Regulamin występowania o odznaczenia państwowe i nagrody
(Załącznik do uchwały nr 7 Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Komitetu Geotechniki
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian
do Regulaminu występowania o odznaczenia państwowe i nagrody)

§1
Polski Komitet Geotechniki jako stowarzyszenie ogólnopolskie występuje z wnioskami
o nadanie orderów i odznaczeń państwowych swoim członkom.
§2
Występowanie z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń członkom Polskiego Komitetu
Geotechniki, odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 16 października 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu
postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich
dokumentów (Dz.U. Nr 277, poz. 2743).
§3
Z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia może wystąpić Zarząd Polskiego Komitetu
Geotechniki.
§4
Wniosek o przyznanie orderu lub odznaczenia powinien być przygotowany przez właściwy
Oddział (Podkomitet) PKG zgodnie z wymaganiami wymienionych wyżej przepisów prawa.
§5
Tytułem do przyznania orderu lub odznaczenia są wyjątkowe, wyróżniające się osiągnięcia
kandydata w skali całego środowiska członków Polskiego Komitetu Geotechniki.
§6
Wniosek, przygotowany przez właściwy Oddział (Podkomitet) PKG, powinien być przesłany
do Zarządu PKG. Każdy z wniosków oprócz uzasadnienia powinien zawierać opinię Zarządu
właściwego oddziału (podkomitetu) o kandydacie i jego osiągnięciach.
§7
Zarząd PKG może zwrócić się do Komisji ds. Odznaczeń Polskiego Komitetu Geotechniki
o sprawdzenie wniosków pod względem formalnym. Jeżeli stwierdzi się uchybienia formalne,
wówczas wniosek taki zwraca się do uzupełnienia. Po zakończeniu procedury sprawdzania
wniosków pod względem formalnym Komisja ds. Odznaczeń PKG przekazuje je Zarządowi
PKG do zatwierdzenia.
§8

Zarząd PKG po analizie wniosków ustala listę kandydatów do orderu lub odznaczenia,
proponując rodzaj (wysokość) odznaczenia oraz kolejność na liście osób proponowanych
do odznaczenia.
§9
Wnioski przekazywane do właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu Zarządu
Polskiego Komitetu Geotechniki podpisuje Prezydent PKG.
§ 10
Niniejszy regulamin obowiązuje w Polskim Komitecie Geotechniki i ma na celu
uporządkowanie procedury przygotowania wniosków.
§ 11
Zmiany regulaminu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów PKG.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Walne Zebranie Delegatów Komitetu
Geotechniki i obowiązuje aż do odwołania.
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