Uchwała Nr XXVI/475/12
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w sprawie
ustanowienia
Odznaki
Honorowej
„ZA
ZASŁUGI
DLA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu
nadawania, a także sposobu noszenia.
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm), art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130
z późn.zm.) Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie
ustanowienia Odznaki Honorowej „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także
sposobu noszenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Projekt uchwały przekazuje się Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do
uzgodnienia w części dotyczącej ustalenia wzoru Odznaki oraz sposobu jej noszenia.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku

Mieczysław Gębski

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach
i mundurach, przyjecie uchwały w sprawie ustanowienia odznaki honorowej winno
być poprzedzone uzyskaniem zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w części
dotyczącej ustalenia wzoru Odznaki oraz sposobu jej noszenia.
Zachodzi więc potrzeba akceptacji przez Sejmik projektu uchwały w sprawie
ustanowienia Odznaki Honorowej „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także
sposobu noszenia, celem przekazania jej do uzgodnienia.

„PROJEKT”

UCHWAŁA Nr
/2013
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia
2013 roku
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „ZA ZASŁUGI DLA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, ustalenia jej wzoru oraz
zasad i trybu nadawania, a także sposobu noszenia.

Na podstawie art.18 pkt 20 i art.89 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa ( j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590, zm.:
z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806,
z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1206,
z 2006r. Nr 126, poz.875 i Nr 227, poz.1658, z 2007r. Nr 173, poz.1218,
z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 216, poz.1370 i Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr
157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675,
z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281) oraz art.2 ust.1 pkt
1 lit. a) i ust.2; art.4 ust.3 i art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r.
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, zm.: z 1998r. Nr 162,
poz.1126, z 2000r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 123,
poz.1353 i z 2009r. Nr 92, poz.753), po uzyskaniu zgody Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej wyrażonej pismem z dnia
, znak:
uchwala się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia
się
Odznakę
Honorową
„ZA
ZASŁUGI
DLA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”. Odznakę przyznaje się za
zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju
Województwa Świętokrzyskiego.
§ 2.
Ustala się wzór odznaki, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Ustala się zasady i tryb nadawania, a także sposobu noszenia Odznaki
Honorowej
„ZA
ZASŁUGI
DLA
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.
Wykonanie
uchwały
Świętokrzyskiego.

powierza

się

Zarządowi

Województwa

§ 5.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU

Tadeusz Kowalczyk

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
/2013
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia
2013 r.

Zasady i tryb nadawania, a także sposobu noszenia Odznaki Honorowej
„ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”.

§ 1.
Odznaka Honorowa „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, zwana dalej „odznaką”, może być nadawana osobom
fizycznym i prawnym; organizacjom społecznym; związkom zawodowym;
pracodawcom;
instytucjom;
jednostkom
samorządu
terytorialnego,
miejscowościom oraz innym podmiotom, które swoją pracą zawodową lub
działalnością naukową, społeczną i polityczną bądź inną zasłużyły się dla
Województwa Świętokrzyskiego, a w szczególności:
1) za zasługi w dziedzinie rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa
Świętokrzyskiego,
2) za zasługi w dziedzinie nauki i oświaty, kultury i sztuki związane
z Województwem Świętokrzyskim,
3) za zasługi w dziedzinie badań naukowych,
4) za zasługi w dziedzinie ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego,
obronności i przeciwdziałaniu klęskom żywiołowym,
5) za zasługi w dziedzinie rozwoju rolnictwa i ochrony środowiska
naturalnego,
6) za zasługi w dziedzinie popularyzacji walorów i osiągnięć Województwa
Świętokrzyskiego na arenie krajowej i międzynarodowej.
§ 2.
Odznakę stanowi okrągły, metalowy, złocony i patynowany medal
o średnicy 35 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej,
w części centralnej, znajduje się wypukły wizerunek herbu Województwa
Świętokrzyskiego, obwiedziony wieńcem laurowym. W otoku medalu znajduje
się wypukły majuskułowy napis ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Medal jest zawieszony na wstążce wykonanej z rypsu
jedwabnego, o szerokości 36 mm, w barwach województwa występujących na
fladze – błękitny, złoty, czerwony, srebrny (biały), szerokość pasów 12 mm. Na
odwrotnej stronie medalu grawerowane jest imię i nazwisko wyróżnionej osoby
(lub nazwa wyróżnianego podmiotu) oraz numer kolejny odznaki.

§ 3.
1. Odznakę nadaje Marszałek Województwa Świętokrzyskiego na wniosek
Kapituły Odznaki Honorowej „ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”, zwanej dalej „Kapitułą Odznaki”.
2. Skład osobowy Kapituły Odznaki ustala na okres kadencji Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego w drodze uchwały.
3. W skład Kapituły Odznaki wchodzą przedstawiciele:
1) Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
2) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego,
3) środowisk naukowych, gospodarczych i kulturalnych Województwa
Świętokrzyskiego.
4. Obradom Kapituły Odznaki przewodniczy Przewodniczący Sejmiku
Województwa Świętokrzyskiego lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący.
Kapituła Odznaki przyznaje do 10-ciu odznak w skali roku kalendarzowego.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

5. Wniosek o nadanie odznaki mają prawo składać:
Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
Wojewoda Świętokrzyski,
Klub Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
Komisja stała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
statutowe organy: jednostek samorządu terytorialnego, partii politycznych,
organizacji społecznych, stowarzyszeń, związków zawodowych,
organy Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Pożarnej i innych podmiotów
publicznych.

