REGULAMIN (tekst jednolity)

Nadania Odznaki Honorowej
i Tytułów Godności Honorowych – Heroldów Śpiewactwa I Muzykowania
Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach
§1
Śląski Związek Chórów i Orkiestr – spadkobierca dziedzictwa i kontynuator stuletniej,
regionalnej tradycji społecznego ruchu śpiewaczego i amatorskiego muzykowania w zespołach
instrumentalnych, zapewnia członkom Stowarzyszenia oraz osobom i instytucjom wspierającym
udział w systemie honorowych wyróżnień, nadawanych w uznaniu wkładu pracy społecznej,
artystycznej i organizacyjnej oraz szczególnych zasług w realizacji zadań statutowych.
§2
Odznakę Honorową ŚZChiO zwaną dalej Odznaką, przyznaje się :
1. Osobom fizycznym – członkom ŚZChiO – zwyczajnym, honorowym i wspierającym,
uczestniczącym w amatorskich zespołach w kraju i polonijnych za granicą.
2. Zespołom działającym w strukturach organizacyjnych ŚZChiO w kraju i polonijnych
za granicą.
3. Osobom i instytucjom wspierającym ŚZChiO.
§3
Odznakę Honorowa przyznaje się w szczególności za :
1. Wieloletnią aktywną działalność w zespołach artystycznych.
2. Osiągnięcia w pracy organizacyjnych struktur Związku (zespoły, Okręgi, Zarząd Główny).
3. Wybitne osiągnięcia indywidualne i zespołowe w upowszechnianiu kultury.
§4
Odznaka Honorowa ŚZChiO jest pięciostopniowa :
 stopień I – Odznaka Brązowa
 stopień II – Odznaka Srebrna
 stopień III – Odznaka Złota
 stopień IV – Odznaka Złota z Laurem
 stopień V – Odznaka Złota z Wieńcem Laurowym
§5
1. W nadawaniu Odznaki Honorowej obowiązuje gradacja stopni. W wyjątkowych,
uzasadnionych przypadkach, Zarząd Główny ŚZChiO może odstąpić od tej zasady na
podstawie uchwały podjętej przez zebranie plenarne.
2. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie Odznaki Honorowej kolejnego, wyższego stopnia,
należy wskazać wyłącznie osiągnięcia i zasługi kandydata (osoby fizycznej, zespołu, instytucji)
z okresu, który nastąpił po otrzymaniu poprzedniego, niższego stopnia odznaczenia. Należy
przy tym podać rok, w którym wyróżniona osoba rozpoczęła działalność w społecznym ruchu
muzycznym Związku.
3. Odznaki Honorowe przyznaje Zarząd Główny, po zaopiniowaniu:
a. Zarządu Zespołu i Kapituły Odznaki Honorowej , jeśli wniosek dotyczy osoby fizycznej,
b. Zarządu Okręgu i Kapituły Odznaki Honorowej, jeśli wniosek dotyczy Zespołu.
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§6
GODNOŚCI HONOROWE
1. Godności Herolda Śpiewactwa Śląskiego i Muzykowania przyznawane są uchwałą
Walnego Zjazdu Delegatów ŚZChiO podjętą na podstawie opinii Zarządu Głównego.
2. Odznaka Złota z Brylantem – przyznawana po 40.latach za wybitne osiągnięcia indywidualne
kandydata w dziedzinie twórczości kompozytorskiej, pisarskiej, dedykowanej społecznemu
ruchowi muzycznemu pracy edytorskiej, pedagogicznej i naukowo badawczej, również
działaczowi Związku za osiągnięcia w skali co najmniej regionu, ogólnopolskiej oraz
międzynarodowej po 35 latach aktywnej działalności i przepracowaniu co najmniej 30 lat
w zarządach zespołów albo 25 lat we władzach Okręgu lub Zarządu Głównego.
§7
1. Wnioski o przyznanie Odznaki Honorowej przygotowują według właściwości Zarządy Zespołów,
bądź Zarządy Okręgów na przewidzianym do tego formularzu i przesyłają do Zarządu Głównego.
2. Należące do ŚZChiO zespoły polonijne oraz niezrzeszone w Okręgach, przesyłają wnioski
do Zarządu Głównego.
3. Odznaka Honorowa może być przyznana pośmiertnie.
§8
Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej dla osoby fizycznej, na każdym
szczeblu ich rozpatrywania należy kierować się następującymi kryteriami :
 Zasięgiem działalności – na terenie Zespołu, Okręgu, Zarządu Głównego, kraju i zagranicy.
 Długością stażu członkowskiego w połączeniu z sumiennym wypełnianiem obowiązków
członkowskich.
