
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
(SITPNiG)

Regulamin nadawania 
Medalu Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego
im. Ignacego Łukasiewicza 

w Bóbrce

Do użytku wewnętrznego

Zatwierdzono uchwalą Zarządu Głównego 
nr 75/XXXIX/2018 z dn. 29.03.2018 r



2

§1
Medal Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 
zwany dalej „Medalem Muzeum PNiG” - ustanowiony został uchwałą Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego w dniu 01. 06. 1995 r., jako dowód uznania za aktywną pracę społeczną, 
filantropię lub mecenat na rzecz rozwoju i wzbogacania zbiorów Muzeum Przemysłu 
Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

§ 2
Medal Muzeum PNiG jest wybity w brązie w postaci krążka o średnicy 70 mm przedstawia:

• rewers – portret Ignacego Łukasiewicza z napisem „Ignacy Łukasiewicz 1822 - 1882”,
• awers – charakterystyczne dla Muzeum sylwetki obiektów i budowli z napisem w otoku: 

„Muzeum Przemysłu Naftowego – Bóbrka”. Na ozdobnej tarczy umieszczonej w dolnej 
części awersu znajduje się napis: „ w dowód uznania”, poniżej którego wygrawerowane 
zostaną: numer kolejny, rok nadania, imię i nazwisko odznaczonego, bądź nazwa 
wyróżnionego zakładu lub instytucji.

§ 3
1. Medal Muzeum PNiG nadaje Kapituła Medalu Muzeum Przemysłu Naftowego 

i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce działająca zgodnie z Regulaminem.
2. Medal nadawany jest na wniosek:

• Zarządu Głównego SITPNiG,
• Rady Fundacji MPNiG, 
• Zarządu Fundacji MPNiG,
• członków Kapituły.

Wniosek powinien być składany na ręce Kanclerza lub w Biurze Zarządu Głównego SITPNiG 
lub Sekretariacie Kapituły Medalu Muzeum PNiG w Bóbrce na piśmie, wg wzoru ustalonego 
przez Kapitułę Medalu (zał. nr 1).

§ 4
1. Odznaczeni wraz z Medalem otrzymują „Dyplom Medalu Muzeum PNiG” potwierdzający 

nadanie medalu (zał. nr 2). 
2. „Dyplom” zawiera: numer kolejny, imię i nazwisko lub nazwę odznaczonego, miejscowość, 

skrócone wyszczególnienie zasług i datę nadania.
3. Dyplom podpisują Kanclerz Kapituły i Sekretarz Kapituły.

§ 5
Medal Muzeum PNiG może być nadany przedsiębiorstwom, instytucjom, stowarzyszeniom, 
organizacjom i osobom fizycznym spełniającym kryteria wymienione w paragrafie 1 oraz 
jeden z poniższych warunków:
1. wykazywać inicjatywę i zaangażowanie społeczne w rozbudowie, modernizacji i rozwoju 

Muzeum PNiG, 
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2. być znaczącym inwestorem lub fundatorem w zakresie budowy obiektów Muzeum PNiG, 
ich modernizacji, wzbogacania zbiorów mających wartość dokumentów historii rozwoju 
branż przemysłu naftowego i gazowniczego (literatura, eksponaty, dzieła sztuki, grafika, 
fotografia itp.), 

3. posiadać dorobek propagujący w różnych formach historię rozwoju branż naftowych, 
gazowniczych i rafineryjnych oraz Muzeum PNiG.

§ 6
1. Medal może być nadany osobom fizycznym i instytucjom zagranicznym.
2. Medal może być nadawany pośmiertnie.
3. Medal może być nadany, jako wyróżnienie honorowe dla osób piastujących wysokie 

godności państwowe i społeczne w kraju i za granicą, władz lokalnych jak również dla 
władz innych tego typu muzeów na świecie, za wkład w rozwój Muzeum Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. 

§ 7
Medal Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza nadaje 
Kapituła Medalu MPNiG.
1. Kanclerza i skład osobowy Kapituły Medalu MPNiG, w ilości 5-9 osób, powołuje Zarząd 

Główny SITPNiG.
2. Kapituła powoływana jest na okres kadencji władz naczelnych SITPNIG.
3. Siedzibą Kapituły jest Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza 
w Bóbrce, które zapewnia obsługę administracyjną (Sekretariat Kapituły).
4. W skład Kapituły wchodzą: 
1) Przedstawiciele Fundatorów Fundacji Muzeum PNiG: PKN Orlen, PGNiG i SITPNiG, przy 

czym ze strony SITPNiG jest to sekretarz generalny, który jest jednocześnie Kanclerzem 
Kapituły,

2) Prezes Fundacji Muzeum PNiG, 
3) Dyrektor Muzeum PNiG im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, 
4) osoby zgłoszone przez Oddziały lub sekretarza generalnego SITPNiG, maksymalnie 4 osoby.

§ 8
Kapituła wybiera ze swego grona zastępcę kanclerza i sekretarza Kapituły.
1. Kanclerz Kapituły lub upoważniony przez niego członek Kapituły reprezentuje Kapitułę 

na zewnątrz.
2. Zarząd Główny SITPNiG może dokonać zmian w składzie Kapituły w ciągu kadencji.

§ 9
1. Kapituła Medalu MPNiG po rozpatrzeniu przedstawionych wniosków, podejmuje 

w głosowaniu tajnym uchwałę o nadaniu Medalu lub stwierdzającą, że przedstawiony 
wniosek nie uzasadnia jego nadania.

2. Przed podjęciem ostatecznej decyzji Kapituła może zwrócić się do wnioskodawcy 
o uzupełnienie wniosku lub może zasięgnąć opinii kompetentnych konsultantów. 
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§ 10
1. Do ważności uchwał Kapituły – niezbędna jest obecność zwykłej większości składu 

osobowego Kapituły, w tym Kanclerza Kapituły lub Zastępcy Kanclerza Kapituły. 
2. Nadanie Medalu powinno być udokumentowane protokołem posiedzenia Kapituły 

Medalu, podpisanym przez podejmujących uchwałę. Protokół powinien zawierać 
szczegółowe uzasadnienie decyzji nadania Medalu. 

3. Nadanie Medalu jest ewidencjonowane przez Sekretariat Kapituły w „Księdze Medalu 
Muzeum” z wyszczególnieniem numeru kolejnego, roku, imienia i nazwiska albo nazwy 
odznaczonego zakładu lub instytucji.

§ 11
Medal wręczany jest uroczyście przez Prezesa SITPNIG i Kanclerza Kapituły, bądź przez inne 
upoważnione osoby z okazji uroczystości branżowych imprez organizowanych przez SITPNiG.

§ 12
Informacje o odznaczeniach Medalem Kapituła podaje się do publicznej wiadomości 
w „Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych”, „Wieku Nafty” oraz na stronie internetowej 
SITPNiG.

§ 13
1. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 75/XXXIX/2018 

w dniu 29.03.2018 r.
2. Traci moc Regulamin zatwierdzony uchwałą nr 112 Zarządu Głównego SITPNiG w dniu 

21.03.2007 r.
3. Wszelkie zmiany w treści niniejszego regulaminu wymagają uchwały Zarządu Głównego 

SITPNiG.


