Załącznik do uchwały nr 60 /XXIV Rady Krajowej FSNT-NOT
z dnia 12 grudnia 2015
REGULAMIN
nadawania Medalu im. Feliksa KUCHARZEWSKIEGO
§1
1. Medal im. Feliksa Kucharzewskiego został ustanowiony Uchwałą nr 15 Rady Krajowej
FSNT NOT w dniu 13 grudnia 1995 r. z okazji przypadającej w dniu 12 czerwca 1995 r. 60tej rocznicy śmierci inż. Feliksa Kucharzewskiego.
2. Ustanowienie Medalu i dyplomu ma na celu upamiętnienie pierwszego biografa polskiego
czasopiśmiennictwa, piśmiennictwa technicznego oraz redaktora „Przeglądu Technicznego”.
§2
1. Medal im. Feliksa Kucharzewskiego może być nadany za zasługi w dziedzinie
piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego:
- wybitnym autorom i redaktorom redakcji,
- redakcjom pism technicznych lub wydawcom – jako osobom prawnym.
§3
1.

Upoważnionymi do składania wniosków o nadanie Medalu są:
a) Zarząd Główny FSNT NOT,
b) Zarządy Główne SNT,
c) Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT NOT.

2.

Wniosek o nadanie Medalu należy składać na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu do Biura Zarządu Głównego FSNT NOT.

3.

Wniosek o nadanie Medalu powinien być złożony przynajmniej 60 dni przed planowanym
terminem posiedzenia Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT.

4.

Terminy planowanych posiedzeń Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT będą
podawane na stronie internetowej www.not.org.pl i www.enot.pl

5.

Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać osiągnięcia w dziedzinie piśmiennictwa i
czasopiśmiennictwa technicznego w formie wykazu.

6.

Wniosek o nadanie Medalu opiniuje Komisja Odznaczeń i Konkursów FSNT NOT oraz
przedstawia je Zarządowi Głównemu FSNT-NOT.

7.

Na posiedzenie, na którym będą rozpatrywane wnioski Komisja może poprosić z głosem
doradczym przedstawiciela wydawców lub wnioskodawców.

8.

Medal razem z dyplomem nadaje Zarząd Główny FSNT-NOT podejmując stosowną
uchwałę w oparciu o opinię Komisji Odznaczeń i Konkursów FSNT- NOT.

9.

Wnioski, które zostały rozpatrzone negatywnie są zwracane wnioskodawcy.

10. Dane osobowe zawarte we wnioskach podlegają przetwarzaniu wyłącznie w zakresie
niezbędnym do rozpatrzenia wniosków przez Komisję Odznaczeń i Konkursów oraz Zarząd
Główny FSNT-NOT z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dane
te nie podlegają udostępnieniu innym podmiotom.

§4
1.

Medal z dyplomem należy wręczyć w uroczysty sposób na posiedzeniu Rady Krajowej
FSNT lub innych uroczystościach związanych z działalnością FSNT-NOT lub SNT.

2.

Do wręczania Medalu upoważnieni są:
- Prezes lub z jego upoważnienia:
 członkowie Zarządu Głównego FSNT-NOT,
 członkowie Rady Krajowej,
 Prezesi SNT będący wnioskodawcami.

3.

Rejestr nadanych Medali prowadzi Biuro Zarządu FSNT NOT z zachowaniem
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

4.

Upoważnia się Zarząd Główny do dokonywania w razie potrzeby zmian we wzorze
wniosku o nadanie Medalu zgodnych z niniejszym Regulaminem.

5.

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Krajową FSNT-NOT w dniu 12
grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 - wzór wniosku o nadanie Medalu im. Feliksa Kucharzewskiego
Załącznik nr 2 - wzór dyplomu

