
 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego nr 15/2019  

z dn. 6 września 2019.  

 

1. Polskie Towarzystwo Geopolityczne ustanawia Odznakę za Zasługi dla Geopolityki 

Polskiej jako wyróżnienie za zasługi położone w działalności statutowej. 

2. Cel i zasadność ustanowienia wyróżnienia zawarta jest w treści Regulaminu Odznaki 

za Zasługi dla Geopolityki Polskiej wraz z jego wizerunkiem. 

3. Regulamin Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 



 

 

Regulamin Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej 

 

obowiązuje na podstawie Uchwały nr 15/2019  Zarządu Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego z 

dn. 6 września 2019 r. oraz  

na podstawie Ustawy o odznakach i mundurach z dn. 21 grudnia 1978 r. z późn. zm. 

 

§ 1. Cel ustanowienia Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej 

Celem ustanowienia Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej, zwanej dalej Odznaką, 

jest wyróżnienie i uhonorowanie osób zasłużonych w realizacji celów statutowych 

Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego.  

§ 2. Zasady i warunki przyznawania Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej 

1. Odznaka jest wyróżnieniem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (PTG) 

przewidzianym do noszenia. 

2. Odznaka przyznawana jest za zasługi w realizacji celów statutowych PTG. 

3. Nadzór nad Odznaką sprawuje prezes PTG i to przez niego Odznaka jest nadawana. 

4. Odznaka przyznawana jest osobie na podstawie pisemnego wniosku, który nie 

wymaga ściśle określonego wzoru, lecz przekazywanego prezesowi listownie bądź 

drogą elektroniczną, w którym wskazać należy: 

a.  pełne imię i nazwisko osoby wyróżnianej, oraz wnioskodawcy, 

b.  numer PESEL osoby wyróżnianej, 

c. opis wyszczególnionej zasługi, będącej realizacją celów statutowych PTG jako 

uzasadnienie propozycji nadania. 

5. Prezes PTG może powołać Kolegium ds. Wyróżnień zwane dalej Kolegium, którego 

zadaniem będzie opiniowanie wniosków o nadanie Odznaki, w określonym przez 

prezesa terminie. 

6. Odznaka dzieli się na siedem stopni, a nazwy tych stopni w kolejności od najwyższego 

do najniższego to: diamentowy, szmaragdowy, rubinowy, platynowy, złoty, srebrny, 

brązowy. 

7. Odznaka w tym samym stopniu może być nadana jednej osobie tylko raz. 

8. Nie można nadać Odznaki w stopniu niższym niż otrzymany wcześniej. 

9. Przyznany stopień Odznaki zależy od liczby nadań odznaki oraz znaczenia zasług 

osoby wyróżnianej. Ocenę rzeczonych zasług powierza się prezesowi i Kolegium. 

10. Odznaka przyznawana jest osobie wyróżnianej w dniu uroczystego wręczenia.  

11. Nazwiska wszystkich wyróżnionych, mających prawo do noszenia Odznaki wraz z jej 

stopniem i rokiem nadania, są zapisywane i przechowywane w siedzibie PTG oraz 

mogą być publikowane na stronie internetowej PTG. Przyjęcie Odznaki przez osoby 



 

 

wyróżnione oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych 

przez PTG oraz prezentowanie nazwisk osób wyróżnionych odpowiednim stopniem. 

12. Potwierdzeniem nadania Odznaki jest Legitymacja. Dokument ten wydaje Polskie 

Towarzystwo Geopolityczne. Wykonana jest ona podobnie do Legitymacji 

członkowskiej PTG, z tą różnicą, że kolor okładki jest orzechowy ze stylizowaną 

fakturą drewna. Wewnętrzna strona Legitymacji zaś przedstawia potrzebne informacje 

o wyróżnionym, w tym stopień, datę wręczenia i nr legitymacji, a także podpis osoby 

uprawnionej do wystawienia, nr PESEL wyróżnionego dla odróżnienia od osób o tym 

samym nazwisku i imieniu. Wzór Legitymacji przedstawia załącznik 1. Drukowana 

jest ona na papierze technicznym, zginanym w połowie w formacie A6. Okładka 

Legitymacji wykonana jest z twardej tektury oprawionej dermą z tłoczonymi na niej 

literami o barwie srebrzystej. Legitymacja wręczana jest wraz z Odznaką, w etui na jej 

przechowywanie. Nie wręcza się dodatkowo odrębnego dyplomu. 

§ 3. Opisy wzorów Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej 

1. Odznaka ma kształt kwadratu o boku 35 mm na wstążce.  

2. Odznaka wykonana jest odpowiednio z metalu koloru złotego dla stopnia złotego i 

wyższych, srebrnego dla stopnia srebrnego, lub brązowego dla stopnia brązowego.  

3. Na awersie znajduje się grawerunek szachownicy oraz otokowy napis majuskułowy 

wklęsły Za Zasługi dla Geopolityki Polskiej umiejscowiony z trzech stron 

szachownicy za wyjątkiem górnego jej boku, gdzie umieszczone są dwie stylizowane 

gałązki laurowe ułożone poziomo oraz między nimi otwór na mocowanie odznaki do 

wstążki.  

4. Rewers odznaki zawiera napis majuskułowy wklęsły Polskie Towarzystwo 

Geopolityczne, który został umieszczony w trzech wierszach umiejscowionych 

centralnie. 

