REGULAMIN PRZYZNAWANIA
MEDALU IM. KONSTANTEGO JANICKIEGO
odznaczenia honorowego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
„Za zasługi dla Parazytologii”
Medal został ustanowiony 20. września 1984 roku uchwałą podjętą na Zwyczajnym Ogólnym Zebraniu PTP.
Powstał z inicjatywy Zarządu Głównego i składek społecznych członków PTP.
Medal został zaprojektowany przez artystę plastyka, Ewę Krynicką,
według założeń projektowych Zarządu Głównego PTP.

1. Odznaczenie przyznawane jest:
a) za całokształt wyróżniającej się działalności na rzecz parazytologii,
b) osobie fizycznej lub prawnej,
c) Polakom - członkom Towarzystwa zamieszkałym w kraju, oraz w szczególnych
przypadkach Polakom zamieszkałym za granicą i uczonym innych narodowości
zasłużonym dla parazytologii,
d) tylko jednorazowo.
2. Odznaczenie stanowi medal i dyplom.
3. Kandydatów do odznaczenia przedstawiać mogą: Zarząd Główny PTP, Zarządy Oddziałów
PTP oraz członkowie honorowi Towarzystwa.
4. Kandydatury muszą być przedstawione według kryteriów podanych poniżej.
5. Nie mogą być przedstawieni do odznaczenia aktualnie pełniący funkcje w Zarządzie
Głównym PTP i w Zarządach Oddziałów.
6. Odznaczenie przyznaje Zarząd Główny PTP na podstawie wniosku wysuniętego przez
Komisję Odznaczeń.
7. Komisja Odznaczeń powoływana jest przez Zarząd Główny raz na kadencję.
8. W skład Komisji Odznaczeń wchodzą:
a) Sekretarz Zarządu Głównego PTP,
b) byli Prezesi Zarządu Głównego PTP,
c) Przewodniczący wszystkich Oddziałów PTP.
9. Przewodniczącego Komisji Odznaczeń powołuje Zarząd Główny spośród byłych Prezesów.
10. Komisja opracowuje wniosek o nadanie odznaczenia na podstawie analizy
przedstawionych kandydatur.
11. Komisja rezerwuje sobie prawo nie przyznawania medalu w poszczególnych latach lub
przyznawania dwóch medali.
12. Wszystkie dokumenty kandydatów odrzuconych będą zniszczone bezpośrednio po
posiedzeniu Komisji i żadne notatki nie będą przechowywane w archiwach Towarzystwa,
poza dokumentami osób nagrodzonych.
13. Wręczenie odznaczeń zasadniczo dokonywane jest podczas Zjazdów Polskiego
Towarzystwa Parazytologicznego i poprzedza je przedstawienie sylwetki i zasług
odznaczonego.
14. Wyróżniony będzie proszony o krótkie wystąpienie.

Kryteria przedstawienia kandydatów do Medalu im. Konstantego Janickiego
odznaczenia honorowego Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego
„Za zasługi dla Parazytologii”

1. Dane personalne
2. Funkcje pełnione w Polskim Towarzystwie Parazytologicznym aktualnie
i w przeszłości
3. Osiągnięcia w pracy naukowej
4. Osiągnięcia organizacyjne na rzecz parazytologii (organizowanie konferencji,
sympozjów, sesji na zjazdach itp.)
5. Osiągnięcia szkoleniowe (doktoryzowanie, patronowanie habilitacji, recenzowanie
awansów naukowych, kursy podyplomowe, udział w tworzeniu programów szkolenia)
6. Propagowanie parazytologii polskiej (artykuły przeglądowe, uczestnictwo w różnych
ciałach krajowych i międzynarodowych)
7. Pisemne uzasadnienie

