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I. Postanowienia ogólne.
1. Honorowa Szpada SITPNiG jest wyróżnieniem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego 

Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego nadawanym:
a. najlepszym absolwentom wydziałów szkół wyższych współdziałających ze 

Stowarzyszeniem w dziedzinie naukowej, edukacyjnej i wychowawczej,
b. seniorom SITPNiG.

2. Honorowa Szpada SITPNiG posiada formę klasycznej szpady górniczej, której długość 
wynosi 88 cm, a długość głowni 70 cm. Wykonana jest z metalu. Rękojeść szpady ma 
długość 18 cm i składa się z drewnianego trzona połączonego półkolistym metalowym 
kabłąkiem w kolorze żółtym, zakończonym półkolistym kapturkiem. Szpada zaopatrzona 
jest w temblak:
a. zielono-czarny z chwostem zielono-czarnym – dla najlepszych absolwentów 

wydziałów szkół wyższych,
b. biało-czerwony z chwostem zielono-czarnym – dla zasłużonych seniorów SITPNiG.

3. Na głowni szpady wygrawerowane są napisy: na prawej stronie – „Stowarzyszenie 
Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, 
a na lewej stronie: 
a. „»Sapere aude« Najlepszemu Absolwentowi Wydziału XXXX w XXXX r.” 
  - dla najlepszych absolwentów wydziałów szkół wyższych,
b. „»Sapere auso« Zasłużonemu Seniorowi SITPNIG” – dla seniorów SITPNiG,

4. Honorową Szpadę SITPNiG nadaje Kapituła Honorowej Szpady SITPNiG powoływana 
przez Zarząd Główny SITPNiG na okres kadencji władz Stowarzyszenia.

5. W skład Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG wchodzą:
• Sekretarz generalny SITPNiG – kanclerz,
oraz dla nadawania Honorowej Szpady SITPNiG najlepszym absolwentom wydziałów 
szkół wyższych:
• Dziekani Wydziałów,
• Wiceprezes SITPNiG,
• Prodziekani Wydziałów ds. Dydaktycznych;
a dla nadawania Honorowej Szpady SITPNiG zasłużonym seniorom:
• Wiceprezesi Zarządu Głównego SITPNiG.

II. Warunki uzyskania wyróżnienia przez absolwentów wydziałów szkół wyższych.
1. Wyróżnienie nadawane jest najlepszym absolwentom wydziałów szkół wymienionych 

w punkcie I 1.a. niniejszego Regulaminu, jeden raz w roku akademickim na podstawie 
wyniku Konkursu ogłoszonego przez Dziekana Wydziału, którego podstawę stanowi 
niniejszy Regulamin.

2. Konkurs powinien zostać ogłoszony przez Dziekana na początku semestru kończącego 
studia, a jego rozstrzygniecie powinno nastąpić do 15 grudnia każdego roku.

3. W Konkursie mogą uczestniczyć absolwenci Wydziału:
a. nominowani przez Prodziekana d/s Dydaktycznych,
b. zgłaszający się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

3. Zgłoszenia do Konkursu muszą być składane na specjalnych formularzach stanowiących 
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załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Informacje zawarte we formularzu muszą być potwierdzone przez Prodziekana ds. 

Dydaktycznych.
5. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 31 

października danego roku
6. Honorową Szpadę SITPNiG mogą uzyskać absolwenci Wydziału, którzy wyróżnili się 

w toku studiów:
a. bardzo dobrymi wynikami w nauce,
b. osiągnięciami w pracy prowadzonej w ramach studenckiego ruchu naukowego lub 

w innych zespołach badawczych,
c. wykazali się nienaganną postawą moralną.

7. Do udziału w konkursie mogą być nominowani absolwenci, którzy:
a. ukończyli studia w terminie określonym planem studiów,
b. uzyskali średnią ocen z egzaminów i zaliczeń nie niższą niż 4,5; do średniej powinny 

być wzięte wszystkie oceny uzyskane na egzaminach (w tym oceny niedostateczne) 
z przedmiotów objętych planem studiów oraz zaliczeń (jeśli plan studiów nie 
przewidywał egzaminu z danego przedmiotu),

c. uzyskali z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny nie niższe niż bardzo 
dobre,

d. wykazali się wysokimi lokatami w Sesjach Studenckich Kół Naukowych, konkursach 
na Notatki w Internecie i in.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu powinno nastąpić do 15 grudnia każdego roku na niejawnym, 
protokołowanym posiedzeniu Kapituły.

