REGULAMINY WYRÓŻNIEŃ MACIERZOWYCH

Spis treści:
1. Regulamin nadawania „ Medalu Pawła Stalmacha”.
2. Regulamin przyznawania godności Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwa Miłośników Regionu.
3. Regulamin nadawania Złotej Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

UWAGA!
Wnioski o nadanie Złotej Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Medalu Pawła Stalmacha,
Godności Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Aktu Uznania należy składać do
Zarządu Głównego MZC do 31 stycznia danego roku, w którym powyższe wyróżnienia
Macierzowe mogą być przyznane i wręczone.

Regulamin
nadawania „ Medalu Pawła Stalmacha”
1. Medal Pawła Stalmacha wykonany wg projektu prof. Jana Hermy przedstawia oblicze Pawła
Stalmacha (awers), a na rewersie logo macierzy – stylizowaną Wieżę Piastowską z umieszczonymi
na niej literami „MZC”, otwartą księgę oraz datę 1885. Napis inskrypcji „Paweł Stalmach 1824 -1891
twórca Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”.
2. Medal stanowi wyraz wdzięczności i uznania dla osób, instytucji lub organizacji za wybitne i
szczególne zasługi w działalności zgodnej z celami statutowymi Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.
3. Medal przyznawany jest uchwałą Zarządu Głównego MZC.
4. Medalu nie nadaje się pośmiertnie.
5. Medal wręczany jest wraz z etui, w którym znajduje się numer uchwały zarządu Głównego oraz
rok jej podjęcia. Pod powyższymi danymi umieszcza się imię i nazwisko osoby wyróżnionej
Medalem lub nazwę instytucji lub Stowarzyszenia, któremu Medal przyznano. Uchwałę podpisuje
prezes Zarządu Głównego MZC lub jego zastępca. Na dokumencie umieszcza się pieczęć owalną ZG
MZC.
6. Ewidencję nadawanych Medali prowadzi Zarząd Główny MZC.
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Główny MZC obradujący w dniu
30 sierpnia 2010 roku w Cieszynie.

Regulamin
przyznawania godności Członka Honorowego
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwa Miłośników Regionu
1. Zgodnie z § 13 obowiązującego statutu godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu
Głównego, Walny Zjazd Delegatów osobom fizycznym i prawnym za szczególne zasługi w realizacji
celów Towarzystwa.
2. Godności członka honorowego nie nadaje się pośmiertnie.
3. Członkostwo honorowe Walny Zjazd Delegatów może wyjątkowo nadać również osobom nie
będącym członkami Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które położyły wybitne zasługi dla Towarzystwa,
umożliwiające jego działalność i wpływające na jego rozwój.
4. Prawa członka honorowego określają postanowienia obowiązującego statutu.
5. Tryb składania i rozpatrywania wniosków:
5.1. Pisemny wniosek, zawierający pełne uzasadnienie i określający szczególne zasługi kandydata w
realizacji celów i zadań MZC, przesyła Zarząd Koła po podjęciu w tej sprawie odpowiedniej uchwały
przez Plenum Zarządu do Zarządu Głównego – w terminie do końca stycznia roku kalendarzowego.
5.2. Z wnioskiem takim wystąpić może również Prezydium Zarządu Głównego do Plenum Zarządu
Głównego.
5.3. Do szczególnych zasług, uzasadniających wnioskowanie nadania godności członka honorowego
MZC, zaliczyć można przykładowo długoletnią, aktywną działalność we władzach Koła, w Zarządzie
Głównym lub Głównej Komisji Rewizyjnej czy Sądzie Koleżeńskim, a także działalność służącą
popularyzowaniu historii i wszechstronnego dorobku mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w jego
historycznych granicach, jak również popieranie w różnorodny sposób – także materialny –
działalności Towarzystwa.
5.4. Wnioski , o których mowa w punktach 5.1. i 5.2., rozpatruje Zarząd Główny na posiedzeniu
plenarnym najdalej do końca lutego i podejmuje decyzje o przedstawieniu (względnie też o
nieprzedstawianiu) wniosku Walnemu Zjazdowi Delegatów do zatwierdzenia.
5.5. W przypadku negatywnego stanowiska Zarządu Głównego odnośnie wniosku złożonego przez
Koło sekretarz ZG powiadamia o tym Zarząd zainteresowanego Koła.
6. Członkowi honorowemu MZC przysługuje, oprócz uprawnień wynikających z odpowiednich
postanowień statutu, specjalny dyplom członka honorowego.
7. Wręczenie dyplomu członka honorowego następuje w sposób uroczysty bądź na walnym Zjeździe
Delegatów, bądź na uroczystym zebraniu członków Koła.
W pierwszym przypadku wręczenia dokonują przewodniczący WZD oraz prezes ZG, a w drugim
przypadku – prezes lub inny przedstawiciel ZG oraz prezes Koła.

