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REGULAMIN KAPITUŁY ds. ODZNAKI HONOROWEJ, ODZNACZEŃ I ORDERÓW 

POWOŁANEJ PRZY 

OGÓLNOKRAJOWYM ZRZESZENIU ZWIAZKÓW ZAWODOWYCH 

PRACOWNIKÓW RUCHU CIĄGŁEGO 

 

1. Powołuje się Kapitułę ds. Odznaki Honorowej, Odznaczeń i Orderów 

2. W skład kapituły mogą wchodzić: 

• Przewodniczący Zrzeszenia lub upoważniony przez niego przedstawiciel 

• Przewodniczący poszczególnych Sekcji Zrzeszenia lub upoważnieni przez nich 

przedstawiciele 

• Kapituła liczy minimum 3 osoby 

• Ostateczną decyzję o składzie osobowym Kapituły podejmuje Zarząd OZZZPRC przyjmując 

stosowną uchwałę. 

3. Technicznie w pracach Kapituły uczestniczą: 

• Do obsługi technicznej Kapituły wyznacza się pracownika etatowego Zrzeszenia 

• Do obsługi prawnej wyznacza się przedstawiciela kancelarii prawnej obsługującego 

Zrzeszenie 

4. Kapitała działa w oparciu o niniejszy regulamin oraz poniższe dokumenty powiązane: 

• Regulamin przyznawania odznaczenia dla zasługi OZZZPRC 

• Ustawa z dn. 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2015r. poz. 475 

ze zm.) 

• Ustawa z dn. 21 grudnia 1978 r. o odznaczeniach i mundurach (Dz.U. z 2016 r poz. 38 ze 

zm.) 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 30 listopada 2001 r. w sprawie ustanowienia 

odznaki honorowej „Za zasługi dla energetyki”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu 

nadawania i noszenia (Dz. U. nr 141, poz. 1588). 

• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 10 listopada 1992 r. w sprawie 

opisu materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia 

orderów i odznaczeń (Dz. U. nr 90. Poz. 452 ze zm.) 

• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 15 grudnia 2004 roku w 

sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń 

oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. nr 277, poz 2743 ze zm.) 

• Oraz inne akty prawne o orderach i odznaczeniach w poszczególnych branżach 

5. Zadania Kapituły: 

• Do zadań Kapituły należy opiniowanie wniosków oraz rozpatrywanie odwołań - o których 

mowa w pkt 9, ppkt b - o nadanie odznaki honorowej, odznaczeń i orderów oraz 

rekomendowanie kandydatów do uhonorowania odznaką honorową, odznaczeniami i 

orderami spośród członków OZZZPRC poprzez przekazywanie właściwym instytucją, 

organom właściwych wniosków. 

6. Organizacja prac Kapituły: 

a/ Posiedzenia Kapituły: 

• Kapituła realizuje swoje zadania i podejmuje decyzje na posiedzeniach 

• Posiedzenie Kapituły zwołuje Przewodniczący Kapituły w miarę potrzeb 

• Posiedzenia Kapituły mogą być formalne lub robocze 

• Na posiedzeniach formalnych Kapituła opiniuje wnioski i rekomenduje spośród członków 

OZZZPRC kandydatów do uhonorowania odznaką honorową, odznaczeniami, orderami 

• Posiedzenia robocze służą wymianie opinii pomiędzy członkami Kapituły i wypracowaniu 

decyzji 

• Decyzje są ważne, jeżeli w posiedzeniu Kapituły uczestniczy co najmniej ¾ jej członków 

7.   Przewodniczący Kapituły 

• Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami oraz: 

- zwołuje posiedzenie Kapituły 

- ustala porządek posiedzeń Kapituły 

- koordynuje prace Kapituły 

- w razie nieobecności wyznacza członka Kapituły, który go zastępuje 
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       8.    Sekretarz Kapituły 

              - protokółuje posiedzenia 

              - sporządza listę obecności 

              - przyjmuje wnioski 

              - sprawdza wnioski pod względem formalnym 

             - przekazuje wnioski przewodniczącemu    

         9.    Pracownik biura Zrzeszenia do obsługi technicznej 

             - prowadzenie korespondencji w sprawach prac Kapituły oraz przygotowywanie zapytań o    

karalność kandydatów  

             - odbiór odznak honorowych, odznaczeń i orderów 

             - przygotowywanie czynności związanych z wręczeniem przyznanych odznak honorowych, 

odznaczeń i orderów 

              - archiwizację wniosków 

              - prowadzenie w formie elektronicznej rejestru uhonorowanych członków, zawierającego m. 

