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XXIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników 
Przemysłu Naftowego w Polsce, nawiązując do tradycji historycznych powstania polskiego 
przemysłu naftowego, wznowił uchwałą podjętą w dniu 27 czerwca 1968 r. przyznawanie 
MEDALU im. Ignacego Łukasiewicza ustanowionego przez III Zjazd Naftowy w roku 1929, 
jako realizację uchwały Kongresu Naftowego z roku 1882 r.

§ 1.
„Medal im. Ignacego Łukasiewicza” zwany dalej Medalem, stanowi zaszczytny dowód uznania 
i wyróżnienia za zasługi położone dla rozwoju przemysłu naftowego.

§ 2.
Pojęcie „przemysł naftowy” w rozumieniu niniejszego statutu obejmuje wszystkie rodzaje 
działalności w zakresie poszukiwań i eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, przeróbki 
ropy i gazu, transportu, dystrybucji i magazynowania ropy i gazu oraz produktów naftowych 
i surowców dla petrochemii, projektowania i wykonawstwa inwestycji, a także projektowania 
i wytwórstwa wszelkich urządzeń technicznych służących do prowadzenia tej działalności.

§ 3.
Medal jest nadawany osobom, które szczególnie wyróżniły sie wybitną twórczą działalnością 
naukowo - techniczną lub organizacyjną w dziedzinie przemysłu naftowego.

§ 4.
Medal ma kształt okrągły, wykonany jest z metalu i pozłacany.
Na awersie Medalu umieszczony jest wizerunek Ignacego Łukasiewicza, a w otoku napis 
u góry: Ignacy Łukasiewicz, u dołu: 1822 – 1853 – 1882, zaś na rewersie w górnej połowie 
obwodu - symboliczny rysunek rafinerii i kopalni przedzielony młotami górniczymi.
Reszta powierzchni przeznaczona jest na umieszczenie nazwiska osoby wyróżnionej i numer 
Medalu.
Wymiary Medalu: średnica – 50 mm, grubość – 4 mm
Medale są numerowane.

§ 5.
Wraz z Medalem wręcza się dyplom stanowiący dowód nadania Medalu.
Dyplom u góry posiada wzór odznaki SITPNiG, a ponadto napis – według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

§ 6.
Medal nadaje Kapituła Medalu im. Ignacego Łukasiewicza.

§ 7.
Wnioski na druku stanowiącym załącznik nr 1 wraz z udokumentowanym uzasadnieniem 
składa się w Biurze Zarządu Głównego.

§ 9.
1. Statut został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 75/XXXIX/2018 

z dnia 29.03.2018 r.
2. Traci moc Statut zatwierdzony Uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 46 z dnia 

5.10.2005 r.