9. Wyniki Konkursu powinny być ogłoszone w gablocie wydziałowej oraz wydziałowej 
witrynie internetowej po decyzji Kapituły, a następnie w czasopismach uczelnianych, 
stowarzyszeniowych i in.

10. Laureaci Konkursu wpisywani są w Księdze Najlepszych Absolwentów prowadzonej 
przez Biuro Zarządu Głównego SITPNiG oraz w dokumentacji Wydziału.

11. Honorowa Szpada SITPNiG wręczana jest laureatowi na wydziałowej uroczystości 
wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Uczelni.

12. Szpada przekazywana jest przez przedstawicieli Zarządu Głównego SITPNiG 
Dziekanowi Wydziału.

13. Na uroczystym dyplomatorium Kanclerz Kapituły dokonuje laudacji laureata i wręcza 
Honorową Szpadę SITPNiG w towarzystwie Dziekana Wydziału, Prezesa lub 
Wiceprezesa SITPNiG i innych Gości Honorowych.

14. Laureat otrzymuje dyplom wykonany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszego Regulaminu, podpisany przez: Kanclerza Kapituły, Dziekana Wydziału 
i pozostałych członków Kapituły.

III. Warunki uzyskania wyróżnienia przez seniorów SITPNiG 
1. Honorowa Szpada SITPNiG nadawana jest seniorom, jako wyraz szacunku i wysokiego 

uznania dla wybitnych osiągnięć w wieloletniej aktywnej działalności na rzecz 
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego.
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2. Honorową Szpadę SITPNiG może uzyskać członek zwyczajny legitymujący się 
szczególnymi i wybitnymi zasługami w rozwoju SITPNiG i co najmniej:  
a. stażem 30 lat przynależności do Stowarzyszenia, 
b. okresem 20 lat aktywnej działalności społecznej w Stowarzyszeniu,
c. posiadaniem przez 5 lat Diamentowej Odznaki Honorowej SITPNiG.

3. Wnioski o nadanie Honorowej Szpady SITPNiG mogą składać zarządy oddziałów 
SITPNiG w jednym egzemplarzu na formularzach wg załączonego wzoru – załącznik nr 3.

4. Wniosek o nadanie Honorowej Szpady SITPNiG powinien zawierać wykaz konkretnych 
osiągnięć kandydata w działalności stowarzyszeniowej.

5. Ocenę wniosków, przedkładanych Kapitule Honorowej Szpady SITPNiG, przygotowuje 
Komisja ds. Tytułów i Odznak Honorowych Zarządu Głównego SITPNiG.

6. Wnioski, które nie uzyskały akceptacji Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG są zwracane 
wnioskodawcy.

7. Laureat otrzymuje dyplom wykonany wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 
niniejszego Regulaminu, podpisany przez: Kanclerza Kapituły i członków Kapituły.

8. Laureaci Honorowej Szpady SITPNiG wpisywani są do Księgi Laureatów prowadzonej 
przez Biuro Zarządu Głównego SITPNiG.

IV. Postanowienia końcowe
1. Honorowa Szpada SITPNiG jest symbolicznym uznaniem osiągnięć wyróżnionych 

absolwentów wydziałów szkół wyższych w czasie studiów oraz seniorów SITPNiG 
w czasie przynależności do Stowarzyszenia.

2. Wręczanie Honorowej Szpady SITPNiG powinno mieć charakter uroczysty, zgodny 
z tradycją górniczą.

3. Honorowa Szpada SITPNiG może być noszona tylko w przypadku posiadania 
stosownego munduru.

4. Dane osobowe zawarte we wnioskach o nadanie Honorowej Szpady SITPNiG podlegają 
przetwarzaniu wyłącznie w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosków przez 
Komisję ds. Tytułów i Odznak Honorowych Zarządu Głównego SITPNiG oraz Kapitułę, 
z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te nie podlegają 
udostępnieniu innym podmiotom.

5. Koszt wykonania Honorowej Szpady SITPNiG ponosi wnioskodawca.
6. Wszelkie zmiany w trybie nadawania Honorowej Szpady SITPNiG wymagają uchwały 

Zarządu Głównego SITPNiG.
7. Regulamin nadawania Honorowej Szpady SITPNiG został zatwierdzony uchwałą 

Zarządu Głównego SITPNiG nr 75/XXXIX/2018 z dn. 29.03.2018 r.
8. Traci moc Regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG nr 192-XXXVIII 

z dnia 18.XII.2015 r. 