6. Wniosek o nadanie odznaki powinien być składany Przewodniczącemu
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nie później niż na 2 miesiące przed
przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.
7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku – o odmowie
przyznania odznaki zawiadamia się wnioskodawcę.
8. Wzory wniosków o nadanie odznaki ustala się w załączniku nr 1 (osoby
fizyczne) i nr 2 (inne niż osoby fizyczne wyróżniane podmioty) do niniejszych
zasad.
9. Odznaka może być nadana osobom fizycznym lub innym niż osoby
fizyczne wyróżnianym podmiotom jeden raz.

10. Ewidencję wyróżnionych osób i innych niż osoby fizyczne podmiotów
prowadzi właściwa ds. obsługi Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
komórka
organizacyjna
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego w Kielcach.
§ 4.
1. Odznakę wręcza się wraz z dyplomem oraz legitymacją stwierdzającą jej
nadanie.
2. Dowodem nadania odznaki dla wyróżnionej osoby fizycznej jest
legitymacja o wym. 100 mm x 190 mm, której wzór ustala się w załączniku nr 3
oraz dyplom w formacie A4, ustalony w załączniku nr 4 do niniejszych zasad.
Inny, niż osoba fizyczna wyróżniony podmiot otrzymuje dyplom (bez
legitymacji).
3. Legitymację i dyplom podpisuje Marszałek
Świętokrzyskiego lub w zastępstwie Wicemarszałek.

Województwa

4. Legitymację i dyplom zaopatruje się numerem ewidencyjnym oraz datą
nadania odznaki.
§ 5.
1. Odznakę wręcza Marszałek Województwa Świętokrzyskiego lub
upoważniona przez niego osoba.
2. Wręczenie odznaki powinno nastąpić w uroczystej formie (np. w czasie
sesji sejmiku województwa, rady powiatu, miasta, miasta i gminy, gminy;
uroczystości z okazji obchodów świąt państwowych; akademii rocznicowych;
zebrań pracowniczych itp.).
3. Datę wręczenia odznaki odnotowuje się w ewidencji nadanych odznak.
§ 6.
1. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi po odznaczeniach państwowych
i resortowych.
2. Odznakę nosi się głównie podczas:
1) uroczystości państwowych,
2) uroczystości regionalnych,

3)
4)

uroczystych obchodów świąt narodowych, państwowych i kościelnych,
wręczania
odznaczeń
państwowych,
wojskowych,
resortowych
i regionalnych.

3. Inne, niż osoby fizyczne wyróżnione podmioty mogą umieszczać
odznakę na sztandarach, chorągwiach, proporcach itp.
§ 7.
1. W razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży legitymacji oraz dyplomu
stwierdzającego nadanie odznaki, na prośbę wyróżnionego wystawia się wtórnik
legitymacji lub dyplomu.
2. Wydanie wtórnika legitymacji
w ewidencji nadanych odznak.

lub

dyplomu

odnotowuje

się

§ 8.
Koszty wykonania odznaki, dyplomu i legitymacji pokrywa się
z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, do którego co roku planuje się
odpowiednie kwoty na ten cel.

Załącznik nr 1 do Zasad
WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OSOBIE FIZYCZNEJ

W N I O S E K
O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WNIOSKODAWCA ............................................................................................
.................................................................................................................................
Nazwisko i imię kandydata ....................................................................................
Imię ojca .................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ........................................................................................
Adres zamieszkania ................................................................................................
Miejsce pracy* ........................................................................................................
Stanowisko* ...........................................................................................................
Staż pracy ogółem* ................................................................................................
Uzasadnienie wniosku (opis zasług) ......................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej ZA ZASŁUGI DLA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

...................................
(data)

..............................
(pieczęć)

------------------------------------------* Wypełnić w przypadku kandydata pozostającego w stosunku pracy.

.............................................
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik nr 2 do Zasad
WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DLA INNYCH NIŻ OSOBA FIZYCZNA WYRÓŻNIANYCH PODMIOTÓW

W N I O S E K
O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

WNIOSKODAWCA ............................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
NAZWA KANDYDUJĄCEGO PODMIOTU ......................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
ADRES ...................................................................................................................

UZASADNIENIE WNIOSKU /OPIS ZASŁUG/ ..................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Wnoszę o nadanie Odznaki Honorowej ZA ZASŁUGI DLA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

.........................................
(data)

.........................
(pieczęć)

..............................................
(podpis wnioskodawcy)

