Zasady składania wniosków o dyplomy ZO PTTK i wyróżnienia przyznawane przez inne struktury.
1. Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, może przyznać:
a/ na wniosek Zarządu Koła/Klubu Dyplom okolicznościowy z okazji okrągłej rocznicy istnienia Koła lub Klubu:
- 25, 50, 75 itp. – dla max. 25% członków z opłaconą składką PTTK za bieżący rok;
- 10, 20, 30 itd. – dla max. 15% członków z opłaconą składką PTTK za bieżący rok;
- 5, 15, 35, 45 itd. – dla max. 10% członków z opłaconą składką PTTK za bieżący rok;
b/ na wniosek Zarządu Koła/Klubu/Komisji Dyplom okolicznościowy na zakończenie każdego roku kalendarzowego, za
najbardziej aktywną działalność PTTK w danym roku, w ilości maksymalnej:
- do dyspozycji Koła - 1 Dyplom na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków z opłaconą składką PTTK za bieżący rok;
- do dyspozycji Klubu – 1 Dyplom na każdą rozpoczętą liczbę 50 członków Klubu z opłaconą składką PTTK w naszym
Oddziale i opłaconą składką Klubową, jeżeli takowa jest pobierana;
- do dyspozycji Komisji Statutowej Oddziału, która nie jest równocześnie Klubem – 1 Dyplom;
c/ z inicjatywy własnej Zarządu Oddziału Dyplomy Honorowe rocznie w ilości nie większej niż 2% łącznej ilości członków
Oddziału z opłaconymi składkami PTTK za rok bieżący;
d/ na wniosek Prezesa Zarządu Dyplomy Honorowe rocznie w ilości nie większej niż 1% łącznej ilości członków Oddziału z
opłaconymi składkami PTTK za rok bieżący;
e/ łączna ilość przyznanych Dyplomów Zarządu Oddziału zgodnie z pkt. 1b,c i d nie może przekroczyć 5% ilości członków
Oddziału z opłaconymi składkami za rok bieżący;
f/ Odznakę 25-lecia i 50-lecia – członkom Oddziału na wniosek Koła/Klubu po spełnieniu przez zainteresowanego
warunków regulaminowych;
2. Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, na wniosek Kół/Klubów/Komisji lub z inicjatywy własnej występuje do:
a/ Zarządu Głównego PTTK z wnioskiem o wystąpienie do właściwego Ministra ds. Turystyki o przyznanie odznaczeń
resortowych;
b/ Zarządu Głównego PTTK w sprawie przyznania wyróżnień, odznaczeń i tytułów honorowych nadawanych przez ZG PTTK;
c/ Marszałka Województwa Śląskiego o nadanie odznaczeń regionalnych;
d/ Kolegium Rady Prezesów PTTK Województwa Śląskiego o przyznanie odznaczeń regionalnych PTTK;
e/ władz regionalnych o przyznanie wyróżnień regionalnych;
f/ innych organizacji o przyznanie wyróżnień związanych z działalnością PTTK.
3. Wnioski o odznaczenia państwowe przyznawane przez Prezydenta RP przygotowuje Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej,
mogąc w wyjątkowych sytuacjach uwzględnić wnioski Kół/Klubów/Komisji.
4. Zarząd Koła, Klubu lub Komisji składa do ZO wnioski o wyróżnienia Dyplomem Zarządu Oddziału PTTK dla
zainteresowanych osób za działalność w PTTK.
5. Zarząd Koła, Klubu lub Komisji składa do ZO wnioski o wyróżnienia wymienione w pkt. 2b,d,e,f dla osób, które wcześniej
otrzymały już Dyplom Zarządu Oddziału PTTK.
6. Zarząd Koła, Klubu lub Komisji składa do ZO wnioski o wyróżnienia wymienione w pkt. 2a,c dla osób, które posiadają już
odznaczenia Honorowe ZG PTTK.
7. Zarząd Oddziału składa wnioski o wyróżnienie wymienione w pkt. 3 dla osób, które już wcześniej otrzymały odznaczenia
resortowe oraz ZG PTTK.
8. Ilości wniosków możliwych do złożenia o nadanie wyróżnień przyznawanych przez organy wymienione w pkt. 2, będą
każdorazowo uzgadniane przez Zainteresowanych Prezesów Kół/Klubów/Komisji z Prezydium Zarządu Oddziału przed ich
formalnym złożeniem w terminie umożliwiającym uzgodnienie tych ilości z organami przyznającymi.
9. Wnioski o wyróżnienie swoich członków i innych zasłużonych dla działalności PTTK osób i instytucji, składają u Sekretarza
ZO zainteresowani Prezesi Kół, Klubów lub Komisji Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, w terminie umożliwiającym
ich pozytywne załatwienie, tj.:
a/ dla wniosków o nadanie Dyplomu ZO PTTK (bez pkt. 1b) – min. 40 dni przed planowaną uroczystością ich wręczenia;
b/ dla wniosków o nadanie Dyplomu ZO PTTK wym. w pkt. 1b – w okresie od 1 do 30 listopada każdego roku;
c/ dla wniosków o nadanie odznaczeń Honorowych ZG PTTK - min. 5 m-c. przed planowaną uroczystością ich wręczenia;
d/ dla wniosków o nadanie odznaczeń resortowych – min. 7 m-c. przed planowaną uroczystością ich wręczenia;
e/ dla wniosków o pozostałe wyróżnienia – min. 10 dni przed zebraniem Zarządu Oddziału lub wyjątkowo zebraniem
Prezydium Zarządu Oddziału w terminie ustalonym przez organ mający nadać wyróżnienie.
10. Zarząd Oddziału lub w sytuacjach wyjątkowych Prezydium Zarządu Oddziału PTTK, może z inicjatywy własnej lub na
wniosek organów przyznających wyróżnienia wymienionych w pkt. 2c, d, e i f wystąpić z wnioskami o przyznanie
wyróżnień w terminie natychmiastowym.
11. Zarząd Oddziału przy rozpatrywaniu wniosków, będzie kierował się ściśle wymogami regulaminowymi lub innymi
ustalonymi przez organ przyznający wyróżnienie, szczególnie okresami odstępów czasowych pomiędzy ich stopniami.
12. Nie będą rozpatrywane wnioski o wyróżnienia dotyczące osób zalegających ze składkami PTTK a także osobami, które nie
wyraziły pisemnie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
Cieszyn dnia 13.11.2013r.
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