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REGULAMIN NADAWANIA 

MEDALU IMIENIA PROFESORA EUGENIUSZA JEZIERSKIEGO 

(zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP  

w dniu 05.03.2007 r. /Uchwała nr 1/Z/2007/ 

ze zmianami wprowadzonymi przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 13.09.2010 r.  

oraz w dniu 10.09.2014 r.) 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Medal im prof. Eugeniusza Jezierskiego, jednego z najwybitniejszych 

elektryków, został ustanowiony uchwałą Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków 

Polskich w dniu 15 grudnia 2006 r. w Łodzi w uznaniu zasług Profesora. 

1.2. Ustanowienie medalu ma na celu:  

 upamiętnienie zasług profesora Eugeniusza Jezierskiego, wybitnego 

specjalisty w dziedzinie transformatorów elektrycznych, dziekana Wydziału 

Elektrycznego oraz dr honoris causa Politechniki Łódzkiej, wieloletniego 

przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki, członka 

Komitetu Elektrotechnicznego PAN, członka honorowego Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, 

 możliwość wyróżnienia osób lub instytucji szczególnie zasłużonych dla 

przemysłu transformatorowego, elektroenergetyki i Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich. 

1.3.  Medal wykonany jest z metalu – tombak patynowany: 

- kształt medalu – okrągły, 

- awers – podobizna profesora Eugeniusza Jezierskiego  

oraz napis: 

„Prof. Eugeniusz Jezierski 

1902 - 1990 

twórca polskiej naukowej szkoły transformatorowej” 

- rewers – napis: SEP za zasługi dla polskiego przemysłu 

transformatorowego i elektroenergetyki 

1.4. Medal w pierwszej serii jest wykonany w liczbie 50 ponumerowanych 

egzemplarzy. 

 

2. Kryteria i tryb przyznawania medalu 

2.1. Medal nadaje jednorazowo Zarząd Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich na wniosek Prezydium Oddziału. 

2.2. Medal może być nadany: 

 członkowi SEP lub innej osobie, za twórczą pracę w dziedzinie 

transformatorowej lub elektroenergetyki oraz ogólnie przyjętej 

elektrotechniki,  

 instytucjom, organizacjom, szkołom itp.  

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

mogą składać do Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP, na nie mniej niż trzy 

miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia: członkowie ZG SEP, 
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członkowie Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, zarządy oddziałów, 

przewodniczący centralnych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, 

członkowie Zarządu OŁ SEP, Zarządy kół OŁ SEP, Rada i Dziekan Wydziału 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ oraz Członkowie 

Wspierający. 

2.4. Każdy wniosek przesłany do Oddziału Łódzkiego SEP jest rozpatrywany przez 

Komisję Odznaczeń Oddziału Łódzkiego SEP pod względem zgodności                             

z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiony 

Prezydium Zarządu, a następnie Zarządowi Oddziału Łódzkiego SEP                     

do ostatecznej decyzji.  

2.5. Wnioski kierowane do ZOŁ SEP spoza terenu jego działania muszą być 

opiniowane przez CKOW. 

2.6. Wnioski wypełnione niezgodnie z regulaminem i wnioski, które nie uzyskały 

pozytywnej opinii Komisji Odznaczeń Oddziału Łódzkiego SEP, CKOiW albo 

akceptacji Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP,   są zwracane wnioskodawcom.  

2.7. Wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o przyznaniu lub odrzuceniu 

odznaczenia za pośrednictwem właściwego Oddziału SEP. O przyznaniu 

medalu zostaje każdorazowo powiadomiona CKOiW SEP. 

3. Postanowienia końcowe 

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

mają: Prezes i Wiceprezesi Oddziału. 

3.2. Biuro Oddziału Łódzkiego SEP prowadzi ewidencję wyróżnionych medalami. 

 

Załącznik: wzór wniosku 

 

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP w dniu 5 marca 2007 r.  oraz  na 

posiedzeniu Zarządu w dniu 13 września 2010 r. i 10 września 2014 r. 

 


