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Regulamin nadawania
Odznak Honorowych Izby Gospodarczej Gazownictwa
Uwzględniając § 9 punkt 16 Statutu Izby Gospodarczej Gazownictwa stanowiący podstawę prawną
nadawanie Odznak Honorowych Izby, ustala się następujące zasady ich przyznawania.
§1
Podstawy przyznawania
Odznaki Honorowe symbolizują uhonorowanie osób wyróżniających się innowacyjnym podejściem do
spraw polskiego gazownictwa i poszukiwania węglowodorów, które wykazują się ponadprzeciętną
inicjatywą i nowatorstwem w działaniach na rzecz firm członkowskich zrzeszonych w Izbie
Gospodarczej Gazownictwa. Odznaki Honorowe mogą być również przyznawane za dokonania
naukowo-techniczne, organizacyjne lub promocyjne w sektorze energetycznym.
§2
Rodzaje Odznak Honorowych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Odznaki Honorowe stanowią szczególne wyróżnienie przyznawane przez Izbę.
Odznaki Honorowe są trzystopniowe.
Brązowa Odznaka Honorowa IGG stanowi pierwszy stopień wyróżnienia.
Srebrna Odznaka Honorowa IGG stanowi drugi stopień wyróżnienia.
Złota Odznaka Honorowa IGG stanowi trzeci stopień wyróżnienia.
Jedna osoba może być w jednym roku kalendarzowym uhonorowana tylko jedną Odznaką
Honorową.
§3
Tryb nadawania Odznak Honorowych

1. Odznaki Honorowe nadaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków IGG uchwałą podjętą
w wyniku odrębnych głosowań zwykłą większością głosów na poszczególnych kandydatów
do Odznaki Honorowej.
2. Wnioski o nadanie Odznaki Honorowej składają w formie pisemnej członkowie Izby. Prawo
składania wniosków przysługuje również Zarządowi Izby. Uzasadnienie wniosku o nadanie
Odznaki Honorowej powinno zawierać informacje o kandydacie (w tym opis osiągnięć i zasług),
przy czym na wnioskodawcy ciąży obowiązek zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych.
3. Terminy składania wniosków ustala w każdym roku Zarząd Izby.
4. Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej przedstawiony przez członka Izby, przed przedłożeniem
go Walnemu Zgromadzeniu, podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Izby.
5. Złożenie wniosku o nadanie Odznaki Honorowej nie zobowiązuje Zarządu Izby do wystąpienia do
Walnego Zgromadzenia o jej nadanie. Jeżeli Zarząd Izby nie zaopiniuje pozytywnie wniosku,
zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę w terminie 7 dni od odrzucenia wniosku
o przyczynach swojej negatywnej decyzji. Od decyzji Zarządu Izby wnioskodawcy przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie wraz z uzasadnienie winno być
złożone do Biura Izby nie później niż 3 tygodnie przed terminem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków.
6. Uchwała Zarządu IGG w sprawie przyjęcia wniosków o nadanie Odznaki Honorowej oraz
informacje o kandydatach do Odznaki Honorowej przesyłane są wszystkim członkom Izby wraz
z zawiadomieniem o miejscu i dacie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej 14 dni przed
terminem obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Odznaki Honorowe Izby są nadawane wyłącznie osobom fizycznym.

§4
Wręczanie Odznak Honorowych
1. Odznaki Honorowe Izby wręczają członkowie Prezydium Zarządu Izby. Prezes Zarządu Izby może
wyjątkowo upoważnić inną osobę do wręczania Odznak Honorowych.
2. Wręczanie Odznak Honorowych odbywa się podczas uroczystości organizowanych przez Izbę lub
podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie Odznakę Honorową oraz legitymację potwierdzającą
jej przyznanie.
4. Ponowne wydanie Odznaki Honorowej, w razie jej zagubienia lub zniszczenia, może nastąpić
jedynie za zwrotem kosztów jej wytworzenia. Wtórnik legitymacji wydawany jest nieodpłatnie.
§5
Noszenie Odznak Honorowych
Odznaki Honorowe nosi się głównie podczas:
- uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych
- uroczystości wręczania odznak, odznaczeń i orderów
- uroczystości branżowych
§6
Pozbawienie Odznak Honorowych
1. Pozbawienie nadanej Odznaki Honorowej Izby następuje automatycznie w
pozbawienia osoby wyróżnionej praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

przypadku

2. Pozbawienie Odznaki Honorowej w innych przypadkach następuje przez podjęcie stosownej
uchwały Walnego Zgromadzenia, gdy odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się
niegodny Odznaki Honorowej, gdy naruszył rażąco postanowienia Statutu IGG, nie przestrzegał
zasad etyki zawodowej i zasad koleżeństwa lub działał na szkodę IGG.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o pozbawieniu Odznaki Honorowej:
- z własnej inicjatywy
- na wniosek Zarządu IGG.
§7
Publikowanie informacji o nadaniu lub pozbawieniu Odznaki Honorowej
Informacje o podjętych uchwałach Walnego Zgromadzenia o nadaniu Odznaki Honorowej lub
pozbawieniu Odznaki Honorowej publikowane są:
-

na stronie internetowej Izby;
w periodykach wydawanych przez Izbę.
§8
Postanowienia końcowe

1. Sprawy formalno-prawne związane z przyjmowaniem wniosków, rejestracją wniosków, rejestracją
osób posiadających Odznaki Honorowe prowadzi Biuro IGG.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby
Gospodarczej Gazownictwa.

§9
Moc obowiązująca Regulaminu
Regulamin jest zatwierdzany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby Gospodarczej
Gazownictwa na wniosek Zarządu IGG i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Walne
Zgromadzenie.

