Uchwała z dnia …………………………. o nadanie/nie nadanie ………………………

pieczęć Zarządu Głównego

podpis Prezesa PZITS
Warszawa, dnia …………………..r.
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13. Wypełnia Biuro Zarządu Głównego PZITS
Zaewidencjonowano dnia ……...……. w rejestrze odznaczonych pod numerem ……………..

………………………………………………….
Pracownik Biura Zarządu Głównego
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Głównej Komisji Nagród i Odznaczeń

REJESTR PRZYZNANYCH ODZNAK HONOROWYCH, WYRÓŻNIEŃ, ODZNACZEŃ PAŃSTWOWYCH, RESORTOWYCH
i BRANŻOWYCH
Nr legitymacji odznaczenia
państwowego, resortowego,
branżowego oraz data nadania

Nr legitymacji odznaki, medalu i data nadania
Nazwisko
Nr
i imię
Adres
Dyplomy
ewiden- Imię ojca
Złota
Medal
odznaczonego
Listy
cyjny
Data
Srebrna Złota
z
prof.
Srebrna Złota
Gratulaurodzenia
PZITS PZITS diamentem
Z.
NOT
NOT
cyjne
PZITS
Rudolfa
Nagrody

Diamen
towa
NOT

Brązowy
Krzyż
Zasługi

Srebrny Złoty
Krzyż
Krzyż
Zasługi Zasługi

Inne

