
 

REGULAMIN 
 
 

Odznaki  
Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych 

 
 

I. Odznaka zwykła. 
§ 1 

 
Odznaka zwykła Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych zwanego dalej 
„PSST” jest zewnętrznym wyrazem przynależności jej posiadacza do PSST. 
 

§ 2 
 

Uprawnionymi do noszenia odznaki zwykłej PSST są: 
1) delegaci członków rzeczywistych PSST na Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia, 
2) przewodniczący organów JST – członków rzeczywistych PSST, 
3) członkowie wspierający PSST, 
4) członkowie honorowi PSST, 
5) Honorowi Przewodniczący PSST. 
 

§ 3 
 

Charakterystyka odznaki zwykłej i jej projekt graficzny zawarte są w załączniku nr 1  
do niniejszego regulaminu. 
 

II. Odznaki honorowe. 
 

 § 4 
 

1. PSST przyznaje odznaki honorowe Stowarzyszenia: 
1) Srebrną Odznakę Honorową, 
2) Złotą Odznakę Honorową. 

2. Charakterystyka odznak honorowych oraz ich projekty graficzne oraz zawarte są w załączniku 
nr 2 a i b do niniejszego regulaminu. 

 
§ 5 

 
1. Odznaka honorowa PSST, zwana dalej „Odznaką”, stanowi zaszczytną formę wyróżnienia  

i podziękowania dla osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju 
samorządności na poziomie lokalnym i regionalnym. 

2. Odznaka może być przyznawana członkom rzeczywistym, wspierającym i honorowym PSST. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznawana osobom fizycznym  

i prawnym zasłużonym dla samorządności, które nie są członkami PSST – w tym przypadku 
nie są wymagane uregulowania zawarte w § 7 ust. 1 i 2. 

 
§ 6 

 
1. Srebrną Odznakę przyznaje Zarząd PSST z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek: 

1) organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, 
2) konwentu powiatowego jednostek samorządu terytorialnego, 
3) Honorowego Przewodniczącego PSST. 

2. Złotą Odznakę przyznaje Ogólne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu PSST.  
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd PSST - na wniosek Przewodniczącego 

Zarządu PSST lub co najmniej 5 członków Zarządu PSST - ma prawo przyznania Złotej 



Odznaki. Uchwała w tej sprawie podlega zatwierdzeniu na najbliższym Ogólnym Zgromadzeniu 
Stowarzyszenia. 

4. Wzór wniosku zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
 

                                                                           § 7 
 

1. Przyznanie Srebrnej Odznaki może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 2 kadencji pracy 
w organach stanowiących lub wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. 

2. Przyznanie Złotej Odznaki może nastąpić nie wcześniej po upływie 5 kadencji pracy 
w organach stanowiących lub wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego i nie 
wcześniej jak po 3 latach od otrzymania Srebrnej Odznaki. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznaka może być przyznana w krótszych (niż 
ustalone powyżej) terminach. 

 
§ 8 

 
1. Wręczenie Odznaki dokonuje się podczas: 

1) Ogólnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,  
2) uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego,  
3) jubileuszy jednostek samorządu terytorialnego,  
4) innych ważnych wydarzeń w PSST lub w jednostkach samorządu terytorialnego. 

 
2. W imieniu PSST wręczenia Odznaki dokonują: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący 

Zarządu PSST lub/i Honorowi Przewodniczący PSST. 
3. Osobie wyróżnionej Odznaką wręcza się Odznakę i legitymację określoną w załączniku nr 4 

do niniejszego regulaminu. 
 

III. Przepisy porządkowe. 
 

§ 9 
 
1. Przyznanie Odznaki odnotowuje się w Rejestrze Odznaki  - oddzielnie dla Złotej i Srebrnej. 
2. Rejestr Odznaki prowadzi Biuro PSST. 
3. Rejestr Odznaki zawiera:  

1) liczbę porządkową, 
2) nr uchwały i datę przyznania Odznaki, 
3) nazwisko i imię wyróżnionego,  
4) dane teleadresowe wyróżnionego, 
5) miejsce i datę wręczenia Odznaki, 
6) funkcje publiczne pełnione przez wyróżnionego, 
7) uwagi. 

4. Właściwą liczbę porządkową rejestru wpisuje się do legitymacji jako jej numer rejestracyjny. 
5. Regulamin niniejszy wraz z załącznikami oraz wykaz odznaczonych (imię i nazwisko/nazwa)    

podlega publikacji na stronie internetowej PSST. 
 

§ 10 
 
Utrata Odznaki następuje w przypadku prawomocnego wyroku sądu powszechnego, skazującego 
osobę wyróżnioną na karę pozbawienia praw publicznych, co podlega odnotowaniu w rejestrze 
Odznaki. 
 

§ 11 
 
1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki lub legitymacji Biuro PSST  

(na wniosek zainteresowanego) wydaje ich duplikat. 
2. Wydanie duplikatu odnotowuje się w Rejestrze Odznaki (uwagi). 
 

§12 
 
Zmiana regulaminu Odznaki PSST może być dokonana w sposób przyjęty dla jego uchwalenia. 


