
 
 
 
 

    Regulamin Kapituły Medalu                    
ZasłuŜony Dla Polskiej Poligrafii 
 
                  § 1 
 

1. Kapitułę medalu ZasłuŜony Dla Polskiej Poligrafii powołała Rada 
Polskiej Izby Druku (PID) w dniu ustanowienia tegoŜ medalu tj dniu 
07.12.11 r. 

2. W skład Kapituły wchodzi cały skład urzędującej Rady PID oraz osoby juŜ 
uhonorowane tym medalem, które wyraŜą na to zgodę. 

3. Przewodniczącym Kapituły jest urzędujący Prezes PID a jego zastępcą 
Vice Prezes Izby. 

4. Rada Izby na swoich posiedzeniach ustala okoliczności czas i miejsce 
wręczania medali w danym roku kalendarzowym oraz ilość zgłaszanych 
kandydatów przez członków Kapituły. 

5. KaŜdy członek Kapituły zgłasza swoich kandydatów po otrzymaniu takiej 
prośby od Przewodniczącego Kapituły poprzez Biuro Izby. 
Zgłoszenia mogą być nadsyłane pocztą, drogą mailową a takŜe w 
wyjątkowych przypadkach (wiek, niepełnosprawność) drogą telefoniczną 
Dyrektorowi Biura Izby. 

     6.  Zgłoszone kandydatury są przedstawiane na posiedzeniu Rady Izby. O    
wyborze kandydatów do odznaczenia decyduje ilość oddanych na nich 
głosów. W wypadku równej ilości oddanych głosów na kandydatów do 
przewidzianej ilości medali, takie kandydatury są głosowane jeszcze raz 
przez członków kapituły. W wypadku braku rozstrzygnięcia decyduje głos 
Przewodniczącego Kapituły. 
   
                                               

                                § 2 
       
           Wzór medalu, o którym mowa w § 1 jest przechowywany w Polskiej  
           Izbie Druku, do której to naleŜą prawa autorskie do projektu w/w medalu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                § 3 
 

Medal ZasłuŜony Dla Polskiej Poligrafii przyznawany jest osobom fizycznym 
za przyczynienie się do rozwoju krajowej poligrafii, wzrostu jej jakości 
produkcji oraz jej popularyzacji i promocji tak w kraju jak za granicą. 

  
 
                                                                  
                                                                 § 4 
 
            Wnioski o nadanie w/w medalu mogą być składane wyłącznie przez 
            członków Polskiej Izby Druku i/ lub członków Kapituły tego medalu. 
            Odznaczeni przedmiotowym medalem nie muszą spełniać wymogu  
             jakiejkolwiek przynaleŜności organizacyjnej.  
             Medal ZasłuŜony Dla Polskiej Poligrafii moŜe być nadawany pośmiertnie. 
 
                                                              
                                                                   § 5 
 
 
            Wnioski rozpatruje się w obecności minimum trzech członków Kapituły. 
             Kapituła moŜe nadawać odznaczenie zgodnie z wnioskiem lub odmówić  
             nadania odznaczenia. 
             Odmowa nadania odznaczenia nie wymaga uzasadnienia 
             Decyzja Kapituły jest ostateczna. 
             Ponowny wniosek o odznaczenie moŜe być rozpatrywany po upływie roku od  
             daty odmowy.  
  
                                                                   
                                                                   § 6 
 
 
             Ewidencję odznaczeń prowadzi Biuro Polskiej Izby Druku. 
                                                                                                                            
 
                                                                   