in. rodzaj oraz datę nadania 

               - na wniosek przewodniczącego kapituły podejmowania innych czynności – nie ujętych w 

regulaminie - niezbędnych do funkcjonowania kapituły 

 10.   Tryb składania wniosków 

              a/ Wnioski składa się na formularzu (zał. Nr 1),załączając także wypełniony właściwy wniosek 

do wnioskowanego odznaczenia, przesyłając je do biura głównego OZZZPRC w terminie: 

• wnioski do realizacji w roku 2019 

 do końca miesiąca lutego lub innym określonym przez kapitułę.  

• Na lata następne: do końca kwietnia roku poprzedzającego 

 Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. 

 b/ Wnioski  mogą składać  Sekcje OZZZPRC po podjęciu stosownych uchwał 
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• W uzasadnionych przypadkach tj. : 

- kiedy organizacja związkowa nie jest zrzeszona w żadnej Sekcji Branżowej OZZZPRC, wówczas 

organizacja ta kieruje swoje wnioski bezpośrednio do kapituły. 

- kiedy jest negatywna opinia wniosku Sekcji Branżowej do której przynależy dana organizacja, 

organizacji tej przysługuje prawo do odwołania się do kapituły. 

              c/ wnioski powinny zawierać szczegółową informacje o zasługach i osiągnieciach osoby, 

której dotyczy, zgodnie z kryteriami, które zapisane w szczegółowych przepisach dla danego 

odznaczenia, odznaki honorowej, orderu. W szczególności niezbędne jest wskazanie zasług po 

otrzymaniu ostatniego odznaczenia 

 d/ wniosek musi zawierać informacje o stażu pracy danego kandydata 

 e/ wniosek należy uzasadnić np.: 

 - w przypadku odznaki honorowej „Za zasługi dla energetyki” szczególnymi osiągnięciami w 

zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć  

techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych 

 - w przypadku Krzyża Zasługi zasługami dla Państwa lub obywateli spełniając czyny 

przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszącymi znaczną korzyść Państwu lub 

obywatelom. 

 - w przypadku Medalu za Długoletnią Służbę wzorowym, wyjątkowo sumiennym 

wykonywaniem obowiązków, wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.  

 - w przypadku Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski zasługami dla Polski i 

społeczeństwa, zwłaszcza: 

• Wybitnymi osiągnięciami w podejmowaniu z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i 

publicznej 

• Szczególnymi zasługami dla umacniania suwerenności i obronności kraju 

• Szczególnymi osiągnięciami dla gospodarki narodowej, służby publicznej, oraz wybitną 

twórczością naukową, literacką i artystyczną 

• Wybitnymi zasługami dla rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami 
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11. Sekretarz Kapituły sprawdza zgodność charakterystyk zgłoszonych kandydatów z 

wymaganymi kryteriami, w przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek zwracany jest 

zgłaszającemu do uzupełnienia lub zmiany 

 

12.  Po stwierdzeniu braków formalnych wniosku Sekretarz przekazuje go Przewodniczącemu 

 

13.  Kapituła analizuje złożone wnioski i sporządza protokół, w którym rekomenduje nadanie 

członkom OZZZPRC wnioskowanego odznaczenia 

14.  Wybór kandydatów do uhonorowania odznaczeniem odbywa się w drodze głosowania 

jawnego, przy akceptacji co najmniej ¾ głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły. 

 

15. Po zatwierdzeniu wniosków przez Kapitułę pracownik techniczny Zrzeszenia w koordynacji z 

kancelarią prawną przygotowuje wnioski urzędowe oraz wykonuje pozostałe czynności 

administracyjne w sprawach o nadanie odznaki honorowej, odznaczeń i orderów, zgodnie z 

przepisami prawnymi  obowiązującymi w tym zakresie i kieruje je do właściwych organów, z 

zachowaniem terminów określonych przepisami. 

 


