
Załącznik nr 1  
do uchwały Senatu APS nr 80/2020  

z dnia 28 października 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania Medalu Marii Grzegorzewskiej 

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

 

Niniejszy Regulamin ustala zasady, tryb przyznawania i nadawania Medalu Marii 

Grzegorzewskiej zwanego dalej Medalem. 

 

 

I. ZASADY PRZYZNAWANIA MEDALU 

§ 1 

Medal jest przyznawany osobom fizycznym które przyczyniły się do rozwoju Akademii lub 

przysporzyły jej dobrego imienia lub chwały. 

§ 2 

Medal Marii Grzegorzewskiej, przyznaje w drodze uchwały podjętej bezwzględną 

większością głosów, kapituła medalu powoływana przez Senat.   

§ 3 

1 Medal jest numerowany. Na Medalu grawerowane jest lub wybijane imię i nazwisko 

osoby wyróżnionej oraz kolejny numer Medalu. 

2 Medal może być nadany osobie wyróżnionej tylko raz. 

§ 4 

Osoba odznaczona otrzymuje nieodpłatnie Medal oraz dyplom. 

II. TRYB WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKAMI 

§ 5 

1 Z wnioskiem o przyznanie Medalu występuje Rektor z inicjatywy własnej lub na wniosek 

przedstawiony przez prorektora, dyrektora instytutu, Kanclerza lub organizacji 

społecznych działających w Uczelni. 

2 Wnioski o przyznanie Medalu są kierowane do Kapituły Medalu i składane w Biurze 

Rektora w terminie do 31 grudnia  

3 Wniosek o przyznanie Medalu musi być uzasadniony na piśmie. Uzasadnienie wniosku 

powinno zawierać opisy konkretnych działań, wybitnych osiągnięć i zasług osoby 

przedstawionej do uhonorowania. Rektor powołuje Recenzenta dorobku kandydata do 

Medalu. 

4 Ceremonia wręczenia Medalu odbywa się podczas Święta Uczelni. 

§ 6 
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1 Kapituła Medalu na pierwszym posiedzeniu, które otwiera Rektor, wybiera w głosowaniu 

tajnym przewodniczącego. 

2 Uchwały Kapituły są podejmowane w głosowaniu zwykłą większością głosów, z 

wyjątkiem głosowania nad wystąpieniem o przyznanie medalu danej osobie, w którym 

wymagana jest większość bezwzględna i które jest głosowaniem tajnym. W przypadku 

równej liczby głosów podczas głosowań jawnych decyduje głos przewodniczącego 

Kapituły. 

3 Kapituła może podejmować uchwały w trybie obiegowym, z wykorzystaniem systemów 

komunikacji elektronicznej. 

4 Wniosek o przyznanie Medalu Rektorowi, Prorektorowi, Dyrektorowi Instytutu, 

Kanclerzowi, oraz członkom Kapituły może być przedstawiony dopiero po zakończeniu 

piastowania przez nich tego stanowiska (po wygaśnięciu mandatu). 

III. TRYB WRĘCZANIA MEDALU 

§ 7 

1 O fakcie przyznania Medalu, Biuro Rektora zawiadamia wyróżnione osoby, podając 

jednocześnie datę dekoracji. 

2 Medal z dyplomem wręcza Rektor (lub osoba przez niego upoważniona) bezpośrednio 

osobie uhonorowanej lub jej przedstawicielowi.  

3 W uzasadnionych przypadkach Medal może być wręczany podczas innych uroczystości 

uczelnianych lub podczas posiedzenia Senatu. Decyzje w tym zakresie podejmuje Rektor. 

4 Wręczenie Medalu poprzedza uroczyste uzasadnienie jego nadania. 

5 Na wniosek osoby wyróżnionej w czasie uroczystości przewiduje się wygłoszenie przez 

nią wykładu lub wystąpienia. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 8 

1 Nazwiska osób, którym nadano odznaczenia wpisuje się do księgi osób odznaczonych. 

2 Nadanie odznaczenia dokumentuje się w aktach osobowych odznaczonego, jeżeli jest on 

pracownikiem Uczelni. 

3 Nazwiska osób odznaczonych Medalem są publikowane na stronie internetowej APS. 

4 Dokumentację związaną z procesem nadawania Medalu oraz rejestr osób odznaczonych 

(księgę zasłużonych) prowadzi Biuro Rektora. 

5 Obsługę procesu nadawania Medalu, w tym obsługi posiedzeń Kapituły Medalu, prowadzi 

Biuro Rektora. 

6 Wzór Medalu określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu 

7 Prawo do Medalu stwierdza dyplom, którego wzór stanowi Załączniki Nr 2 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 9 

1 W przypadku stwierdzenia, że odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się 

niegodny odznaczenia, Senat – na wniosek Rektora lub Kapituły Medalu może podjąć 

uchwałę o pozbawieniu wyróżnienia  



Załącznik nr 1  
do uchwały Senatu APS nr 80/2020  

z dnia 28 października 2020 r. 

2 Wniosek wymaga pisemnego uzasadnienia 

3 O podjętej przez Senat uchwale, na mocy której odbiera się wyróżnienie, Rektor 

informuje daną osobę na piśmie i wzywa do zwrotu Medalu 

4 W rejestrze osób odznaczonych wykreśla się osobę, której odebrano wyróżnienie,  

 

§ 10 

Załączniki Nr 1 i 2 stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

§ 11 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Senat Uczelni. 

 


