
 

 

 

 

REGULAMIN  

PRZYZNAWANIA ODZNACZENIA KAPITUŁY POWOŁANEJ  

PRZEZ DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PSZCZYNIE 

„KLEJNOT ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ” 

 

Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w odznaczeniu pod nazwą 

„Klejnot Ziemi Pszczyńskiej”. 

§ 2 

1. Organizatorem  Odznaczenia jest Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie.  

2. Obsługą organizacyjną Odznaczenia zajmuje się sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy  

w Pszczynie z siedzibą: 43-200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23, tel. 32 - 210 27 21, fax. 32 - 449 06 20 

 e-mail: pup@pup-pszczyna.pl. 

§ 3 

1.  Cele ustanowienia odznaczenia: 

A. Odznaczenie „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” jest przyznawany za szczególne osiągnięcia kobiet 

w działaniu na rzecz powiatu pszczyńskiego poprzez promowanie postaw aktywnych, 

społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych.   

B. Odznaczenie zostało ustanowione w celu: 

a. Uhonorowania kobiet działających w instytucjach, przedsiębiorstwach, organizacjach 

pozarządowych, podmiotach nieposiadających osobowości prawnej, które wniosły trwały 

wkład w rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny powiatu pszczyńskiego. 

b. Podziękowania za podejmowanie aktywnych działań, promujących postawy przedsiębiorcze 

i społeczne, których dokonania zachęcają do działania i potrafią motywować innych.  

c. Wyłonienia kobiet wyjątkowych, które poprzez swoją codzienną pracę inspirują i mogą być 

wzorem do naśladowania dla innych kobiet.   

d. Odznaczenie ma charakter honorowy. 

 

 

Starosta Pszczyński 



§ 4 

1. Odznaczenie „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” jest przyznawane co roku. 

2. W ramach corocznej edycji wyłania się laureatkę w jednej z 5 kategorii: 

a. „Kobieta Biznesu”; 

b. „Kobieta Społeczna”; 

c.  „Kobieta Sztuki i Kultury”; 

d. „Kobieta Obyczajów i Tradycji”; 

e. „Kobieta Ziemi Pszczyńskiej”. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do  nazwy odznaczenia i jego formy, loga i marki. 

 

Rozdział II 

WARUNKI UDZIAŁU I KATEGORIE ODZNACZEŃ 

 

§ 5 

1. Do odznaczenia mogą być zgłaszane kobiety działające na terenie powiatu pszczyńskiego,  

  które ukończyły 18 rok życia i nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa     

  popełnione umyślnie. 

2. Odznaczenie przyznaje się w kategoriach: 

a. Odznaczenie w kategorii „Kobieta Biznesu” ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie kobiet, 

które swoją działalnością promują postawę przedsiębiorczą: 

 Kobieta, która jest właścicielką bądź współwłaścicielką podmiotu gospodarczego lub jest 

producentem rolnym w powiecie pszczyńskim; 

 Kobieta, której działalność w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju prowadzonej 

działalności;   

 Kobieta, która swoją postawą przedsiębiorczą w sposób istotny przyczynia się 

do upowszechniania działań prowadzących do osiągania sukcesów gospodarczych;  

 Kobieta, która swoimi działaniami ma wpływ na otoczenie, jest pozytywnym wzorem 

godnym do naśladowania. 

    

b. Odznaczenie w kategorii „Kobieta Społeczna” ma na celu uhonorowanie i wyróżnienie kobiet, 

które rozwiązują problemy społeczności lokalnej w codziennych staraniach o poprawę jakości 

życia, których przykładem będzie: 

 Kobieta, która jest członkiem, pracownikiem lub wolontariuszką NGO bądź grupy 

nieformalnej;  

 Kobieta, która angażuje się w pracę i bezinteresowną pomoc na rzecz lokalnej społeczności;  

 Kobieta, której działania służą zmianom społecznym w powiecie pszczyńskim;  



 Kobieta, która jest inspirująca dla innych, potrafi motywować i zachęcać do działania; 

 Kobieta, wspierająca i upowszechniająca wolontariat. 

 

c. Odznaczenie w kategorii „Kobieta Sztuki i Kultury” ma na celu uhonorowanie  

i wyróżnienie kobiet, które zaangażowane są w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego 

w powiecie pszczyńskim, których przykładem będzie: 

 Kobieta, lokalna artystka, której twórczość została zebrana m.in. w publikacjach; 

 Kobieta kreatywna będąca wzorem do naśladowania; 

 Kobieta, wykazująca się znaczącymi dokonaniami w twórczości literackiej, plastycznej, 

muzycznej, fotograficznej, filmowej oraz artystycznych prezentacjach dzieł sztuki;  

 Kobieta, która wykazuje się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, 

twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz działalności służącej upowszechnianiu 

kultury i sztuki. 

 

d. Odznaczenie w kategorii „Kobieta Obyczajów i Tradycji” ma na celu uhonorowanie 

i wyróżnienie kobiet, których przykładem będzie : 

 Kobieta, która swoją postawą i działaniami rozwija w środowisku lokalnym świadomość 

znaczenia kobiety w przekazywaniu wartości kulturowych;  

 Kobieta, która jest kreatywna, twórcza i pomysłowa;  

 Kobieta działająca w lokalnych Kołach Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniach 

działających na rzecz krzewienia lokalnych obyczajów, kultury i tradycji; 

 Kobieta, której aktywność wpływa w szczególny sposób na integrację i aktywizację innych 

kobiet. 

