Załącznik do Uchwały Nr

REGULAMIN
NADAWANIA ODZNACZEŃ
POLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA
Wprowadzony uchwałą Zarządu PZSkat nr … z dnia 26.11.2005 r. Zgodnie z § 17 Statutu PZSkat za
zasługi w działalności na rzecz popularyzacji skata członek Związku może być wyróżniony
dyplomem nadanym przez Zarząd Związku , Zarząd Okręgu lub Zarząd Klubu, brązową odznaką
PZSkat , srebrną odznaką PZSkat , złotą odznaką PZSkat i złotą odznaką
,,zasłużony działacz PZSkat „.
Odznaczenia ;
1.

Odznaczeniami są :
a) brązowe odznaczenie PZSkat
b) srebrne odznaczenie PZSkat
c) złote
odznaczenie PZSkat
d) złote odznaczenie ,, zasłużony działacz PZSkat.
2. Odznaczenie lub medal PZSkat mogą być nadane członkowi PZSkat lub
obywatelowi innego państwa , będącego członkiem organizacji Skata tego państwa
oraz innym osobom nie będącym członkami PZSkat.
3. Odznaczenie PZSkat może być nadana osobie , która wniosła istotny wkład w
rozwój PZSkat , jego struktur organizacyjnych , osiągnięcia sportowe i pracę z
młodzieżą .
4. Oprócz wymogów określonych w pkt. 3 warunkiem nadania kolejnych odznaczeń
PZSkat jest :
a) brązowe odznaczenie PZSkat - co najmniej 5-letni okres działalności w PZSkat.
b) srebrne odznaczenie PZSkat - co najmniej 3-letni okres działalności od nadania
odznaczenia brązowego .
c) złote odznaczenie PZSkat - co najmniej 4-letni okres działalności od nadania
odznaczenia srebrnego .
d) złotego odznaczenia ,, zasłużony działacz PZSkat „ za pełnienie funkcji z wyboru we
władzach i organizacjach Związku minimum 2 kadencje .
e) w przypadku uzasadnionym szczególnymi zasługami kandydata przedstawionego do
wyróżnienia odznaczeniem , można odstąpić od wymogów
pkt. 4 a,b,c.
5. Odznaczenie PZSkat nadaje w drodze uchwały Zarządu PZSkat.
6. Odznaczenia wraz z legitymacjami wręczane są przez przedstawicieli władz i organów
Polskiego Związku Skata . Wręczania dokonuje się na posiedzeniach władz i organów
Związku , w czasie walnych zgromadzeń klubów , sekcji lub z okazji uroczystości i imprez
PZSkat .
7. Wnioski o nadanie odznaczeń sporządzane są w klubach/sekcjach , Okręgach , przez Zarządy
Komisji Rewizyjnych i Sądów Koleżeńskich a zatwierdzane na posiedzeniach Zarządów .
8. Wszystkie wnioski przedstawione przez Zarządy Okręgów i Zarząd PZSkat zatwierdza Zarząd
PZSkat .
9. Wnioski o nadanie odznaczeń PZSkat dla obywateli innych państw lub osób współdziałających
z PZSkat sporządzają Zarządy Okręgów i Prezydium Zarządu PZSkat .
10. Wnioski o nadanie odznaczeń lub innych wyróżnień wypełnia się na formularzach według
ustalonego wzoru .
a. wnioski z klubów/sekcji należy składać do Zarządów Okręgów w terminie do końca
marca każdego roku .
b. wnioski z Okręgów i sporządzone przez władze i organa PZSkat należy przedłożyć
Zarządowi PZSkat w terminie do końca czerwca każdego roku .

11. Wnioski przesłane z pominięciem trybu określonego w niniejszym regulaminie lub po
terminach określonych w pkt 10, Zarząd PZSkat pozostawia bez rozpatrzenia w danym roku.
12. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku o nadanie odznaczeń PZSkat przez Zarząd
PZSkat , wniosek z uzasadnieniem zwracany jest do wnioskodawcy .
13. W razie wykluczenia z szeregów PZSkat odznaczony traci prawo do noszenia odznaczenia , z
chwilą przywrócenia członkostwa , powraca prawo do noszenia odznaczenia .
14. Władze Związku prowadzą rejestr osób odznaczonych odznaczeniami PZSkat .
15. Wzór odznaczeń stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu .
16. Wzór Wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Uchwały Nr

WNIOSEK
O nadanie odznaczenia PZSkat …………………………………………………
Podać rodzaj odznaki

Nazwisko

Imię

…………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………..
Czy był karany przez sąd organizacyjny PZSkat (podać za co )
……………………………………………………………………………………………….
Data wstąpienia do PZSkat ……………………..........
Klub/Sekcja ……………….........................................
Podać czasokres pracy społecznej w PZSkat i zajmowanie funkcje :

………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie wniosku;

Zarząd Klubu/Sekcji
…..………………dnia …………………………….

(piecz ęć i podpisy )

Opinia i wnioski Zarządu Okręgu PZSkat;

Pieczęć i podpisy

Opinia i wnioski Zarządu PZSkat;

Pieczęć i podpisy

………………….dnia……………………..

Uwaga; Wniosek klubu/sekcji zaopiniowany przez Zarząd Okręgu pozytywnie winien być
przedłożony Zarządowi PZSkat w terminie do 30 czerwca Każdego roku.

Katowice dnia ……………….
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Pieczęć i podpisy

REGULAMIN
NADAWANIA
ODZNAKI CZŁONKA HONOROWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU SKATA
Wprowadzony uchwałą Zarządu PZSkat nr … z dnia 26.11.2005 Zgodnie z § 11 Statutu PZSkat za
wybitne zasługi w urzeczywistnianiu celów nadaje się członkostwo honorowe PZSkat.
Członek honorowy PZSkat;

1. Najwyższym odznaczeniem w Polskim Związku Skata jest tytuł ,, Członek
Honorowy PZSkat ”.
4. Tytuł ,, Członek Honorowy PZSkat ” nadaje , na wniosek Zarządu PZSkat , Krajowy Zjazd
Delegatów.
5. Kandydat do tytułu ,, Członek Honorowy PZSkat ” powinien spełniać następujące kryteria;
a) należeć do PZSkat
co najmniej 15 lat.
b) pełnić funkcje z wyboru we władzach i organach Związku
minimum 2 kadencje.
c) w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach można odstąpić od wymogów pkt. 3 a , b.
d) wnioski wraz z uchwałami należy nadesłać do biura Zarządu PZSkat nie później niż na 2
miesiące przed Krajowym Zjazdem Delegatów .
6. Członek Honorowy jest zwolniony od świadczeń członkowskich.
7. Wzór odznaczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

