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REGULAMIN
nadawania odznaczenia honorowego Sekcji Polskiej IPA
pod nazwą
„Medal Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”

§1
Regulamin przyznawania odznaczenia –medalu „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”
ustala zasady , tryb przyznawania i nadawania tego odznaczenia.
§ 2
1. Medal „ Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” nadawany jest za:
1) inicjatywę i zaangażowanie w pracę w organach statutowych organizacji,
2) propagowanie osiągnięć organizacji w kraju i za granicą,
3) umiejętne łączenie tradycji z nowoczesnością w prowadzonej działalności,
4) odznaczenie może być nadane osobom, będącym minimum 10 lat członkami organizacji,
5) wybitnym przedstawicielom życia społeczno-politycznego i gospodarczego z kraju
i zagranicy za szczególne dokonania na rzecz rozwoju IPA.
§ 3
Medal przyznaje Krajowy Zarząd
Sekcji Polskiej IPA na wniosek Zarządu Grupy
Wojewódzkiej powzięty w drodze uchwały, po uprzednim zaopiniowaniu przez trzy osobową
kapitułę wybieraną przez Krajowy Zarząd Sekcji Polskiej IPA, na pierwszym posiedzeniu
kadencji.
§ 4
Wniosek kierowany jest do Przewodniczącego Kapituły i winien zastać sporządzony na
formularzu wg ustalonego wzoru po uprzednim podjęciu uchwały przez Zarząd Grupy
Wojewódzkiej w terminie do dnia 28 lutego bieżącego roku.
Wniosek zawiera:
1) dokładne dane osoby, której wniosek dotyczy/w tym pełnione funkcje/,
2) nr legitymacji oraz datę wstąpienia do stowarzyszenia,
3) szczegółowe uzasadnienie.
§ 5
W skład Kapituły wchodzi V-ce Prezydent Sekcji Polskiej IPA., który jest jej przewodniczącym
oraz dwóch członków Zarządu Sekcji Polskiej IPA wybranych na czas trwania kadencji.
§ 6
Przy przyznawaniu odznaczenia bierze się pod uwagę staż, aktywność i efekty działalności
w stowarzyszeniu lub na jego rzecz, oraz postawy moralnej osoby, której dotyczy wniosek.
§ 7
Odznaczony uprawniony jest do noszenia baretki.
§ 8
1. Wręczanie odznaczeń powinno mieć charakter uroczysty. Odznaczenie wręcza Prezydent
Sekcji Polskiej /lub któryś z jego zastępców./ podczas posiedzenia Krajowego Zarządu SP
IPA.
2. Innym osobom można wręczyć odznaczenie w inny ustalony przez Przewodniczącego
Kapituły sposób.

3

3. Ilość nadanych w danym roku kalendarzowym odznaczeń nie może przekroczyć:
a) 15 szt. dla członków IPA,
b) 5 szt. dla innych osób.
4. W uzasadnionych przypadkach Prezydium Sekcji Polskiej IPA, może zwiększyć ilość
przyznawanych medali.
§ 9
Nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym regulaminie sprawuje w imieniu
Prezydenta SP IPA Przewodniczący Kapituły.
§ 10
Rejestr przyznanych odznaczeń prowadzony jest przez przewodniczącego kapituły , winien
być przesznurowany, zalakowany i powinien zawierać :
a) nazwisko i imię
b) datę przyznania
c) przynależność do grupy wojewódzkiej
d) numer legitymacji
e) wnioski o odznaczenia muszą być archiwizowane
f) w legitymacji znajduje się pieczęć IPA(pośrodku ) i Prezydenta IPA.
§ 11
W przypadku zagubienia, lub zniszczenia odznaczenia, na prośbę osoby odznaczonej można
ponownie wydać odznaczenie za zwrotem kosztów .Fakt ten odnotowuje się w rejestrze.
§ 12
1. Krajowy Zarząd Sekcji IPA na wniosek Przewodniczącego Kapituły lub Prezydium GW
może w uzasadnionych przypadkach podjąć decyzję o odebraniu odznaczenia t.j:
a) nadanie odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd,
b) odznaczony dopuścił się czynu w skutek którego stał się niegodnym odznaczenia.
2. W takim przypadku Przewodniczący Kapituły wzywa do zwrotu odznaczenia
i
legitymacji wpisując przy tym stosowną adnotację w rejestr odznaczonych.
§ 13
Wnioskodawca pokrywa koszty odznaczenia i miniaturki.
OPRACOWAŁ ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Ryszard Maciałczyk, Tadeusz Mnich, Piotr Bek
Załączniki
1.Wniosek
2.Opis medalu
3.Wzór legitymacji
Całość dokumentów zatwierdzono na Krajowym Zarządzie SP IPA w Gdańsku- Sobieszowie w
dniu19.03.2010r.
Zmiana w zakresie nazwy – 24 października 2015 roku – Krajowy Zarząd SP IPA Grodziec
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Załącznik nr1
_____________________________
Pieczątka organizacji

WNIOSEK
o nadanie honorowego odznaczenia pod nazwą
„ Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA”
1. Nazwisko i imię……………………………………………………………………….
2. Imiona rodziców………………………………………………………………………
3. Miejsce i data urodzenia………………………………………………………………
4. Ostatnie miejsce pracy…………………………………………………………………
5. Staż przynależności do IPA oraz nr .legitymacji……………………………………….
6. Funkcje pełnione w organizacji…………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
7.Szczegółowe uzasadnienie wniosku…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Data

podpisy
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ZAŁĄCZNIK nr 2
Odznaczenie –medal w kształcie ośmioramiennej gwiazdy zbudowanej z promieni,
złoconej. Na awersie znajduje się w otoczeniu wieńca z liści laurowych emaliowany znak
IPA w oryginale. Na rewersie otoczeniu wieńca z liści laurowych plakietka z napisem ”Za
zasługi dla Sekcji Polskiej” oraz posiada wstążkę w kolorze błękitnym z biało- czerwonym
paskiem pośrodku . Medal umieszczony jest w etui na którym jest wydrukowany znaczek
IPA .Wraz z medalem wręczana jest legitymacja z imieniem i nazwiskiem odznaczonego,
pieczęcią IPA , pieczęcią i podpisem Prezydenta SP IPA oraz datą nadania i numerem
odznaczenia.
Może być wykonana miniaturka medalu(uproszczona) oraz baretka w kolorze wstążki z
napisem IPA.

