POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI RASOWYCH I DROBNEGO
INWENTARZA

Regulamin Kapituły Odznaczeń

ROZDZIAŁ I
Powoływanie oraz odwoływanie członków kapituły
§1
Powoływanie członków kapituły
1. Kapituła Odznaczeń jest organem powoływanym przy PZHGRiDI zwana dalej
Kapitułą
2. Członkowie Kapituły są powoływani przez Zarząd Główny.
3. Kapituła składa się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, jednego członka.
4. Kapituła Odznaczeń jest organem opiniującym wnioski o odznaczenia do Zarządu
Głównego.
5. Kadencja Kapituły Odznaczeń trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją Zarządu
Głównego

§2
Powoływanie i odwoływanie członków kapituły
1. Zarząd Główny w głosowaniu jawnym powołuje i odwołuje członków kapituły.

ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki kapituły
§3
Obowiązki kapituły
1. Rozpatrzenie każdego wniosku złożonego przez organizację zrzeszoną przy
PZHGRiDI.
2. Przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego kandydatów do
odznaczenia, proponując adekwatną do wymagań zgodnych z niniejszym
regulaminem rangę odznaczenia.
3. Prowadzenie dokumentacji osób odznaczonych oraz wszelkich dokumentów
związanych z działalnością kapituły

§4
Prawa kapituły
1. Podczas rozpatrywania wniosku Kapituła ma prawo:

a. zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe uzupełniające informacje oraz
stosowną dokumentację,
b. odrzucić wniosek, o ile wnioskodawca pomimo prośby nie uzupełni nadesłanej
dokumentacji.
2. Kapituła w wyjątkowych okolicznościach może jako wnioskodawca wystąpić
do Zarządu Głównego o nadanie odznaczenia zasłużonym działaczom lub
organizacjom.

ROZDZIAŁ III
Odznaczenia
§5
Członek honorowy
1. Tytuł Honorowy Członek jest najwyższym wyróżnieniem PZHGRiDI.
2. Tytuł Honorowego Członka przyznaje się za tworzenie struktur PZHGRiDI,
oraz wybitne osiągnięcia w pracy społecznej i hodowlanej.
3. Kandydat na Honorowego Członka powinien posiadać Złotą Odznakę PZHGRiDI.

4. Wniosek do Kapituły o nadanie tytułu Członka Honorowego składa wyłącznie Zarząd
Główny.
5. Walny Zjazd Delegatów nadaje tytuł Honorowego Członka podejmując stosowną
uchwałę.
6. Członek Honorowy ma prawo uczestniczyć w Zjazdach Delegatów, uprawniony jest do
zabierania głosu doradczego.
7. Członek Honorowy przestrzega zasad współżycia społecznego, dąży do koleżeńskiej
atmosfery wśród członków związku macierzystego oraz PZHGRiDI
8. Odznaczenie dla Członka Honorowego nadawane będzie wyłącznie podczas Walnego
Zebrania delegatów PZHGRiDI.

§6
Odznaka Diamentowa
1. Wniosek o przyznanie odznaki diamentowej do Zarządu Głównego składa wyłącznie
Kapituła Odznaczeń.
2. Odznakę mogą otrzymać:
a. wybitni działacze PZHGRiDI,
b. osoby niezrzeszone wybitnie zasłużone poprzez działalność na rzecz PZHGRiDI.
3. Kandydat do odznaki diamentowej ma nieposzlakowaną opinię, przestrzega zasad
współżycia społecznego, dąży do koleżeńskiej atmosfery wśród członków związku
macierzystego oraz PZHGRiDI.
4. Odznaczenie nadawane będzie wyłącznie w czasie jubileuszowych uroczystości
lub podczas Walnego Zebrania Delegatów PZHGRiDI.
§7
Odznaka Złota
1. Złotą odznakę PZHGRiDI może otrzymać osoba, która należy do stowarzyszenia
zrzeszonego w PZHGRiDI przez co najmniej 20 lat i spełnia minimum 5 niżej podanych
kryteriów
a. posiada srebrną odznakę PZHGRiDI,
b. pełniła funkcję przez minimum jedną kadencję w strukturach Polskiego Związku,
c. była delegatem na zjazdy PZHGRiDI przez co najmniej jedną kadencję,
d. założyciel stowarzyszeń oraz klubów przynależnych do PZHGRiDI,
e. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej stowarzyszeń oraz klubów przynależnych
do PZHGRiDI,
f. jest aktywnym sędzią PZHGRiDI,
g. prowadzi hodowlę gołębi rasowych, drobiu lub królików oraz czynnie uczestniczy
w wystawach krajowych,
h. przestrzega zasad współżycia społecznego, dąży do koleżeńskiej atmosfery wśród
członków związku macierzystego oraz PZHGRiDI,

