
REGULAMIN 
 

Nadawania odznaczenia honorowego pod nazwą 
„Kordzik Izby Rzemie ślniczej w Opolu” 

 
 

 
 

I. Zasady ogólne 

 

§ 1 

Odznaczenie honorowe „Kordzik  Izby Rzemie ślniczej w Opolu” za wybitne zasługi dla 

rzemiosła jest najwyŜszym odznaczeniem  Izby Rzemieślniczej w Opolu, nadawanym przez 

Kapitułę. 

§ 2 

1. Pierwszą Kapitułę stanowią członkowie Zarządu Izby Rzemieślniczej w Opolu. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu. 

3. W skład Kapituły wchodzą: Prezes  Izby Rzemieślniczej w Opolu, trzej członkowie 

Zarządu  Izby Rzemieślniczej w Opolu oraz osoby uhonorowane odznaczeniem 

honorowym „Kordzik  Izby Rzemie ślniczej w Opolu” w ciągu dwóch ostatnich lat 

kalendarzowych. 

§ 3 

Odznaczenie nadawane jest: 

1. Rzemieślnikom – członkom organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła za 

szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła, a w szczególności za: 

a) inicjatywę i zaangaŜowanie w pracę w organach statutowych organizacji 

rzemiosła, 

b) propagowanie osiągnięć rzemiosła w kraju i za granicą, 

c) umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnością w prowadzonej działalności 

samorządowej i gospodarczej, w tym zwłaszcza kształcenie uczniów. 

2. Wybitnym przedstawicielom Ŝycia społeczno-politycznego i gospodarczego z kraju i 

zagranicy za szczególne dokonania na rzecz rozwoju rzemiosła. 

3. Pracownikom organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła za wybitne zasługi na 

rzecz środowiska. 

4. Odznaczenie moŜe być nadane osobie, która została uhonorowana odznaką 

„ZasłuŜony dla  rzemiosła opolskiego”. 

Zał. nr 1 do Uchwały nr 3/2006  
X Zjazdu Delegatów Izby 
Rzemieślniczej w Opolu 
z dnia 30 czerwca 2006 r 



 

II.  Tryb nadawania odznaczenia 

§ 4 

1. Odznaczenie nadawane jest przez Kapitułę na wniosek Zarządu Izby 

Rzemieślniczej w Opolu oraz Zarządów Cechów i Spółdzielni 

Rzemieślniczych, wywiązujących się ze swoich statutowych zobowiązań 

wobec Izby. Kapituła rozpatruje wnioski złoŜone do końca I kwartału kaŜdego 

roku kalendarzowego, w którym odznaczenie jest przyznawane. 

2. Termin składania wniosków nie dotyczy osób określonych w § 3 pkt 2. 

3. W przypadku nie przyznania odznaczenia Zarząd Izby, Zarządy Cechów i 

Spółdzielni Rzemieślniczych mogą w kolejnym roku wystąpić z wnioskiem 

dotyczącym tej samej osoby. 

4. Wzór wniosku o nadanie odznaczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

5. Odznaczenie moŜna nadać tylko jeden raz. 

 

§ 5 

1. Odznaczenie wręcza się podczas Zjazdu delegatów Izby Rzemieślniczej w Opolu lub 

podczas innych waŜnych uroczystości. 

2. Osobom, o których mowa w § 3 pkt 2 odznaczenie moŜna wręczyć w inny ustalony 

przez Przewodniczącego Kapituły sposób. 

 

 

III.  Dekoracja 

§ 6 

1. Uroczystego aktu dekoracji dokonuje Przewodniczący Kapituły lub inny 

upowaŜniony jej członek. 

2. Akt dekoracji obejmuje: 

a) wręczenie Kordzika Izby Rzemieślniczej w Opolu, 

b) przypięcie miniaturki Kordzika Izby Rzemieślniczej w Opolu, 

c) wręczenie dyplomu. 

 

IV. Przepisy końcowe 

§ 8 

Izba Rzemieślnicza w Opolu prowadzi rejestr osób wyróŜnionych odznaczeniem. 



§ 9 

1. Koszty związane z wykonaniem odznaczenia pokrywane są w całości przez 

organizację wnioskującą o nadanie odznaczenia. 

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Kordzika Izby Rzemieślniczej, miniaturki 

odznaczenia lub dyplomu, duplikat moŜe zostać wydany odpłatnie na wniosek 

odznaczonego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 
Do regulaminu nadawania odznaczenia 
honorowego  
pod nazwą 
Kordzik Izby Rzemieślniczej w Opolu” 

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

      pieczątka organizacji 

 

WNIOSEK 
O nadanie odznaczenia honorowego pod nazwą 

„Kordzik Izby Rzemie ślniczej w Opolu” 
 

 
1.Nazwisko i imię ........................................................................................................................ 
2.Imiona rodziców ....................................................................................................................... 
3.Miejsce i data urodzenia ........................................................................................................... 
4.Miejsce zamieszkania .............................................................................................................. 
5.Wykonywane rzemiosło ........................................................................................................... 
6.Miejsce pracy ........................................................................................................................... 
7.PrzynaleŜność do organizacji rzemieślniczej: 
do ....................................................................................od.......................do............................. 
do......................................................................................od......................do............................. 
8.Funkcje pełnione w organach statutowych organizacji samorządu rzemiosła: 
.........................................................................................od.........................do........................... 
..........................................................................................od. .......................do.......................... 
...........................................................................................od. ......................do.......................... 
............................................................................................od.......................do.......................... 
9. Data przyznania  odznaki „ZasłuŜony dla rzemiosła opolskiego” 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
10. Posiadane inne odznaczenia rzemieślnicze: 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
11. Szczegółowe uzasadnienie wniosku: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 
..........................................                                            ................................................................ 
    Data                                                                                                     Podpisy 