 Przy uwzględnieniu kryteriów wymienionych w punktach 1-2, odznaka może być przyznana
kandydatowi po upływie minimalnych okresów jego aktywnej działalności :
1. Stopnia I – Brązowa – po 5 latach aktywnej działalności
2. Stopnia II – Srebrna – po 10 latach aktywnej działalności
3. Stopnia III – Złota – po 20 latach aktywnej działalności (działaczowi Związku po 15 latach
aktywnej działalności, gdy co najmniej 5 lat pracował we władzach któregokolwiek z ogniw
Związku)
4. Stopnia IV – Złota z Laurem – po 25 latach aktywnej działalności (działaczowi Związku po
20 latach aktywnej działalności, gdy co najmniej 10 lat pracował we władzach któregokolwiek z
ogniw Związku)
5. Stopnia V – Złota z Wieńcem Laurowym – po 35 latach aktywnej działalności
(działaczowi Związku po 20 latach aktywnej działalności, gdy co najmniej 15 lat pracował
we władzach któregokolwiek ogniw Związku).
§9
1. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie Odznaki Honorowej dla Zespołów, należy wziąć
pod uwagę czas ich aktywnej działalności, który wynosi :
 Brązowa – nie mniej, niż 10 lat
 Srebrna – nie mniej, niż 20 lat
 Złota – nie mniej, niż 30 lat
 Złota z Laurem – nie mniej, niż 40 lat
 Złota z Wieńcem Laurowym – nie mniej, niż 50 lat
 Złota z Brylantem – po 75 latach nieprzerwanej aktywnej działalności w skali co najmniej
Regionu, ogólnopolskiej lub międzynarodowej.
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2. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli przemawiają za tym wybitne osiągnięcia artystyczne w skali
ogólnopolskiej i międzynarodowej, Odznaka Złota, Złota z Laurem, Złota z Wieńcem
Laurowym i Złota z Brylantem, mogą być przyznane przed upływem terminów określonych
dla tych odznak.
§ 10
Potwierdzeniem prawa do posiadania i używania odznaki honorowej, jak również posługiwanie
się tytułem Godności Honorowej ŚZChiO i Godności Herolda Śpiewactwa Śląskiego i Muzykowania,
jest odpowiednia dla odznaki każdego stopnia legitymacja lub dyplom nadania tytułu.
§ 11
Kapituła Odznaki Honorowej stoi na straży honoru Odznaki, dla której została ustanowiona i jest
organem opiniującym wniosek o nadanie Odznaki.
1. Społeczną Kapitułę Odznaki Honorowej powołują :
 Zarząd Główny ŚZChiO
 Zarządy Okręgów w terenie.
2. Osobowe i ilościowe składy Kapituły określa Statut ŚZChiO .
§ 12
Społeczna Kapituła Odznaki Honorowej ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach
dotyczących odznaki, w szczególności :
1. Opiniowania wniosków o przyznanie lub odebranie odznaki.
2. Zwrócenia wniosku w sprawach budzących wątpliwości lub w celu uzupełnienia wniosku.
3. Proponowanie innych wyróżnień, jeżeli wniosek nie spełnia wymogów Regulaminu.
§ 13
1. Zespołom występującym o indywidualne Odznaki Honorowe przysługuje w roku
kalendarzowym pula bezpłatnych odznak, w ilości 20% członków zwyczajnych danego
zespołu , zarejestrowanych w Związku.
2. Pozostałe odznaki, przekraczające limit określony w punkcie 1 są płatne w wysokości
realnych kosztów wykonania odznaki i legitymacji.
3. Wręczeniu odznak, Godności Honorowych, Certyfikatów Herolda wręczają prezesi Zarządów
Okręgów, Zarządu Głównego lub inni upoważnieni do tego członkowie wymienionych
Zarządów legitymujący się Odznaką lub Godnością Honorową co najmniej równą stopniem
wręczanej Odznace lub Godności Honorowej.
4. W przypadku odznaczenia zespołu Odznaką Honorową wraz z dyplomem, odznaczenie
wręcza się prezesowi lub dyrygentowi.
§ 14
Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu może podjąć uchwałę o pozbawieniu Odznaki w przypadku :
1. Dopuszczenia się przez odznaczonego czynu, wskutek którego stał się niegodny posiadania
odznaki.
2. Gdy przyznanie odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia Kapituły lub organu
wnioskującego w błąd, jak również zatajenia w uzasadnieniu wniosku informacji istotnych
dla procedury przyznawania.
3. Prowadzenie przez odznaczoną jednostkę lub osobę fizyczną działalności sprzecznej z
intencją celów statutowych ŚZChiO.
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§ 15
Do przyznania Odznaki Honorowej kolejnego stopnia powinno upłynąć co najmniej 5 lat.
§ 16
Regulamin przyznania Odznaki Honorowej oraz wszelkie dokonywane w nim zmiany podlegają
zatwierdzeniu przez Walny Zjazd Delegatów ŚZChiO.
§ 17
Regulamin wchodzi w życie zgodnie z Uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów Śląskiego Związku
Chórów i Orkiestr w Katowicach, 24 marca 2019 roku.
Przewodniczący Walnego Zjazdu
/ – / Krzysztof Chlipalski
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