REGULAMIN
nadawania srebrnego i złotego medalu imienia Jana Kilińskiego
I.

Zasady ogólne

§1
Srebrny i złoty 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
10 lat pełnienia funkcji samorządowych w organach statutowych organizacji
rzemieślniczych, w tym 5 lat funkcji kierowniczych w tych organach,
2) pracownikom zatrudnionym w organizacjach rzemiosła za aktywną i ofiarną
działalność w rzemiośle w okresie co najmniej 15 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 25-lecia.

§3
1. Srebrny medal moŜe być nadany osobie, która co najmniej przed 5 lat została
wyróŜniona honorową odznaką rzemiosła. Wymóg ten nie dotyczy osób
wymienionych w § 2 pkt. 3, 4 i 5.
2. Złoty medal moŜe być nadany osobie, która została wyróŜniona srebrnym
medalem co najmniej przed 3 laty. Wymóg ten nie dotyczy osób wymienionych w
§ 2 pkt. 3, 4 i 5.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach medal moŜe być nadany indywidualną
uchwałą Prezydium Zarządu osobie nie spełniającej wymogu określonego w § 2
lub 3 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
równieŜ z własnej inicjatywy.
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
równieŜ inne upowaŜnione 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.

IV.

Przepisy końcowe

§8
1. Związek Rzemiosła Polskiego prowadzi rejestr osób wyróŜnionych medalem.
2. Nadanie medalu pracownikowi organizacji rzemieślniczej jest podstawą do
zamieszczenia odpowiedniej adnotacji w jego aktach osobowych.
§9
1. Koszty związane z przygotowaniem medalu i odznaki pokrywane są w całości
przez organizację rzemieślniczą wnioskującą o nadanie medalu.
2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia medalu, odznaki lub
legitymacji, osoba wyróŜniona moŜe zwrócić się do Związku Rzemiosła Polskiego o
odpłatne wydanie jej zastępczego medalu, odznaki lub legitymacji.

2 zał.

Załącznik nr 2
do regulaminu nadawania
medalu im. Jana Kilińskiego

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Uchwałą Prezydium Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

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

LEGITYMACJA

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

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

wyróŜniony(a) został(a)

ZŁOTYM MEDALEM
imienia Jana Kilińskiego
za zasługi dla rzemiosła polskiego
- wraz z odznaką

WARSZAWA

PREZES ZARZĄDU

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

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

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Uchwałą Prezydium Zarządu
Związku Rzemiosła Polskiego

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

LEGITYMACJA

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

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

wyróŜniony(a) został(a)

SREBRNYM MEDALEM
imienia Jana Kilińskiego
za zasługi dla rzemiosła polskiego
- wraz z odznaką

WARSZAWA

PREZES ZARZĄDU

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

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

