
REGULAMIN MEDALU im. Prof. Zdzisława PAWŁOWSKIEGO 
 

1. Medal im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego jest wyrazem najwyższego uznania 
za zasługi w zakresie nieniszczących badań materiałowych i diagnostycznych 
urządzeń i konstrukcji.  

 
Medal nadawany jest przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i 
Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP), najwybitniejszym obywatelom Polski 
jak i przedstawicielom państw obcych działającym w tym obszarze techniki. 
Medal nadany może zostać pośmiertnie. 
Medal może być nadawany osobom prawnym. 
Medal nie dzieli się na klasy. 

2. Kapituła Medalu 

Do kompetencji Kapituły należy opiniowanie wniosków o nadanie Medalu oraz 
występowanie z własną inicjatywą Jego nadania. Kapituła stoi na straży honoru 
Medalu. Jej członkowie powoływani są przez Prezesa Zarządu PTBNiDT SIMP  na 
cztery lata, na czas trwania kadencji Władz Towarzystwa spośród osób, które zostały 
uhonorowane tym Medalem. Kapitułę tworzą: urzędujący Prezes Towarzystwa i 
sześciu członków Kapituły. Prezes przewodniczy Kapitule. Kapituła wybiera ze swego 
grona Sekretarza Kapituły. 

Jednorazowo, na okres przejściowy po ustanowieniu Medalu, a przed pierwszymi 
nadaniami Medalu, w skład Kapituły wchodzą Członkowie Zarządu Towarzystwa, a 
sekretarzem Kapituły zostaje Sekretarz Zarządu Towarzystwa. 

 

3. Opis Medalu 

Medal nosi imię Prof. Zdzisława Pawłowskiego i jest odlewem z mosiądzu, miedzi 
lub brązu, przedstawiającym na awersie popiersie Prof. Pawłowskiego, a na rewersie 
znak SIMP z podpisem Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki 
Technicznej,  zgodnie z rysunkiem poniżej. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitu%C5%82a_orderu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapitu%C5%82a_orderu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_Rzeczypospolitej_Polskiej


4. Przyznawanie  
 
Medal przyznaje się za działalność, która w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju 
badań nieniszczących i diagnostyki technicznej, a w szczególności za: 
- prace naukowo – badawcze, 
- prace konstrukcyjne i technologiczne, 
- prace wdrożeniowe, patentowe i racjonalizatorskie, 
- działalność dydaktyczno-szkoleniową, 
- działalność normalizacyjną, 
- publikacje, 
- działalność w krajowym i zagranicznym ruchu inżynierskim. 
Głosowanie jest ważne gdy głosy odda co najmniej 60% członków Kapituły. Na 
wniosek członka Kapituły głosowanie może być przeprowadzone w sposób tajny. O 
utajnieniu głosowania decydują członkowie Kapituły zwykłą większością głosów.  
O przyznaniu Medalu decyduje bezwzględna większość głosów członków Kapituły 
biorących udział w głosowaniu. 
Dopuszcza się rozpatrywanie wniosków o nadanie Medalu  drogą elektroniczną (e-
mailową). O przeprowadzeniu głosowania drogą elektroniczną decydują członkowie 
Kapituły zwykłą większością głosów.  
Dopuszcza się przyznanie maksymalnie do pięciu medali w ciągu jednego roku 
kalendarzowego, przy czym zalecana liczba medali w ciągu roku wynosi jeden. 

 
5. Zgłaszanie wniosków 

 
Wnioski według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu zgłaszać mogą: 
Zarząd Główny SIMP, Zarząd PTBNiDT SIMP, Zarządy Oddziałów PTBNiDT SIMP. 
Wnioski zgłasza się do Sekretarza Kapituły do końca roku kalendarzowego, tak aby 
po rozpatrzeniu przez Kapitułę, Medale mogły być wręczone podczas najbliższej 
KKBN. Jednorazowo na okres przejściowy w roku ustanowienia Medalu, wnioski mogą 
być składane do 30 września 2016 roku. 
Sekretarz Kapituły prowadzi ewidencję przyznanych Medal i listę uhonorowanych osób 
fizycznych i prawnych zgodnie z załącznikiem nr 2. 

6. Wręczanie 

Osobami uprawnionymi do wręczania medalu są Prezes i Wiceprezes Zarządu 
PTBNiDT oraz Prezes i Wiceprezesi Zarządy Głównego SIMP. 

Wręczenie Medalu powinno mieć charakter uroczysty oraz publiczny i powinno 
odbywać się podczas otwarcia Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących. 
 

 

Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 1 na zebraniu Zarządu PTBNiDT SIMP dn. 15.09.2016.  

 



 

Załącznik 1 Wniosek o nadanie Medalu im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego 

 

Wnioskujemy o nadanie Medalu im. Prof. Zdzisława Pawłowskiego dla: 

Imię i nazwisko z tytułem: ………………………………………………………………… 

Adres, tel., email: ………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy: ……………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie: ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Zgłaszający: (ZG SIMP, Zarząd PTBNiDT SIMP, ZO PTBNiDT SIMP): 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Uchwała (załącznik)  nr ……………… z dn. …………………………... 

 

Decyzja Kapituły z dn. ………….... 

 

Podpisy (czytelne): ……………… … …………………..          .…………………. 
   Przewodniczący: 
 



           .…………………       …………………..             …………………… 

 

Załącznik 2 

Tablica 1. Zestawienie wręczonych medali 

Przewodniczący Kapituły Kadencja 
Liczba 

odznaczonych 

Dane szczegółowe 

Polacy Cudzoziemcy Żyjący Pośmiertnie 

 

 

Tablica 2. Lista odznaczonych 

Lp. Rok nadania Imię i nazwisko  Oddział/kraj 
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