REGULAMIN
nadawania odznaki honorowej „Szabli Kilińskiego”
I.

Zasady ogólne
§1

Odznaka honorowa „Szabla Kilińskiego” – za wybitne zasługi dla rzemiosła, zwana dalej
„odznaką”, jest najwyższym wyróżnieniem honorowym w rzemiośle, nadawanym przez
Kapitułę.
§2
1. W skład Kapituły wchodzą członkowie Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.
2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.
§3
Odznaka nadawana jest:
1) rzemieślnikom – członkom organizacji samorządu rzemiosła, którzy w toku
wieloletniego, czynnego uprawiania rzemiosła położyli szczególne zasługi dla jego
rozwoju, a w szczególności za:
a) zaangażowanie i wieloletnią ofiarną działalność w organach statutowych lub
gremiach

opiniodawczo-doradczych

organizacji

rzemiosła

i

małej

przedsiębiorczości szczebla ogólnokrajowego, 30 lat aktywnej pracy w organach
samorządowych organizacji rzemieślniczych, bądź pełnienie przez co najmniej 2
kadencje funkcji prezesa lub wiceprezesa izby,
b) propagowanie osiągnięć rzemiosła w kraju i za granicą,
c) umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnością w prowadzonej działalności
samorządowej i gospodarczej, w tym zwłaszcza za kształcenie uczniów,
2) wybitnym przedstawicielom życia polityczno – społecznego i gospodarczego z kraju i
zagranicy za szczególnie znaczące dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła; w kategorii tej
odznaki nie mogą być przyznawane osobom, o których mowa w ust 1, 3 i 4,
3) pracownikom organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła za co najmniej 30 lat
pracy w organizacjach samorządu rzemiosła i wybitne zasługi na rzecz środowiska,
4) wybitnym Seniorom - długoletnim działaczom samorządu rzemiosła, którzy spełniają
kryteria określone w ust. 1,

5) organizacjom samorządu gospodarczego rzemiosła lub spółdzielniom rzemieślniczym z
okazji jubileuszu co najmniej pięćdziesięciolecia i kolejnych pełnych rocznic
dziesięcioletnich, w szczególności za:
a) wybitne osiągnięcia w propagowaniu dokonań rzemiosła w kraju i za granicą,
b) szczególnie aktywne działania na rzecz integracji środowiska małych i średnich
przedsiębiorców na szczeblu lokalnym lub regionalnym.
§4
1. Odznaka może być nadana osobie, która co najmniej przed pięcioma laty została
uhonorowana platynowym medalem im. Jana Kilińskiego.
2. Wymóg określony w ust. 1 nie dotyczy osób wymienionych w § 3 pkt. 2) oraz organizacji
rzemiosła.
3. W wypadkach szczególnych odznaka może zostać nadana uchwałą Kapituły, podjętą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Kapituły, osobie, która
nie spełnia wymogu określonego w § 3 pkt. 1) oraz w § 4 ust. 1.
4. Izba rzemieślnicza może wskazać Kapitule osobę spośród rzemieślników, pracowników
organizacji rzemieślniczych seniorów rzemiosła, wybitnych przedstawicieli życia
społecznego i gospodarczego bądź organizację z obszaru swego działania, spełniającą
kryteria określone w § 3; wskazanie izby rzemieślniczej jest dla Kapituły wiążące, o ile
nie jest sprzeczne z prawem, uchwałami organów Związku Rzemiosła Polskiego lub
dobrymi obyczajami, zaś osoba której dotyczy wskazanie nie została skazana
prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Odmowa nadania odznaki z przyczyn
określonych w zdaniu drugim może nastąpić po wcześniejszym wysłuchaniu
przedstawiciela izby rzemieślniczej, która dokonała wskazania; uchwała odmawiająca
nadania odznaki wymaga większości głosów członków Kapituły przy obecności co
najmniej połowy jej Członków i szczegółowego uzasadnienia.

II.

