REGULAMIN
ODZNAK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA
1. Ustanawia się odznakę SITG w następujących odmianach:
a) zwyczajnego członka – kolor srebrny
b) zasłużonego działacza – kolor złoty
c) honorowego członka – kolor złoty
d) zasłużonego dla stowarzyszenia - srebrny
e) zasłużonego dla stowarzyszenia – złoty
Odznaki wymienione w poz. a i b wykonane są w metalu w kształcie elipsy symbolizującej
bryłę kopaliny na której umieszczono godło górnicze oraz skrót literowy SITG. Odznaki te
różnią się tylko kolorem: poz. a – srebrny, poz. b – złoty.
Odznaka wymieniona w poz. c wykonana jest w kształcie okrągłym z metalu w kolorze złotym. W środku znajduje się bryła kopaliny z godłem górniczym i skrót literowym SITG jak
w poz. a i b. W górnej części odznaki wpisano „1892” czyli rok powstania Stowarzyszenia,
w dolnej zaś części odznaki napis „CZŁONEK HONOROWY”.
Odznaka wymieniona w poz. d wykonana jest ze srebra próby 925 w kształcie okrągłym.
W środku odznaki umieszczono kontury Polski, godło górnicze i skrót literowy SITG. Zaś na
obrzeżu odznaki napis „ZASŁUŻONY DLA STOWARZYSZENIA”.
Odznaka wymieniona w poz. e jest identyczna jak w poz. d, z tym, że została ona pozłocona.
2. Odznaki SITG nosi się po prawej stronie munduru galowego, względnie w lewej klapie munduru służbowego lub ubrania cywilnego.
3.1. Odznaka zwyczajnego członka przysługuje osobom posiadającym ważną legitymację członkowską SITG.
3.2. Ustanie członkostwa zwyczajnego pociąga za sobą jednoczesną utratę prawa noszenia odznaki członka zwyczajnego.
4. Odznaka zasłużonego działacza SITG może być nadana:
4.1.1. Członkom SITG specjalnie zasłużonym dla rozwoju organizacyjnego oraz działalności
statutowej Stowarzyszenia, wykazującym się co najmniej 8 – letnim stażem pracy społecznej.
4.1.2. Członkom zagranicznych stowarzyszeń inżynieryjno-technicznych górnictwa, zasłużonym
dla rozwoju współpracy z SITG.
4.1.3. Pracownikom etatowym Stowarzyszenia, legitymującym się co najmniej 10 –letnim stażem, których praca przyczyniła się do polepszenia działalności organizacyjnej
w Stowarzyszeniu.

4.1.4. Osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju górnictwa, współdziałającym z SITG.
4.2. Odznakę zasłużonego działacza przyznaje Prezydium Zarządu Głównego SITG z własnej
inicjatywy lub na wniosek:
- Sekretarza Generalnego SITG,
- Prezesów Zarządów Oddziałów SITG,
- Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
Przyznanie odznaki winno być poprzedzone pozytywną opinią Komisji Wyróżnień i Odznaczeń.
5.1. Członkostwo honorowe nadaje się osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju górnictwa
i geologii i Stowarzyszenia.
5.2. Członkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Delegatów SITG na wniosek Rady Krajowej.
5.3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z tym, że czynne i bierne
prawo wyborcze przysługuje tylko członkom honorowym będącym obywatelami polskimi.
Członkowie Honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich..
5.4. Członkowie Honorowi mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziałów oraz Walnych Zjazdach Delegatów Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
5.5. Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia na wniosek Rady Krajowej może pozbawić godności Członka Honorowego.
Utrata godności Członka Honorowego oznacza jednocześnie pozbawienia prawa do noszenia
odznaki Członka Honorowego.
6.1. Ustala się dwa stopnie odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia”
- stopień I – odznaka srebrna,
- stopień II – odznaka złota
6.2. Srebrna odznaka honorowa „Zasłużony dla Stowarzyszenia” przyznawane będzie:
6.2.1. Członkom stowarzyszenia:
- którzy pełnili funkcję we władzach SITG przynajmniej przez dwie kadencje,
- którzy przez swą działalność wybitnie przyczynili się do rozwoju górniczego ruchu
stowarzyszeniowego,
- legitymują się odznaką „Zasłużony Działacz SITG”.
6.2.2. Członkom zagranicznych stowarzyszeń naukowo-technicznych, zasłużonych w rozwoju
międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej z naszym stowarzyszeniem.
6.2.3. Terenowym jednostkom organizacyjnym (Oddział, Koło) za wybitną, wieloletnią działalność na rzecz górniczego ruchu stowarzyszeniowego.
6.3. Złota odznaka honorowa „Zasłużony dla Stowarzyszenia” przyznawana będzie członkom
stowarzyszenia:
- którzy posiadają srebrną odznakę „Zasłużony dla Stowarzyszenia”, jednak nie wcześniej
niż po trzech latach od jej otrzymania,