8. Walny Zjazd Delegatów może pozbawić godności członka honorowego w oparciu o uzasadniony
wniosek Zarządu Głównego podjęty na podstawie opinii Sądu Koleżeńskiego, w przypadku
dopuszczenia się przez członka honorowego czynu hańbiącego, działalności na szkodę Towarzystwa
lub pozbawienia praw publicznych wyrokiem sądu powszechnego.
Regulamin niniejszy przyjęty został przez Walny Zjazd Delegatów MZC obradujący w dniu
25 marca 1990 roku w Cieszynie.

Regulamin
nadawania Złotej Odznaki
Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
1. Złotą Odznakę Macierzy Ziemi Cieszyńskiej nadaje się wyłącznie członkom Macierzy Ziemi
Cieszyńskiej za szczególne osiągnięcia, zasługi i działalność dla Stowarzyszenia.
2.Złota Odznaka Macierzy Ziemi Cieszyńskiej nadawana jest uchwałą Zarządu Głównego MZC.
3. Złotej Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej nie nadaje się członkom Macierzy wyróżnionym
Medalem Pawła Stalmacha i godnością Członka Honorowego MZC.
4. Złotej Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej nie nadaje się pośmiertnie.
5. Zarząd Główny będzie przyznawał Złotych Odznak MZC nie więcej niż 10 rocznie.
6. Złotą Odznakę Macierzy Ziemi Cieszyńskiej może otrzymać członek Macierzy z co najmniej
5 letnim stażem członkowskim.
7. Pisemny wniosek, zawierający pełne uzasadnienie i określający szczególne zasługi kandydata
przesyła Zarząd Koła, po podjęciu w tej sprawie odpowiedniej uchwały, do Zarządu Głównego.
8. Z wnioskiem takim wystąpić może również Prezydium Zarządu Głównego do Plenum Zarządu
Głównego.
9. Wnioski przyjmowane będą do końca stycznia w roku, w którym odznaka może być przyznana.
10.Wręczenie Złotej Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej następuje w sposób uroczysty bądź na
Walnym Zjeździe Delegatów, bądź na uroczystym zebraniu członków Koła. W pierwszym przypadku
wręczenia dokonują przewodniczący WZD oraz prezes ZG, a w drugim przypadku – prezes lub inny
przedstawiciel ZG oraz prezes Koła.
11.Złota Odznaka Macierzy Ziemi Cieszyńskiej wręczana jest w etui wraz z legitymacją, w której
znajduje się nazwa odznaczenia, imię i nazwisko osoby odznaczonej, numer legitymacji łamany przez
rok nadania i datę nadania odznaczenia. Legitymację podpisuje prezes Zarządu Głównego MZC. Na
dokumencie umieszcza się pieczęć owalną ZG MZC.
Regulamin niniejszy został uchwalony przez Zarząd Główny MZC obradujący w dniu 20 maja 2013
roku w Cieszynie.

Załącznik do regulaminów nadania:
Złotej Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,
Medalu Pawła Stalmacha,
Godności Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
1.Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące:
1.1. Danych osobowych
1.2. Stażu członkowskiego w Kole MZC.
1.3. Pełnionych funkcji w Zarządzie Koła, w Komisji Rewizyjnej Koła lub w Zarządzie
Głównym MZC, Głównej Komisji Rewizyjnej.
1.4. Otrzymanych dotychczas wyróżnień macierzowych ( z podaniem roku nadania).
1.5. Aktywnego udziału w organizowaniu imprez popularyzujących wiedzę o regionie takich
jak np. opracowanie i wygłoszenie referatu, benefisy, wieczornice, spotkania, święta regionalne,
wycieczki terenowe i rekreacyjne, dożynki, pokazy, plenery itp.(wymienić jakie imprezy kandydat
organizował lub współorganizował i kiedy były organizowane).
1.6. Popularyzacji regionu poprzez wydawnictwa, artykuły i inne publikacje ( np. wydanie broszury,
folderu, tomiku wierszy, zbioru pieśni regionalnych, autorstwo artykułu w Kalendarzu Cieszyńskim).
1.7. Pozyskiwania środków materialnych i niematerialnych na rzecz Macierzy i Funduszu
Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.
1.8. Starań o pozyskanie nowych członków MZC.
2.Inne informacje o kandydacie.