Tryb nadawania odznaki
§5

1. Odznaka nadawana jest przez Kapitułę w formie uchwały na podstawie wskazań izb
rzemieślniczych.
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2. Kapituła rozpatruje wskazania nadesłane przez izby rzemieślnicze do końca I kwartału
każdego roku, w którym odznaka jest przyznawana, na najbliższym posiedzeniu po
upływie terminu ich składania.
3. Izba rzemieślnicza ma prawo do wystąpienia z jednym wskazaniem rocznie o nadanie
odznaki w jednej z kategorii, o których mowa w § 3; wyboru jednej z możliwych kategorii
dokonuje izba.
4. W wypadku odmowy nadania odznaki osobie wskazanej, ponowne wskazanie może
nastąpić nie wcześniej, niż po ustaniu przyczyn odmowy.
5. Przewodniczący

Kapituły

może

w

wyjątkowych

wypadkach,

podyktowanych

okolicznościami niezależnymi od ZRP, oraz w przypadkach, gdy o nadanie odznaki
wnioskuje Kapituła bądź Prezydium Zarządu ZRP, podjąć w porozumieniu z Prezydium
Zarządu ZRP decyzję w przedmiocie nadania odznaki osobom wymienionym w § 3 pkt.
2), 4) oraz organizacjom, wymienionym w pkt. 5); decyzja taka wymaga potwierdzenia
uchwałą Kapituły, podjętą na najbliższym posiedzeniu.
6. Wzór wniosku o nadanie odznaki stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
7. Odznakę można otrzymać tylko jeden raz.
8. Wskazanie, o którym mowa w ust. 1 może złożyć także Komisja Branżowa Związku
Rzemiosła Polskiego, po uprzednim uzyskaniu akceptacji właściwej dla kandydata Izby
Rzemieślniczej, obowiązek uzyskania akceptacji nie dotyczy wskazań, o których mowa
w § 3 pkt. 2; postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące Izby Rzemieślniczej
stosuje się odpowiednio do Komisji Branżowej Związku Rzemiosła Polskiego.
9. Wskazanie o którym mowa w ust. 8 następuje niezależnie od wskazania pochodzącego od
Izby Rzemieślniczej, o której mowa w ust. 3.
§6
1. Odznakę wręcza się podczas dorocznych, krajowych obchodów Dnia Rzemiosła lub
podczas innych ważnych uroczystości środowiskowych o charakterze ogólnopolskim.
2. Na wniosek organizacji wnioskującej lub osoby odznaczonej odznakę można wręczyć w
inny ustalony przez Prezesa Związku sposób.
3. Ilość odznak nadanych w danym roku ze wskazania izb rzemieślniczych nie może
przekroczyć ilości izb rzemieślniczych zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego.
4. Ilości odznak, nadanych w danym roku osobom na podstawie § 5 ust. 5 nie ogranicza się.
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III.

Dekoracja
§7

1. Uroczystego aktu dekoracji dokonuje Przewodniczący Kapituły lub inny upoważniony Jej
członek.
2. Akt dekoracji obejmuje:
1) wręczenie odznaki stanowiącej replikę karabeli polskiej z XVIII wieku,
wykonanej w skali 1:1;
2) przypięcie miniaturki karabeli, o której mowa w pkt. 1);
3) wręczenie legitymacji.
§8
1. Miniaturkę odznaki nosi się na lewej stronie piersi.
2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
IV. Postanowienia końcowe
§9
Związek Rzemiosła Polskiego prowadzi ozdobny rejestr osób i organizacji, którym nadano
Szablę Kilińskiego.
§ 10
1. Koszty związane z wykonaniem odznaki wraz z elementami towarzyszącymi, w skład
których wchodzą: pochwa, ozdobny akt nadania, miniaturka oraz legitymacja, nadanej za
wskazaniem izby rzemieślniczej pokrywane są w całości przez tę izbę.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, związane z wykonaniem odznaki nadanej na wniosek
Kapituły lub Prezydium Zarządu ZRP pokrywa Związek Rzemiosła Polskiego.
3. Nie przewiduje się, w przypadku zniszczenia lub zagubienia, wydawania duplikatu
odznaki.
4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia miniaturki odznaki lub legitymacji duplikat
może zostać wydany odpłatnie.
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