-

którzy wyróżnili się wybitnymi ogólnie znanymi dokonaniami na rzecz Stowarzyszenia,
co najmniej dla Oddziału SITG.

6.4. Odznaki „Zasłużony dla Stowarzyszenia” przyznawane będą raz w roku na podstawie szerokiego plebiscytu tj. wniosków Zarządów Oddziałów i Prezydium Zarządu Głównego, przez
„Kapitułę” tego odznaczenia.
Odznaki dla terenowych jednostek organizacyjnych (oddziałów i kół) przyznawane będą
przez Prezydium Zarządu Głównego.
6.5. W skład „Kapituły” wchodzą:
- Prezes , Wiceprezesi i byli Prezesi Zarządu Głównego SITG,
- Członkowie Honorowi Stowarzyszenia.
Przewodniczącym Kapituły jest Prezes ZG a jego zastępcą Kanclerz Kapituły wybrany przez
członków Kapituły z jej składu.
Sekretariat kapituły sprawuje Biuro Zarządu Głównego.
Przyznanie odznaki następuje większością głosów przy obecności przynajmniej 5 członków
„Kapituły”.
7. Wnioski o nadanie odznak powinny zawierać:
- dane personalne osoby przewidzianej do odznaczenia,
- krótką charakterystykę postawy społecznej kandydata (pełnione funkcje w stowarzyszeniu, ilość lat działalności stowarzyszeniowej, posiadane odznaki SNT i NOT),
- uzasadnienie odznaczenia,
- podpisy wnioskodawcy.
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (wniosek nie dotyczy członkostwa honorowego).
8. Wręczenie oznak powinno mieć charakter uroczysty i powinno być dokonywane na dorocznych imprezach organizowanych przez Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów.
9. Przyznana odznaka wręczana będzie wraz z legitymacją lub w przypadku członka honorowego z dyplomem.
10. Rejestry przyznanych odznak prowadzone są przez Biuro Zarządu Głównego SITG. Powinien
on zawierać:
- nazwisko i imię odznaczonego,
- datę przyznania odznaki,
- przynależność do oddziału,
- numer legitymacji.
11.1. Utrata odznaki i unieważnienie dokumentu, którym nadano odznakę, następuje w razie skazania odznaczonego na karę utraty praw publicznych i obywatelskich, praw honorowych
oraz w przypadku skreślenia odznaczonego z listy członków Stowarzyszenia na skutek
prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

11.2. Można pozbawić odznaki i unieważnić dokument przyznający odznakę – po uprzednim
przeprowadzeniu postępowania przed Sądem Koleżeńskim, jeżeli osoba wyróżniona stała
się niegodna noszenia odznaki.
11.3. Pozbawienie odznaki odnotowuje się w rejestrze odznak.
12.1. W przypadku zgubienia, zniszczenie, kradzieży odznaki, wyróżniony tą odznaką winien
niezwłocznie zawiadomić Zarząd Główny SITG.
12.2. Wydanie duplikatu odznaki oraz duplikatu dokumentu jej przyznania nastąpi po złożeniu
odpowiedniego wniosku.
12.3. Wydanie duplikatu odnotowuje się w rejestrze.