 

e. Odznaczenie w kategorii „Kobieta Ziemi Pszczyńskiej” ma na celu uhonorowanie 

i wyróżnienie kobiet za szczególne osiągnięcia  w działaniu na rzecz powiatu pszczyńskiego 

poprzez promowanie postaw aktywnych, społecznych, kulturowych i przedsiębiorczych, 

których przykładem będzie: 

 Kobieta, która od wielu lat czynnie uczestniczy w życiu społecznym środowiska lokalnego 

powiatu pszczyńskiego i w sposób szczególny wpływa na jego rozwój;  

 Kobieta, która jest kreatywna w wielu dziedzinach, a poprzez swoje działania jest 

pozytywnym wzorem do naśladowania;  

 Kobieta, która zdobyła zaufanie środowiska lokalnego i wprowadza innowacyjne 

rozwiązania w jego obrębie lub jej działanie pociąga za sobą lawinę pozytywnych społecznie 

działań. 

 



Rozdział III 

KAPITUŁA 

 

§ 6 

1. Kapitułę Odznaczenia o nazwie  „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” powołuje Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Pszczynie.  

2. W skład Kapituły wchodzą: 

 Starosta Pszczyński – przewodniczący Kapituły; 

 Przewodniczący Rady Powiatu;  

 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie; 

 Radni Powiatu Pszczyńskiego; 

 osoba działająca w środowiskach kobiecych z terenu powiatu pszczyńskiego. 

3. W posiedzeniach Kapituły mogą brać udział z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez 

przewodniczącego.  

4. Kapituła ocenia wnioski nominowanych osób pod względem formalnym i merytorycznym, 

a następnie wskazuje propozycję laureatek Odznaczenia pod nazwą „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” 

w poszczególnych kategoriach.  

5. Wniosek o przyznanie Odznaczenia pozostawia się bez rozpoznania w przypadku złożenia 

po terminie, rezygnacji kandydatki, wycofania przez wnioskodawcę, jeżeli cofnięcie następuje 

przed podjęciem decyzji przez Kapitułę o przyznaniu nagrody.  

6. Kapituła głosuje jawnie i dokonuje wyboru zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.  

7. Członkowie Kapituły, którzy kandydują do Odznaczenia nie mogą brać udziału w jej 

posiedzeniach, gdy rozpatrywana jest ich kandydatura.  

8. Członków  Kapituły obwiązuje zachowanie tajemnicy z prac Kapituły. 

9. Kapituła może z własnej inicjatywy zaproponować przyznanie Odznaczenia lub honorowego 

wyróżnienia w formie listu gratulacyjnego.  

10.  Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół, który zatwierdza jej przewodniczący.  

 

Rozdział IV 

TRYB ZGŁOSZENIA KANDYDATEK DO ODZNACZENIA 

 

§ 7 

1. Zgłaszania kandydatur do Odznaczenia dokonuje się w formie pisemnej, na podstawie wniosku 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

2. Jedna instytucja, organizacja lub osoba fizyczna może zgłosić do konkursu nie więcej niż 

3 kandydatury w każdej z 5 kategorii.  



3. Wnioski o przyznanie Odznaczenia mogą zgłaszać:  

a) jednostki administracji samorządowej;  

b) organizacje pozarządowe;  

c) przedsiębiorstwa i podmioty prowadzące działalność gospodarczą;  

d) osoby fizyczne.  

4. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do Odznaczenia powinna wyrazić pisemną zgodę na 

jej zgłoszenie.  

5. Nabór wniosków o przyznanie Odznaczenia ogłasza się poprzez imienne zapytanie instytucji 

i organizacji oraz w formie informacji zamieszczonej na stronie internetowej Powiatowego Urzędu 

Pracy w Pszczynie:  pszczyna.praca.gov.pl 

6. Wnioski o przyznanie Odznaczenia można składać osobiście do dnia 23 kwietnia 2018roku   

do godz. 16.00 w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie lub listownie na adres: 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, 43–200 Pszczyna, ul. Dworcowa 23 z dopiskiem „Klejnot 

Ziemi Pszczyńskiej” (decyduje data stempla pocztowego).  

f. Dane osobowe zawarte we wnioskach nie mogą być przetwarzane i wykorzystane do innych celów 

niż wybór nominowanych i przyznanie Odznaczenia.  

g. O nominacji do Odznaczenia nominowane zostają powiadomione na piśmie.  

 

Rozdział V 

PRZYZNANIE ODZNACZENIA 

 

§ 8 

1. Odznaczenie przyznaje Kapituła w oparciu o złożone zgłoszenia.  

2. Kapituła może przyznać osobie prawnej Odznaczenie specjalne za osiągnięcia wykraczające poza   

 zakres podstawowych kategorii nagrody.  

3. Wręczanie odznaczeń ma charakter uroczysty i odbywa się  podczas Gali o nazwie „Klejnot Ziemi 

Pszczyńskiej”. 

4. Kandydatki zgłoszone do odznaczenia „Klejnot Ziemi Pszczyńskiej” zostaną powiadomione przez  

  sekretariat Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie o terminie i miejscu wręczenia odznaczeń. 

5. Odznaczenie jest nagrodą , ma charakter honorowy i nie wiąże się z gratyfikacją finansową. 

6. Laureatki otrzymują list gratulacyjny oraz manelę. 

 

 

Załącznik nr 1 


