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UCHWAŁA  Nr  14 
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 

z dnia 15 grudnia 2009 r. 
w sprawie honorowych odznak  

„Za szkolenie uczniów w rzemiośle” 
 

 Na podstawie §17 ust.3 Statutu Związku Rzemiosła Polskiego oraz uwzględniając 
Uchwałę Nr 6 V Krajowego Zjazdu delegatów Rzemiosła z dnia 11.12.1989 r., Uchwałę 
Nr 8 Zarządu ZRP z dnia 16.02.1994r. w sprawie przyznawania odznaki za szkolenie 
uczniów w rzemiośle i Uchwałę nr 13 z dn.16.06.2009 r. VI Kongresu Rzemiosła 
Polskiego w sprawie ustanowienia platynowej odznaki za szkolenie uczniów w rzemiośle - 
Zarząd  Związku Rzemiosła Polskiego, uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Honorowa odznaka „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” jest zaszczytnym 

wyróŜnieniem rzemieślników szkolących uczniów oraz innych osób za osiągnięcia 
w zakresie edukacji zawodowej. 

2. Honorowa odznaka „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” jest nadawana za 
szczególne zasługi dla oświaty rzemieślniczej, w szczególności w  zakresie  
szkolenia uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz działań wspierających proces 
szkolenia  i doskonalenia zawodowego w rzemiośle. 

3. Ustanawia się trzy stopnie honorowej odznaki „Za szkolenie uczniów  
w rzemiośle”; 

3.1. „Srebrną odznakę za szkolenie uczniów  w rzemiośle”, 
3.2. „Złotą  odznakę za szkolenie uczniów  w rzemiośle”, 
3.3. „Platynową odznakę za szkolenie uczniów  w rzemiośle”. 

§ 2 
Zasady i tryb nadawania wyróŜnienia określa Regulamin przyznawania honorowej 
odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 
1. Zewnętrznym znakiem wyróŜnienia jest metalowy emblemat, właściwy dla odznak, o 

których mowa w §1 pkt.2, według wzorów zawartych w załączniku Nr 2 Regulaminu, 
o którym mowa w  §2. 

2. Odznakę wręcza się wraz z dyplomem, według wzorów zawartych w załączniku Nr 3 
Regulaminu, o którym mowa w §2. 

3. Platynowa odznaka za wybitne osiągnięcia w szkoleniu uczniów w rzemiośle będzie  
wręczana  raz w roku (z okazji Święta Rzemiosła, bądź z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej).  

 § 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem  1.01.2010 
 

  § 5 
1. Traci moc Uchwała nr 8 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 16.02.1994r. 
2. Postępowania dotyczące przyznawania srebrnych i złotych honorowych odznak, 

rozpoczęte przed 31.12.2009 r. odbywają się według zasad obowiązujących przed 
wejściem w Ŝycie niniejszej Uchwały 

 
Z-ca Prezesa Zarządu ZRP/Sekretarz    Prezes Zarządu 
 
/-/ Włodzimierz Biniek      /-/ Jerzy Bartnik 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 14 
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 
z dnia 15.12. 2009 r. 

 
 

Wzór honorowej odznaki „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” (fotografia) 
 
 

 

 

Fot. 1. 

 

1. Honorowa srebrna odznaka „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” stanowi metalowy 

emblemat z kopertą w kolorze srebrnym wypełniony emalią w kolorze zielonym 

(emblemat bez zmian) 

2. Honorowa złota odznaka „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” stanowi metalowy 

emblemat z kopertą w kolorze złotym wypełniony emalią w kolorze zielonym 

(emblemat bez zmian) 

3. Honorowa platynowa odznaka „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” stanowi metalowy 

emblemat z kopertą w kolorze złotym wypełniony emalią w kolorze herbowy błękit. 
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Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 14 
Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego 
z dnia 15.12. 2009 r. 

 
Wzory dyplomów do honorowej odznaki 

Mistrza „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” 
 
Wraz z odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” wręczany jest dyplom wg wzorów: 

1. „Srebrna odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle”: format A4, gramatura 
papieru 220 g/m2 (odpowiednia do ręcznego lub komputerowego wypisania), treść 
tekstu: 

………………………… (miejsce na wpisanie nazwy Izby rzemieślniczej) 

Otrzymuje 

………………………… (miejsce na wpisanie imienia i nazwiska Mistrza) 

„Srebrną odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle” 

………………………… (miejsce na wpisanie miejscowości i daty) 

Prezes Izby 

………………………… (miejsce na podpis) 

 
2. „Złota odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle”: format A4, gramatura 

papieru 220 g/m2 (odpowiednia o ręcznego lub komputerowego wypisania), treść 
tekstu:  

Związek Rzemiosła Polskiego 

Otrzymuje 

………………………. (miejsce na wpisanie imienia i nazwiska Mistrza) 

„Złotą odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle” 

………………………. (miejsce na wpisanie miejscowości i daty) 

Prezes Zarządu ZRP 

………………………. (miejsce na podpis) 

3. „Platynowa odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle”: format A4, 
gramatura papieru 220 g/m2 (odpowiednia do ręcznego lub komputerowego 
wypisania), treść tekstu: 

 

Związek Rzemiosła Polskiego 

Otrzymuje  

………………………. (miejsce na wpisanie imienia i nazwiska Mistrza) 

„Platynową odznakę Mistrza za szkolenie uczniów w rzemiośle” 

………………………. (miejsce na wpisanie miejscowości i daty) 

Prezes Zarządu ZRP 

………………………. (miejsce na podpis) 

 
 


