
REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI “ZASŁUŻONY DLA ZRZESZENIA ZWIĄZKÓW 

ZAWODOWYCH ENERGETYKÓW” 

 

 

§ 1 

Regulamin określa tryb i zasady nadawania odznaki “Zasłużony dla Zrzeszenia Związków 

Zawodowych Energetyków”, zwanej dalej odznaką „Zasłużony dla ZZZE”. 

  

§ 2 

Odznaka „Zasłużony dla ZZZE” jest nadawana osobom, które wyróżniły się działalnością na rzecz 

Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków, zwanego dalej Zrzeszeniem lub ZZZE, poprzez 

ofiarną pracę w strukturach ZZZE lub osobom aktywnie wspierającym Zrzeszenie w realizacji jego 

celów i zadań statutowych, w szczególności poprzez: 

1)  wspieranie zgodnej współpracy organizacji związkowych w ramach Zrzeszenia; 

2)  aktywną współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami 

pracodawców oraz innymi organizacjami prowadzoną w celu poprawy warunków pracy i płacy 

pracowników, a także ochrony interesów pracowników, emerytów i rencistów; 

3)  występowanie w obronie praw pracowniczych; 

4)  podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości pracy i rangi zawodu energetyka; 

5)  wieloletnią działalność wychowawczą i upowszechnianie postaw zgodnych z etyką zawodową; 

6)  udzielanie pomocy pracownikom w podnoszeniu ich aktywności zawodowej i społecznej; 

7)  przyczynienie się do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w 

zakładach pracy. 

 

§ 3 

Odznaka „Zasłużony dla ZZZE” dzieli się na dwa stopnie:  

1) I stopień - Złota Odznaka „Zasłużony dla ZZZE”, 

2) II stopień - Srebrna Odznaka „Zasłużony dla ZZZE ”. 

 

§ 4  

1. Odznakę „Zasłużony dla ZZZE” nadaje Zarząd Główny Zrzeszenia. 

2.  Nadanie odznaki następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego Zrzeszenia. 

3. Osoba, której nadano odznakę „Zasłużony dla ZZZE”, otrzymuje odznakę i legitymację 

potwierdzającą jej nadanie.  

 

 



§ 5 

1.  Odznaka “Zasłużony dla ZZZE” tego samego stopnia może być nadana tej samej osobie tylko raz. 

2.  Osobie wyróżnionej Złotą Odznaką „Zasłużony dla ZZZE” nie nadaje się Srebrnej Odznaki 

„Zasłużony dla ZZZE”.  

3.  Złota Odznaka „Zasłużony dla ZZZE” może być nadana osobie, która posiada Srebrną Odznakę 

„Zasłużony dla ZZZE”.  

4.  Każdorazowo roczny limit wydanych odznak „Zasłużony dla ZZZE” określa Zarząd Główny 

Zrzeszenia stosowna uchwałą w pierwszym kwartale danego roku. 

5.  W przypadkach uzasadnionych szczególnymi zasługami Złota Odznaka „Zasłużony dla ZZZE” 

może być przyznana osobie, która nie posiada Srebrnej Odznaki „Zasłużony dla ZZZE”. 

 

§ 6 

1.  Odznaka „Zasłużony dla ZZZE” ma kształt okrągłego medalu. Awers przedstawia znak graficzny w 

postaci litery E na tle symbolu błyskawicy. W otoku odznaki znajduje się napis: „ZASŁUŻONY DLA 

ZZZE”. Odwrotna strona odznaki jest gładka. Odznaka wykonana jest ze stopu metali i pokryta 

złotem lub srebrem w zależności od jej stopnia. 

2.  Wzór graficzny odznaki „Zasłużony dla ZZZE”, zróżnicowanej w kolorze złotym i srebrnym,  

określa załącznik nr 1 do regulaminu. 

3.  Wzór legitymacji, o której mowa w § 4 ust. 3, określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

 

§ 7 

1.  Uprawnionymi do przedstawienia wniosków o nadanie odznaki są: 

1) Prezydium Zarządu Głównego Zrzeszenia,  

2) Zarząd Główny Zrzeszenia, 

3) Zjazd Delegatów Zrzeszenia, 

4) zarządy związków zawodowych będących członkami Zrzeszenia. 

2.  Wniosek o nadanie odznaki składa się do Zarządu Głównego Zrzeszenia, nie później niż trzy 

miesiące przed przewidywanym terminem jej wręczenia. 

3.  Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, imiona 

rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy bądź działalności, pełnione funkcje w ZZZE i 

zakładzie pracy oraz uzasadnienie wniosku wraz z opisem zasług i osiągnięć w działalności na 

rzecz  Zrzeszenia. 

4.  Wniosek o nadanie odznaki Zarząd Główny Zrzeszenia rozpatruje nie później niż w ciągu trzech 

miesięcy od dnia jego złożenia przez wnioskodawcę. 

5.  Wnioskodawcę informuje się pisemnie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.  

6. Wzór wniosku o nadanie odznaki określa załącznik nr 3 do regulaminu. 



§ 8 

1.  Odznakę wraz z legitymacją potwierdzającą jej nadanie wręcza Przewodniczący ZZZE lub 

wyznaczony przez niego członek Zarządu Głównego Zrzeszenia. 

2.  Wręczenia odznaki dokonuje się w sposób i w okolicznościach zapewniających uroczysty 

charakter tego aktu.  

3.  Osobę odznaczoną dekoruje się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia nadania odznak z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

 

§ 9 

Ewidencja osób wyróżnionych odznaką jest prowadzona przez Biuro Zrzeszenia i obejmuje dane 

dotyczące osoby, zawarte we wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 3. 

 

§ 10 

1. Osoby, którym nadano odznakę, otrzymują ją bezpłatnie. 

2.  W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaki lub legitymacji potwierdzającej jej nadanie, na 

wniosek osoby wyróżnionej, można wydać odznakę lub wtórnik legitymacji. Ponowne wydanie 

odznaki i legitymacji następuje za zwrotem kosztów jej wytworzenia. Fakt ponownego wydania 

odznaki lub legitymacji zostaje odnotowany w księdze ewidencyjnej. 

 

§ 11 

Zarząd Główny Zrzeszenia ponosi koszty wykonania odznak i legitymacji. 

 

§ 12 

Zarząd Główny Zrzeszenia może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że osoba nagrodzona 

odznaką dopuściła się czynu, wskutek którego jest jej niegodna.  

 

§ 13 

Regulamin wszedł w życie dnia 10 marca 2008 roku, Uchwałą Zarządu ZZZE nr 13/08. 

 
Załączniki 
 
Załącznik nr 1 
Wzór graficzny odznaki „Zasłużony dla ZZZE” 
 
Załącznik nr 2  
Wzór legitymacji 
 
Załącznik nr 3 
Wzór wniosku o nadanie odznaki 


