Załącznik
do Uchwały Nr 1
Rady Izby Rzemieślniczej
w Opolu z dnia 27.02.1984 r

REGULAMIN

przyznawania odznaki „ZasłuŜony dla rzemiosła woj. opolskiego”

I.

Zasady ogólne
§1

Odznakę „ZasłuŜony dla rzemiosła woj. opolskiego przyznaje Prezydium Rady wraz
z Zarządem Izby Rzemieślniczej w Opolu.
§2
Opis odznaki:
Odznaka składa się z dwóch części spiętych kółkiem.
Wymiar części górnej – szerokość 23 mm, wysokość 10 mm.
Po środku stylizowany herb miasta Opola.
Strona prawa – kolor zielony – emalia, strona lewa kolor czarny – emalia.
Tło polerowany brąz.
Część dolna – szerokość 23 mm, wysokość 23 mm.
Na środku znak rzemiosła – stylizowany – ze słowem „rzemiosła” – w górnej części napis
– „ZasłuŜony dla” w dole pod znakiem, w półkolu – napis „woj. opolskiego”.
Tło i barwa – polerowany brąz.
§3
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§4
1. Odznaka jest przyznawana jednorazowo członkom i pracownikom organizacji
rzemieślniczych woj. opolskiego, posiadającym co najmniej 10-letni staŜ pracy w
organizacjach, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- wieloletnia i ofiarna działalność społeczno-samorządowa i kulturalno-oświatowa,
- osiągnięcia na polu wynalazczości, usprawniania oraz wdraŜania racjonalizatorskich
rozwiązań w sferze usług i produkcji rzemieślniczej,
- publikacja w prasie fachowej i terenowej zagadnień nurtujących środowisko
rzemieślnicze,
- wyróŜniająca się praca zawodowa, dbałość o zasady etyki zawodowej,
- inne zasługi dla dobra i rozwoju rzemiosła oraz organizacji m.in. za zasługi połoŜone
w rozwój współpracy i wymiany doświadczeń.
2. Odznaka moŜe być równieŜ przyznana organizacjom rzemieślniczym, instytucjom i
osobom współpracującym z tymi organizacjami, a takŜe organizacjom i osobom
reprezentującym rzemiosło zagraniczne z zachowaniem zasad wymienionych w ust. 1
za wyjątkiem staŜu pracy.

II.

Tryb przyznawania odznaki.

§5
1. Odznaka przyznawana jest z okazji jubileuszu organizacji rzemieślniczych, zjazdu lub
innych uzasadnionych okoliczności.
Odznaka przyznawana jest na wniosek Zarządu Izby Rzemieślniczej i organizacji
rzemieślniczych.
2. W przypadku wnioskowania o przyznanie odznaki pracownikowi organizacji
rzemieślniczej wniosek powinien być skonsultowany z organizacją związkową.
3. Wniosek o przyznanie odznaki winien być sporządzony na formularzu stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu.
III. Dekoracja odznaką
§6
1. Akt dekoracji ma charakter uroczysty. Dekoracji odznaką dokonują: Członkowie
Prezydium Rady i członkowie Zarządu Izby Rzemieślniczej.
2. Akt dekoracji obejmuje wręczenie odznaki oraz legitymacji.
IV. Przepisy końcowe
§7
1. Izba Rzemieślnicza w Opolu prowadzi szczegółową ewidencję osób oraz instytucji,
którym przyznano odznakę.
2. Fakt przyznania odznaki pracownikowi organizacji rzemieślniczych jest podstawą do
zamieszczenia odpowiedniej adnotacji w kwestionariuszu osobowym.
§8
1. Utrata odznaki i związanych z nią przywilejów następuje w przypadku skazania osoby
wyróŜnionej prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia
praw publicznych.
2. Osoba wyróŜniona moŜe zostać pozbawiona, jeŜeli popełni czyn wskutek którego
stanie się niegodna wyróŜnienia.
3. Decyzję o pozbawieniu odznaki podejmuje Prezydium Rady wraz z Zarządem Izby na
wniosek właściwej organizacji lub z własnej inicjatywy.
§9
1. Koszty związane z przygotowaniem odznaki i druku legitymacji pokrywane są ze
środków Izby Rzemieślniczej.
2. W przypadku zniszczenia lub zgubienia odznaki i legitymacji osoba wyróŜniona moŜe
zwrócić się do Izby o odpłatne wydanie jej zastępczej odznaki lub legitymacji.

