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I. Wstęp
§1

1. Zgodnie z § 21 pkt. 14 Statutu SITPNiG Zarząd Główny powołuje Kapitułę Medalu im. 
Ignacego Łukasiewicza, zwaną dalej „Kapitułą”.

2. Kapitułę tworzy Kanclerz Kapituły, 1-2 Zastępców Kanclerza Kapituły, Sekretarz 
Kapituły oraz co najmniej trzech członków Kapituły.

3. Skład Kapituły powoływany jest na okres kadencji władz naczelnych SITPNiG.

§ 2
Kapituła ma prawo wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących Medalu, 
a w szczególności rozpatruje wnioski o nadanie lub pozbawienie Medalu, wnioskuje przyznanie 
lub pozbawienie Medalu, przedkłada swoje decyzje do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu 
SITPNiG.

II. Tryb powoływania Kapituły
§ 3

1. Kapitule Medalu przewodniczy Kanclerz Kapituły, który jest powoływany przez Zarząd 
Główny SITPNiG.

2. Kanclerz Kapituły przedstawia kandydatury składu osobowego Kapituły do 
zatwierdzenia Zarządowi Głównemu SITPNiG.

3. Po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny SITPNiG składu osobowego, Kapituła wybiera 
ze swego grona 1-2 Zastępców Kanclerza i Sekretarza Kapituły.

4. Zwolnione miejsce w składzie Kapituły jest uzupełniane kolejną kandydaturą, którą 
Kanclerz Kapituły przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu SITPNiG.

5. Obsługę administracyjną i techniczną zapewnia Kapitule Biuro Zarządu Głównego.

III. Tryb nadawania Medalu
§ 4

Wnioski o nadanie lub pozbawienie Medalu im. Ignacego Łukasiewicza mogą kierować 
z własnej inicjatywy członkowie SITPNiG, wszystkie jednostki organizacyjne SITPNiG lub 
instytucje i zakłady polskiego przemysłu naftowego i gazowniczego – bezpośrednio do 
Zarządu Głównego SITPNiG.

§ 5
Z wnioskiem o odznaczenie Medalem zasłużonych osób zmarłych można występować 
wyjątkowo w uznaniu szczególnych i godnych upamiętnienia zasług zmarłego.

§ 6
Przy rozpatrywaniu wniosków o nadanie Medalu im. Ignacego Łukasiewicza Kapituła Medalu 
posługuje się kryteriami, jakim powinien odpowiadać kandydat, a w szczególności:

1) długoletnia, efektywna i znacząca praca w przemyśle naftowym, gazowniczym 
i rafineryjno-petrochemicznym,

2) długoletnia działalność w SITPNiG,
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3) działalność wynalazcza w przemyśle naftowym, gazowniczym i rafineryjno-
petrochemicznym,

4) udział w kształceniu kadr dla przemysłu naftowego, gazowniczego i rafineryjno-
petrochemicznego,

5) publikacje z zakresu przemysłu naftowego, gazowniczego i rafineryjno-
petrochemicznego,

6) uczestnictwo w pracach społecznych na rzecz danego środowiska.

§ 7
1. Kandydat do nadania Medalu im. Ignacego Łukasiewicza powinien spełniać większość 

kryteriów wyszczególnionych w § 6.
2. Medal im. Ignacego Łukasiewicza nie może być nadany członkowi Kapituły w trakcie 

trwania jego kadencji.

§ 8
1. Kapituła po rozpatrzeniu przedstawionych wniosków o nadanie lub pozbawienie 

Medalu podejmuje stosowną uchwałę.
2. Przed wydaniem ostatecznej decyzji (nadania lub pozbawienia Medalu) Kapituła może 

zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku lub może zasięgnąć opinii 
kompetentnych konsultantów.

3. Pozbawienie Medalu im. I. Łukasiewicza następuje na skutek prawomocnego 
zastosowania przez sąd powszechny wobec osoby odznaczonej Medalem kary w postaci 
pozbawienia praw publicznych. 

§ 9
1. Do ważności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność co najmniej 3/4 składu 

osobowego Kapituły, w tym Kanclerza Kapituły lub Zastępcy Kanclerza Kapituły.
2. Nadanie lub pozbawienie Medalu musi być udokumentowane protokołem Kapituły 

Medalu. Uchwała zapada w głosowaniu tajnym kwalifikowaną większością 3/4 
głosów.

§ 10
Medal im. Ignacego Łukasiewicza wręczany jest uroczyście przez Prezesa SITPNiG i Kanclerza 
Kapituły.

IV. Postanowienia końcowe
§ 11

1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 75/
XXXIX/2018 r. z dnia 29.03.2018 r. 

2. Traci moc Regulamin zatwierdzony Uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 46 z dnia 
5.10.2005 r.


