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  REGULAMIN NADAWANIA MEDALU "ZASŁUŻONY DLA 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO"  

 

§1. Medal pamiątkowy "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa 
Kryminalistycznego" stanowi uhonorowanie szczególnych zasług dla Polskiego 
Towarzystwa Kryminalistycznego i jest wyrazem uznania dla nagrodzonego za 
zaangażowanie w realizację statutowych celów Towarzystwa.  

§2. Wzór medalu zatwierdzony przez Zarząd Główny i Radę Naukową 
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego przedstawia: 

• na awersie, logo Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w postaci 
odcisku linii papilarnych i znaku paragrafu (§) umieszczonego przy jego 
podstawie oraz liści laurowych,  

• na rewersie, napis "ZASŁUŻONY DLA POLSKIEGO 
TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO" umieszczony nad 
liściem laurowym i znakiem paragrafu (§),  

• medal jest wykonany ze srebra o próbie Ag 925 w kształcie koła o 
średnicy 38,6 mm i masie 28,29 g,  

• medale są numerowane od numeru 001 wzwyż w rejestrze Medalu.  

§3. Medal nadaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
na wniosek Kapituły Medalu "Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa 
Kryminalistycznego", zwanej dalej Kapitułą, po uzyskaniu akceptacji Rady 
Naukowej. Wniosek Kapituły jest przedstawiany do zaopiniowania na 
najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej.  

§4. Kapituła w składzie 7 osobowym jest wybierana na okres 5 lat przez Zarząd 
Główny Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego spośród członków 
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Prawo zgłaszania kandydata do 
Kapituły ma każdy członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
osobiście lub pisemnie z uzasadnieniem . Zarząd Główny PTK informuje 
członków o miejscu i terminie zgłaszania kandydatów do Kapituły w formie 
komunikatu.  

§5. Kapituła na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie 
przewodniczącego i sekretarza kapituły, których kadencja trwa 5 lat.  

§6. Prawo przedstawienia Kapitule kandydatów do nadania medalu ma każdy 
członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Kandydatem do medalu 
może być osoba fizyczna lub prawna, spełniająca warunki określone w §1.  
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§7. Osoba fizyczna musi spełniać warunek pełnoletności i niekaralności.  

§8. Wręczenie medalu odbywa się publicznie podczas ważnych uroczystości i 
spotkań z udziałem członków Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.  

§9. Nadanie medalu odnotowuje się w rejestrze Medalu "Zasłużony dla 
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego" prowadzonego przez sekretarza 
Kapituły.  

§10. Uhonorowany medalem otrzymuje Dyplom Nadania Medalu "Zasłużony 
dla Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego" (wzór dyplomu w załączeniu).  

§11. Nadanie medalu ma charakter honorowy i dożywotni.  

§12. Pozbawienie prawa do medalu, przeprowadzone w trybie przewidzianym 
do jego nadania, może nastąpić w przypadku osoby, która została skazana 
prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo popełnione z winy 
umyślnej.  

§13. W przypadku utraty medalu lub dyplomu, na wniosek zainteresowanego, 
Kapituła może wydać duplikat. Koszty z tym związane ponosi wnioskodawca.  

§14. Regulamin uchwalono na posiedzeniu Zarządu Głównego PTK w 
Warszawie w dniu 26.03.2004 r.i obowiązuje od dnia uchwalenia.  

  

Za Zarząd Główny PTK  

V-ce Prezes dr Mieczysław Goc  
 


