STATUT MEDALU
BENEMERENTI DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
BENEMERENTI DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ, dalej zwany medalem, został
ustanowiony Dekretem Biskupa Drohiczyńskiego ks. prof. dr. hab. Tadeusza
Pikusa z dnia 5 czerwca 2018 r. (L. 480/2018).
§2
Medal przyznawany jest wiernym za zasługi w dziele budowania
Królestwa Bożego, w sposób szczególny przyczyniającym się do pomnażania
dobra duchowego i materialnego Kościoła Drohiczyńskiego.
§3
Medal przyznawany jest osobom fizycznym – świeckim i duchownym, a
także instytucjom i osobom prawnym z diecezji i spoza jej granic.
WZÓR MEDALU
§ 4.
Medal posiada kształt koła o średnicy 40 mm. Awers przedstawia herb
Diecezji Drohiczyńskiej z napisem w otoku „BENEMERENTI DIECEZJI
DROHICZYŃSKIEJ”. Rewers ukazuje wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus
- Patronki Diecezji z napisem w górnym otoku „MATKA KOŚCIOŁA”.
Medal zawieszony jest na wstążce w barwach flagi diecezjalnej – żółtej,
białej i czerwonej.
3. Medal ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
4. Wraz z medalem wręczany jest dyplom.
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§5
KRYTERIA PRZYZNAWANIA MEDALU:
1. Medal przyznawany jest:
a) osobom o nienagannym życiu religijnym i moralnym.
b) Instytucjom i osobom prawnym, których działalność i cele statutowe
są zgodne z nauczaniem Kościoła.
2. Medal każdego stopnia: brązowy, srebrny i złoty może być przyznany
danej osobie fizycznej lub prawnej tylko jeden raz, z zachowaniem gradacji
stopni.
§6
KAPITUŁA MEDALU
1. Kapituła składa się z siedmiu kapłanów spośród prezbiterium
diecezjalnego mianowanych przez Biskupa Drohiczyńskiego.
2. Kapituła powoływana jest na wspólną, pięcioletnią kadencję.
3. Kapituła Medalu ustaje wraz z ustaniem władzy Biskupa, który ją
powołał.
4. W razie odejścia któregoś z członków w trakcie kadencji, jego następcę
mianuje Biskup Diecezjalny na okres, który pozostaje do końca danej kadencji
Kapituły.
5. Członka Kapituły naruszającego zasady życia kapłańskiego, Biskup
Diecezjalny odwołuje dekretem po wysłuchaniu opinii pozostałych członków
Kapituły.
6. Biskup Diecezjalny mianuje Przewodniczącego Kapituły.
7. Członkowie kapituły, wobec obecności przynajmniej połowy jej składu,
wybierają spośród siebie w tajnym głosowaniu, zwykłą większością głosów jej
Sekretarza.
8. Do przeprowadzenia wyborów Przewodniczący wyznacza w sposób
wolny przewodniczącego wyborów i skrutatora.
9. Do uprawnień Przewodniczącego Kapituły należy:
a) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Kapituły,
b) przedstawianie Kapitule do akceptacji osób zgłoszonych pisemnie do
odznaczenia,
c) przedstawianie Biskupowi Diecezjalnemu kandydatów do
odznaczenia.
10. Do zadań Sekretarza Kapituły należy:
a) przechowywanie odznaczeń,
b) gromadzenie pisemnych wniosków,
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c) sporządzanie protokołów posiedzeń,
d) organizowanie uroczystości wręczenia medalów.
§7
SKŁADANIE WNIOSKÓW O ODZNACZENIE MEDALEM
1. Medal przyznaje Biskup Diecezjalny na wniosek Kapituły Medalu.
2. Pisemny wniosek o przyznanie medalu mogą złożyć: każdy członek
Kapituły, osoby duchowne i życia konsekrowanego, a także kościelne osoby
prawne, dołączając stosowną opinię.
3. Wniosek winien zawierać dane dotyczące kandydata: imię i nazwisko,
datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, dane
teleadresowe (telefon, e-mail), nazwę parafii, zawód wykonywany, opis
postawy moralnej oraz szczególne zasługi na rzecz rozwoju życia religijnego,
społecznego i kulturalnego Diecezji Drohiczyńskiej.
4. W przypadku kandydata spoza Diecezji – w imieniu Kapituły – Biskup
Drohiczyński zwraca się o nihil obstat do Ordynariusza miejsca zamieszkania
kandydata.
5. Przechowywanie danych osobowych i wniosków o nadanie lub
pozbawienie medalu, o których mowa w prawie o ochronie danych osobowych,
nie wymaga zgody osoby odznaczanej.
§8
WRĘCZANIE MEDALU
1. Wręczenia Medalu dokonuje Biskup Diecezjalny lub Jego delegat.
2. Termin i miejsce wręczenia ustala Biskup Diecezjalny.
§9
POZBAWIENIE MEDALU
1. Pozbawioną medalu może być osoba, instytucja lub osoba prawna w
przypadku naruszenia norm zawartych w § 5 niniejszego Statutu.
2. Pozbawienia medalu dokonuje Biskup Diecezjalny na wniosek Kapituły
Medalu.
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§ 10
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2018 r. – w XXVII
rocznicę ustanowienia Diecezji Drohiczyńskiej przez św. Jana Pawła II.
2. Do niniejszego Statutu dołączony jest formularz Wniosku o przyznanie
medalu Benemerenti Diecezji Drohiczyńskiej.
Drohiczyn, 5 czerwca 2018 roku
L. 481/2018
+ Tadeusz Pikus
Biskup Drohiczyński
Ks. Zbigniew Rostkowski
Kanclerz Kurii
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