5. Odznaka noszona jest na wstążce z materiału rypsowego o szerokości 35 mm w 

kolorach czarnym i brązowym w odcieniu orzechowym, rozmieszczonych w siedmiu 

równych pasach o szerokości 5 mm, przy czym zewnętrzne pasy wstążki i dwa 

wewnętrzne są czarne a trzy wewnętrzne, w tym środkowy i dwa pasy oddzielające 

pasy czarne – brązowe.  

6. Metalowa część Odznaki wiązana jest do wstążki przez otwór czarną taśmą z materiału 

atłasowego lub satynowego o szerokości od 2 do 5 mm węzłem ósemkowym. Długość 

taśmy powinna pozwalać jej końcom na wystawanie poniżej Odznaki na długość od 7 

do 12 mm. 

7. Trzy pierwsze stopnie Odznaki, czyli brązowy, srebrny i złoty reprezentowane są przez 

kolor użytego metalu. Wyższe stopnie pozostają przy złotym kolorze, a dodatkowym 

wyróżnikiem jest kokarda z taśmy atłasowej lub satynowej o szerokości od 5 do 8 

mm, przypinana do wstążki 5 mm powyżej otworu na mocowanie części metalowej. 

Końce tej taśmy mają opadać wraz z taśmą czarną za częścią metalową na tę samą 

długość. Kolor kokardy wraz ze złotym kolorem części metalowej odpowiada 



 

 

następującym stopniom: biały – stopień platynowy; czerwony – stopień rubinowy; 

jasnozielony – stopień szmaragdowy; jasnobłękitny – stopień diamentowy. 

8. Do noszenia na mundurach dopuszcza się stosowanie miniatury Odznaki. Miniaturę 

stanowi odpowiednio pomniejszona część wstążki o tej samej kolorystyce. Stopień 

brązowy jest gładki. Stopień srebrny ma dodany do miniatury srebrny galonik po 

środku. Stopień złoty i następne ma dodany złoty galonik. W wyższych stopniach 

oprócz złotego galonika dodaje się także po obu jego stronach odcinki taśmy, z której 

wykonana jest kokarda w odpowiadającym stopniowi kolorze. 

9. Szachownica użyta w awersie odznaki symbolizuje geopolitykę. Symbol ten jest często 

używany jako synonim mapy świata jak i terytoriów przez nią reprezentowanych, 

których zrozumienie znaczenia jest w nauce oraz studiach strategicznych kluczowe dla 

bezpieczeństwa państw i regionów. Jest to także element występujący na logotypie 

PTG. Dwie gałązki laurowe symbolizują uhonorowanie osoby wyróżnionej. Kolory 

pasów wstążki ponownie reprezentują te spotykane na szachownicach, gdzie na 

drewnie znajdują się pola czarne i bezbarwne, czyli w kolorze brązowym w odcieniu 

orzechowym, lub innego drewna. 

10. Etui na Odznakę i legitymację wykonane jest z czarnej kordury o wymiarach 

zapewniających ich bezpieczne przechowywanie. 

11. Wzory rysunkowe Odznaki i ich miniatur zawiera załącznik nr 2 do niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 4. Zasady noszenia Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej 

1. Odznakę nosi się na wstążce na lewej piersi, umieszczając z prawa na lewo w 

kolejności wynikającej ze znaczenia i godności posiadanych odznaczeń zgodnie z 

cytowaną we wstępie Ustawą, po odznakach państwowych i samorządowych. 

2. W razie nadania Odznaki po raz kolejny, nosi się najwyższy jej stopień. 

3. Odznakę mocuje się do odpowiedniego ubrania za pomocą agrafki. Dopuszczalne jest 

mocowanie szpilką. 

4. Noszenie Odznaki zabrudzonej, lub w sposób niezgodny z przepisami prawa lub 

niniejszym regulaminem, oraz przez osoby nieuprawnione jest niedozwolone i może 

wiązać się z możliwością pozbawienia Odznaki. 

5. Miniaturę Odznaki nosi się zgodnie z przepisami dotyczącymi mundurów i odznak. 

 

§ 5. Zasady wręczania Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej 

1. Odznakę wszystkich stopni wręczane są raz w roku podczas Zjazdu Geopolityków 

Polskich, przy wszystkich obecnych, czyli przy rozpoczęciu sesji plenarnej. 



 

 

2. Aktu dekoracji i wręczenia dokonuje prezes PTG w towarzystwie dobranych przez 

siebie osób po publicznym odczytaniu nazwiska osoby wyróżnionej. 

3. Wręczanie odbywa się w kolejności przyznanych stopni od najniższego do 

najwyższego. 

4. W czasie dekoracji obowiązują stroje wizytowe. Osoba w nieodpowiednim stroju nie 

zostaje udekorowana. 

5. Po wręczeniu nazwiska uhonorowanych wyróżnieniem są zapisywane i 

przechowywane w siedzibie PTG oraz mogą być publikowane na stronie internetowej 

PTG wraz z numerem Legitymacji i datą wyróżnienia. 

6. Duplikat legitymacji lub Odznaki wręcza się jedynie przy okazji nadania 

wyróżnionemu wyższego stopnia Odznaki, na jego wniosek. 

7. Odznaki nie wręcza się pośmiertnie. 

 

§ 6. Zasady pozbawiania Odznaki za Zasługi dla Geopolityki Polskiej 

Prezes PTG  lub powołane przez prezesa Kolegium ds. Wyróżnień mogą odebrać Medal 

jeżeli osoba, której został Medal przyznany: 

a. utraciła prawa publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej, 

b. prowadzi działalność na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, 

c. prowadzi działalność na szkodę Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. 

d. naruszyła zapis § 4, ust. 4. niniejszego regulaminu. 

 

 


