
         Zał. nr 2 

        do uchwały nr   Zarządu ZRP 
        z dnia grudnia 2009r.  

 
R E G U L A M I N 

nadawania platynowego medalu imienia Jana Kilińskiego 
 
I. Zasady ogólne 
 

§ 1 
Platynowy medal imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wraz z 
odznaką, zwany dalej „medalem” nadaje Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła 
Polskiego. 
 

§ 2 
Medal jest nadawany: 

1) działaczom rzemieślniczym za szczególnie aktywną i ofiarną działalność w okresie 
20 lat pełnienia funkcji samorządowych w organach statutowych organizacji 
rzemieślniczych, w tym 10 lat funkcji kierowniczych w tych organach, 

2) pracownikom zatrudnionym w organizacjach rzemiosła za aktywną i ofiarną 
działalność w rzemiośle w okresie co najmniej 25 lat, 

3) działaczom politycznym, gospodarczym, społecznym i naukowym za szczególne 
zasługi dla rozwoju rzemiosła, 

4) osobom z zagranicy za szczególne osiągnięcia we współpracy i dla dobra 
polskiego rzemiosła, 

5) organizacjom rzemieślniczym z okazji jubileuszu co najmniej 30-lecia. 
 
 

§ 3 
1. Platynowy medal może być nadany osobie, która co najmniej przed 3 laty została 

wyróżniona złotym medalem. Wymóg ten nie dotyczy osób wymienionych w § 2 
pkt. 3, 4 i 5. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach medal może być nadany indywidualną 
uchwałą Prezydium Zarządu osobie nie spełniającej wymogu określonego w § 2 
lub § 3 ust. 1 regulaminu. 

 
II. Tryb nadawania medalu 
 

§ 4 
Medal nadaje się z okazji jubileuszów organizacji rzemieślniczych, zjazdów lub w 
innych uzasadnionych okolicznościach. 

 
 
 
 



§ 5 
1. Medal nadawany jest przez Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego na 

wspólny wniosek organów statutowych organizacji samorządu rzemiosła jak 
również z własnej inicjatywy Prezydium Zarządu.  

2. Organizacje zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego wnioski o nadanie medalu 
mogą kierować bezpośrednio do Związku, organizacje zrzeszone w izbie 
rzemieślniczej – za pośrednictwem właściwej izby. 

3. Wniosek o nadanie medalu sporządzony jest na formularzu, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do regulaminu. 

 
III. Dekoracja medalem 
 

§ 6 
1. Akt dekoracji ma charakter uroczysty. Dekoracji medalem dokonują członkowie 

organów statutowych Związku Rzemiosła Polskiego i izb rzemieślniczych jak 
również inne upoważnione osoby. 

2. Akt dekoracji obejmuje wręczenie medalu i dokumentu stwierdzającego jego 
nadanie (legitymacji) oraz przypięcie odznaki. 

 
§ 7 

1. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi. 

2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

3. Wzór okładki legitymacji oraz wzór pudełka do medalu określa załącznik nr 3 do 
niniejszego regulaminu.  

 
 
IV. Przepisy końcowe 
 

§ 8 
1. Związek Rzemiosła Polskiego prowadzi rejestr osób wyróżnionych medalem. 

2. Nadanie medalu pracownikowi organizacji rzemieślniczej jest podstawą do 
zamieszczenia odpowiedniej adnotacji w jego aktach osobowych. 

 
§ 9 

1. Koszty związane z przygotowaniem  medalu wraz z elementami towarzyszącymi, 
w skład których wchodzą: odznaka, legitymacja, pudełko do medalu, dyplom wraz 
z okładką, nadanego na wniosek organów statutowych organizacji samorządu 
rzemiosła pokrywane są w całości przez tę organizację. 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 związane z wykonaniem medalu nadanego na 
wniosek Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego pokrywa Związek 
Rzemiosła Polskiego.  

3. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia medalu lub elementów 
towarzyszących – duplikat może zostać wydany odpłatnie. 

 
2 zał. 



 
Załącznik nr 1 
do regulaminu nadawania 
medalu im. Jana Kilińskiego 

................................................................ 
(pieczątka organizacji występującej o nadanie wyróżnienia) 

 
W N I O S E K 

o nadanie platynowego medalu imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla 
Rzemiosła Polskiego” 

 

1. Nazwisko i imię ........................................................................................... 

Imiona rodziców .......................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia .............................................................................. 

3. Miejsce zamieszkania ................................................................................... 

4. wykonywane rzemiosło lub zawód ................................................................ 

5. Nazwa i adres zakładu rzemieślniczego (miejsce zatrudnienia) ........................ 

.................................................................................................................. 

6. Okresy członkostwa (lub zatrudnienia) w organizacjach rzemieślniczych: 

a) w Cechu Rzemiosł ............................. w ....................... od ................... 

b) w Spółdzielni Rzemieślniczej ...................... w ................... od ............... 

c) ............................................................................................................. 

7. Funkcje samorządowe pełnione w organizacjach samorządu rzemiosła (od-

do): 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

8. Okresy zatrudnienia oraz stanowiska pracy w organizacjach rzemieślniczych 

lub współpracujących (od-do): ..................................................................... 

.................................................................................................................. 

9. Funkcje z wyboru pełnione w innych organach i organizacjach (od-do): .......... 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

10. Posiadane odznaczenia i wyróżnienia (państwowe, rzemieślnicze, spółdzielcze 

itp.) ........................................................................................................... 

11. Data przyznania złotego medalu ............................................ 

    nr legitymacji ..................................... 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 
(podać szczegółowe zasługi i wyniki działalności – odpowiednio do wymogów § 2 
regulaminu) 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 
 

Potwierdza się zgodność ww. danych ze stanem faktycznym .................................... 

............................................................................................................................ 

 
 
 
Dnia ..................................... 
 
      ......................................................... 
      (funkcja i podpisy osób wnioskujących) 
 
 
Izba Rzemieślnicza wniosek popiera i wnosi o nadanie medalu wraz z odznaką. 
 
 
 
      ...........................      ........................... 
            (podpisy i pieczęć) 
Data ............................... 



Załącznik nr 2 
do regulaminu nadawania 
medalu im. Jana Kilińskiego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 
 
 
 
 

L E G I T Y M A C J A 
 
 

Nr  ........................ / ..................... r. 
 
 
 
 
 
 
 

W A R S Z A W A 

 
dnia .................................  ..................... r. 

 

Uchwałą Prezydium Zarządu 
Związku Rzemiosła Polskiego 

 
......................................................... 

 
......................................................... 

 
wyróżniony(a) został(a) 

PLATYNOWYM  MEDALEM 
 

imienia Jana Kilińskiego 
za zasługi dla rzemiosła polskiego 

- wraz z odznaką 
 

 
             PREZES ZARZĄDU 
 
 

          ............................ 
 


