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Regulamin 
przyznawania  Medalu Honorowego 

Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy 
 

I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

Medal Honorowy PTMP jest przyznawany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Pracy. 
 

§ 2 
 

Medal Honorowy PTMP przyznaje się za wybitne zasługi dla medycyny pracy. 
 

§ 3 
 

Za wybitne zasługi dla medycyny pracy uznaje się: 
1. długoletnie i aktywne członkostwo w PTMP; 
2. zasługi w działalności PTMP- aktywny udział w pracach Zarządu Głównego lub 

właściwego terytorialnie oddziału ; 
3. upowszechnianie i propagowanie medycyny pracy poprzez organizację konferencji 

naukowych bądź szkoleniowych zwłaszcza o zasięgu krajowym; 
4.  aktywny udział w zespołach eksperckich zajmujących się ochroną zdrowia 

pracujących; 
5. inicjowanie i realizację programów profilaktycznych; 
6. pełnienie funkcji konsultanta Krajowego lub Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny 

pracy; 
7. aktywny udział w pracach legislacyjnych dotyczących ochrony zdrowia pracujących; 
8. długoletnie kierowanie placówkami medycznymi zajmującymi się patologią 

zawodową i działalnością profilaktyczną w środowisku pracy; 
9.  kreatywność w środowisku medycyny pracy. 

 
 

II.  Postanowienia szczegółowe 
 

§ 4 
 

1. Wniosek o przyznanie Medalu Honorowego PTMP sporządza się według wzoru 
stanowiącego załącznik  do niniejszego Regulaminu. 

2. Z wnioskiem mogą wystąpić zarządy oddziałów lub Zarząd Główny PTMP z własnej 
inicjatywy, po jego zatwierdzeniu bezwzględną większością głosów. 

3. Wniosek musi zawierać:  
- CV kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów działania, 

które są podstawą wnioskowania, 
- uchwałę zarządu oddziału lub Zarządu Głównego  z protokołem głosowania. 
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4. Wniosek składa się do Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie określonym przez 
Zarząd. 

5. Prezydium Zarządu Głównego rozpatruje wnioski zarządów oddziałów Towarzystwa i 
wydaje opinię większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków. 

6. O wydanej opinii Prezydium informuje wnioskodawcę.  
7. Wniosek wraz z opinią Prezydium kierowany jest do Zarządu Głównego. 

 
§ 5 

 
1. Wszystkie zgłoszone wnioski podlegają głosowaniu przez Zarząd Główny w trybie 

tajnym. 
2. Medal Honorowy PTMP przyznaje się kandydatom, którzy uzyskali 50% głosów + 1. 

 
§ 6 

 
1. Medal Honorowy PTMP wręcza Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy  na 

Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTMP. 
2. W razie nieobecności członka PTMP na posiedzeniu Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów PTMP Medal wręcza Przewodniczący Zarządu właściwego terytorialnie 
Oddziału. 
 

III.  Postanowienia końcowe 
 

§7 
 
Niniejszy Regulamin zatwierdzono Uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Pracy w dn. 11.04.2018r. 


