
 

1 | S t r o n a  

 

REGULAMIN NADAWANIA 

MEDALU ZA ZASŁUGI DLA ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SEP 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Medal ZA ZASŁUGI DLA ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SEP, został ustanowiony uchwałą  

nr 5/WZO/2022 Walnego Zgromadzenia Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich z dnia 14 czerwca 2022 r.  

1.2. Ustanowienie medalu ma na celu możliwość wyróżnienia osób lub instytucji 

szczególnie zasłużonych dla Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 

w podziękowaniu za aktywną działalność stowarzyszeniową i pracę na rzecz Oddziału.   

1.3. Autorem projektu medalu jest Pani Katarzyna Skorupska, projektantka. 

1.4. Wzór medalu nawiązuje do tradycji Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także  

z powszechnych skojarzeń związanych ze światem elektryki. W formę medalu 

wpisane zostały dwa elementy, jako podstawa koncepcji projektu: symbolika 

uniwersalna związana z dziedziną elektryki oraz motyw historyczny, nawiązujący do 

wieloletniej działalności SEP w Łodzi. Z pośród wielu uniwersalnych symboli 

związanych z elektryką, wybrane zostały znaki plusa i minusa. Plus i minus zostały 

wpisane w formę medalu, odpowiednio po jego obu stronach. 

1.5. Awers medalu poświęcony jest historii Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich. Dziejom Stowarzyszenia i jego rozwojowi towarzyszyły siedziby 

OŁ SEP – różne miejsca na mapie Łodzi. Przestrzeń medalu, podzielona na cztery 

części znakiem plusa, poświęcona została czterem lokalizacjom istotnym w dziejach 

Stowarzyszenia. Stworzone zostały geometryczne wzory zainspirowane fasadami 

budynków dawnego oddziału stowarzyszenia przy ulicy Piotrkowskiej 102, Elektrowni 

Łódzkiej, Domu Technika oraz dawnego budynku głównego Politechniki Łódzkiej. 

Uproszczone ilustracje fasad tych miejsc, podporządkowane jednolitemu podziałowi, 

są hołdem dla ponad stuletniej już historii Stowarzyszenia. 

 
1.6. Rewers medalu zawiera napis „ZA ZASŁUGI DLA ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SEP”, nazwę 

Oddziału oraz rok powstania.  
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2. Kryteria i tryb przyznawania medalu 

2.1. Wniosek opiniuje Komisja Odznaczeń Oddziału, a zatwierdza Zarząd Oddziału.  

2.2. Medal może być nadawany osobom fizycznym i prawnym, organizacjom  

i instytucjom krajowym, legitymującym się zasługami dla Oddziału Łódzkiego SEP,  

a w szczególności: 

 aktywnym członkom SEP lub innej osobom, za wyróżniającą się działalność  

na rzecz Oddziału Łódzkiego SEP oraz pracę na rzecz Oddziału, 

 współpracującym z Oddziałem Łódzkim SEP firmom, instytucjom, organizacjom,  

za wspieranie działalności stowarzyszeniowej. 

2.3. Wnioski wg załączonego wzoru o nadanie medalu wraz z uzasadnieniem, mogą 

składać do Prezesa Oddziału Łódzkiego SEP: członkowie honorowi SEP, członkowie 

Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP, członkowie Komisji Odznaczeń, Zarządy kół 

działających przy Oddziale Łódzkim SEP, kolegia Sekcji Oddziałowych oraz Członkowie 

Wspierający. 

2.4. We wniosku należy przedstawiać rzeczowe umotywowanie aktywnej pracy i zasług 

kandydata lub instytucji, z określeniem ich szczególnych zasług dla Oddziału 

Łódzkiego SEP. 

3. Postanowienia końcowe 

3.1. Wręczenie medalu odbywa się  w sposób uroczysty. Prawo wręczenia medalu mają: 

Prezes, Wiceprezesi Oddziału lub inne osoby upoważnione każdorazowo przez 

Prezesa. 

3.2. Biuro Oddziału Łódzkiego SEP prowadzi ewidencję wyróżnionych medalami  

ZA ZASŁUGI DLA ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SEP. 

 

 

 

Załącznik: wzór wniosku 

 
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 06.09.2022 r. uchwałą  

nr 4/Z/2022-2026. 

 