2. Odznaczenie nadawane będzie wyłącznie w czasie :
a. jubileuszowych uroczystości lub walnego zebrania delegatów PZHGRiDI,
b. uroczystości jubileuszowych stowarzyszeń wnioskujących o nadanie odznaczeń.
§8
Odznaka Srebrna
1. Srebrną odznakę PZHGRiDI może otrzymać osoba, która przynależy
do stowarzyszenia zrzeszonego w PZHGRiDI przez co najmniej 15 lat i spełnia
minimum 4 niżej podane kryteria:
a. posiada brązową odznakę PZHGRiDI,
b. pełniła funkcję przez minimum jedną kadecie w strukturach Polskiego, Związku,
c. była delegatem na zjazdy PZHGRiDI przez co najmniej jedną kadencję,
d. założyciel stowarzyszeń oraz klubów przynależnych do PZHGRiDI.
e. Członek Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej stowarzyszeń oraz klubów
przynależnych do PZHGRiDI,
f. prowadzi hodowlę gołębi rasowych, drobiu, lub królików, oraz uczestniczy
w wystawach krajowych,
g. przestrzega zasad współżycia społecznego, dąży do koleżeńskiej atmosfery wśród
członków macierzystego oraz PZHGRiDI.
2. Odznaczenie nadawane będzie wyłącznie w czasie :
a. jubileuszowych uroczystości lub walnego zebrania delegatów PZHGRiDI,
b. uroczystości jubileuszowych stowarzyszeń wnioskujących o nadanie odznaczeń.
§9
Odznaka Brązowa
1. Odznakę brązową PZHGRiDI może otrzymać osoba , która przynależy do PZHGRiDI
przez co najmniej 10 lat i spełnia minimum 3 niżej podane kryteria.
a. aktywnie uczestniczy w pracach społecznych podczas organizacji wystaw
i pokazów,
b. prowadzi hodowlę gołębi rasowych, drobiu ozdobnego lub królików
oraz uczestniczy w wystawach klubowych, lokalnych i regionalnych,
c. należy do specjalistycznych klubów hodowlanych,
d. prowadzi hodowlę ginących ras polskich,
e. przestrzega zasad współżycia społecznego, dąży do koleżeńskiej atmosfery wśród
członków macierzystego oraz PZHGRiDI.
2. Odznaczenie nadawane będzie wyłącznie w czasie :
a. jubileuszowych uroczystości lub walnego zebrania delegatów PZHGRiDI,
b. uroczystości jubileuszowych stowarzyszeń wnioskujących o nadanie
odznaczeń.

ROZDZIAŁ IV
Nagrody Jubileuszowe

§10
Jubileusze związkowe
1. Nagrody jubileuszowe mogą być przyznawane członkom PZHGRiDI po 10 latach
aktywnej działalności.
2. Formę nagrody ustala Kapituła Odznaczeń, a zatwierdza Zarząd PZHGRiDI.
3. Odznaczenie nadawane będzie wyłącznie w czasie:
a. jubileuszowych uroczystości lub walnego zebrania delegatów PZHGRiDI,
b. uroczystości jubileuszowych stowarzyszeń wnioskujących o nadanie odznaczeń.

ROZDZIAŁ V
Obowiązki wnioskodawcy
§11
1. Wnioski o nadanie odznaczeń składają zarządy członków PZHGRiDI
2. Do obowiązków wnioskodawcy należy przesłanie:
a. wypełnionego wniosku o nadanie odznaczenia w formacie A4 według dostępnego
wzoru (załącznik do regulaminu) w terminie minimum 60 dni przed planowanym
wręczeniem.
b. kopii uchwały zarządu macierzystej organizacji potwierdzającej wybór danej osoby
do odznaczenia z czytelnym podpisem prezesa oraz co najmniej jednego członka
zarządu organizacji – wnioskodawcy,
c. przesłanie wszelkich dodatkowych dokumentów na prośbę kapituły odznaczeń,
d. przesłanie zdjęcia osoby zgłoszonej do odznaczenia,

ROZDZIAŁ VI
Uwagi Końcowe
§12
1. Jednorazowa ilość członków do odznaczenia nie powinna przekroczyć 10 % aktualnej
ilości członków stowarzyszenia wnioskującego.
2. Wnioskodawca może skierować wniosek o odznaczenie wyłącznie raz w roku.
3. Za wyjątkiem Odznaki Diamentowej odznaczenia przyznawane są tylko członkom
aktualnie zrzeszonym w strukturach PZHGRiDI.
4. Osobami upoważnionymi do wręczania wszelkiego rodzaju nagród są:
a. Prezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza.
b. Przewodniczący Kapituły Odznaczeń oraz członkowie ZG
c. Osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu
5. Wszystkie nagrody zaopiniowane przez Kapitułę Odznaczeń zatwierdza Zarząd
PZHGRiDI podejmując stosowną uchwałę.
6. Dla członków funkcyjnych PZHGRiDI wnioski składa Kapituła Odznaczeń.
7. Członkom Kapituły Odznaczeń przysługuje prawo zwrotu przejazdu oraz
zakwaterowania związanego z realizacją zadań.
8. Zarząd Główny zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych
z prowadzeniem Kapituły Odznaczeń.
9. Wyróżnienia dla organizacji zagranicznych przyznaje Zarząd Główny według uznania.

Załączniki:
Załącznik - Wzór wniosku o przyznanie odznaczenia

