
                                                                                                            

 

Regulamin 

Przyznawania odznak honorowych SITMN 
 

§ 1 

1. Zgodnie z § 44 ust 1. Statutu SITMN, Stowarzyszenie ma zwykłą odznakę SITMN 

oraz srebrną, złotą i platynową odznakę honorową SITMN. 

2. Odznaka zwykła przedstawia umieszczone w elipsie 3 koła w kolorach: złoty, 

miedziany i srebrny oraz napis SITMN pod nimi. 

3. Odznaka honorowa SITMN przedstawia odznakę zwykłą umieszczoną w wieńcu 

laurowym, znajdującym się w lewej dolnej części elipsy. Srebrna odznaka honorowa 

umieszczona jest wewnątrz wieńca srebrnego,złota odznaka honorowa wewnątrz 

wieńca złotego, a platynowa wewnątrz wieńca platynowego 

 

§ 2 

1. Odznaka zwykła SITMN jest zewnętrznym wyrazem przynależności do 

Stowarzyszenia. 

2. Prawo do noszenia odznaki zwykłej przysługuje każdej osobie, która może wykazać 

się aktualną przynależnością do SITMN. 

 

§ 3 

Złota, srebrna i platynowa odznaka honorowa SITMN jest zaszczytnym wyróżnieniem, 

przyznawanym członkom lub osobom współpracującym z SITMN za osobisty wkład pracy i 

inicjatywę w realizacji celów statutowych, działalność dla rozwoju nauki i techniki oraz 

kultywowanie tradycji i historii hutnictwa w szczególności metali nieżelaznych, oraz 

wspieranie Stowarzyszenia. 

 

§ 4 

1. Nadanie odznaki honorowej SITMN następuje na podstawie uchwały Zarządu 

SITMN, podjętej w oparciu o opinię Zespołu SITMN ds. Pomocy Koleżeńskiej, 

Zatrudnienia, Nagród i Odznaczeń. 

2. Osoba wyróżniona otrzymuje wraz z odznaką dyplom nadania, stwierdzający nadanie 

odznaki. 

 

§ 5 

Uprawnionymi do występowania z wnioskami o nadanie odznaki honorowej SITMN są: 

1. Zarząd SITMN. 

2. Zarządy Kół SITMN. 

3. Zespół SITMN ds. Pomocy Koleżeńskiej, Zatrudnienia, Nagród i Odznaczeń.  

 

§ 6 

Srebrna odznaka honorowa SITMN może być nadana członkowi SITMN, który: 

1. Legitymuje się przynajmniej 5–letnim stażem w stowarzyszeniach naukowo-

technicznych (SITPH, SITMN lub inne), 

2. Przyczynił się do rozwoju Stowarzyszenia poprzez konsekwentny i trwały udział                

w realizacji celów statutowych SITMN. 

 

 

 



§ 7 

Złota odznaka honorowa SITMN może być nadana członkowi SITMN, który: 

1. Posiada srebrną odznakę SITMN (SNT, NOT) co najmniej przez okres 3–letni                

i wyróżnił się wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie techniki lub pracy społecznej na 

rzecz Stowarzyszenia. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd SITMN może podjąć decyzję o nadaniu złotej 

honorowej odznaki SITMN osobie nie posiadającej srebrnej odznaki honorowej 

SITMN. 

§ 8 

Okazją do nadawania i wręczania odznaczeń są: Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, 

kwartalne konferencje naukowo – techniczne, Walne Zebrania Członków Koła, uroczystości 

jubileuszowe i inne ważne wydarzenia stowarzyszeniowe. 

 

§ 9 

Wręczenia honorowych odznak SITMN łącznie z dyplomem nadania dokonuje Prezes 

Zarządu SITMN lub osoba reprezentująca Zarząd SITMN. 

  

§ 10 

1. Zarząd SITMN ma prawo podjąć uchwałę o pozbawieniu odznaki honorowej SITMN 

w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub                

w przypadku, gdy osoba wyróżniona stała się niegodna posiadania odznaki. 

2. Utrata odznaki honorowej SITMN następuje w przypadku prawomocnego wyroku 

sądu powszechnego, skazującego osobę odznaczoną na karę pozbawienia praw 

publicznych.                                                                          

 

§ 11 

W przypadku zagubienia dyplomu nadania lub odznaki Biuro Zarządu SITMN wydaje 

duplikat na wniosek odznaczonego. 

§ 12 

 

1. Wnioskodawcy, wyszczególnieni w § 5, składają wnioski do Biura Zarządu SITMN na     

     formularzach (załącznik numer 1do niniejszego Regulaminu). Biuro przekazuje     

     wnioski do zaopiniowania do Zespołu SITMN ds. Pomocy Koleżeńskiej, Zatrudnienia,    

     Nagród i Odznaczeń w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym wręczeniem. 

2. Każdy wniosek, zgodnie z treścią formularza, opiniuje Zarząd Koła SITMN, Zespół ds.     

    Pomocy Koleżeńskiej, Zatrudnienia, Nagród i Odznaczeń oraz Zarząd SITMN. 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Prezydium Zarządu SITMN                                

w dniu: 13 września 2005r i zatwierdzony przez Zarząd SITMN w dniu: ………………... 

 

       Zmiany: 26.03.2011 

 

 

 


