
U chwala nr 1 02/XLVIII/2 013 
Senatu Politechniki Warszawskiej 

z dnia 19 czerwca 2013 r. 

w sprawie ustanowienia medalu "Za zaslugi dla Wydzialu Samochod6w i Maszyn Roboczych 

Politechniki Warszawskiej" 

§ 1 

1. 	 Senat Politechniki Warszawskiej dzialaj~c na podstawie § 15 ust. 5 Statutu PW, 

na wniosek dziekana Wydzialu Samochod6w i Maszyn Roboczych, ustanawia medal 

"Za zaslugi dla Wydzialu Samochod6w i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej". 

2. 	 Regulamin przyznawania medalu stanowi zal~cznik nr 1 do uchwaly. 

3. 	 Projekt medalu wraz z projektem dyplomu stanowi zal~cznik nr 2 do uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj((cia. 

Sekretarz Senatu 	 Rektor 

3?e?itf b;t.ld<L 

mgr Beata Dobrzeniecka 	 prof. dr h b. inz. Jan Szmidt 



zahj.cznik nr 1 do uchwaly nr 102/XLVIII/2013 Senatu PW z dn. 19.06.2013 r. 

REGULAMIN 

przyznawania medalu "Za zaslugi dla Wydzialu Samochod6w Maszyn Roboczych 
Politechniki Warszawskiej" 

§ 1 

Regulamin okresla zasady i tryb przyznawania medalu "Za zaslugi dla Wydzialu 
Samochod6w i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej ", zwanego dalej "Medalem". 

§2 

1. 	 Medal przyznaje siy za szczeg6lne zaslugi dla swietnosci, pozytku i rozwoju Wydzialu 
Samochod6w i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej Wydzialem. 

2. Przyznanie Medalu jest najwyzszym uznaniem wyrazonym przez spolecznosc Wydzialu. 
3. 	Medal wryczany jest wraz ze stosownym dyplomem. 
4. Wzory Medalu i dyplom6w wryczanych wraz z Medalem okreslone s,! w zal'!czniku 

do regulaminu. 

§ 3 


Medal przyznaje Kapitula Medalu uchwal,! podjyt,! w glosowaniu tajnym bezwzglydn,! 
wiykszosci,! glos6w. 

§4 

1. 	 Kapituly Medalu tworz'! Kanc1erz Medalu oraz me mniej niz dw6ch i me WlyCeJ 
niz czterech czlonk6w Kapituly. 

2. 	 Kanc1erz Medalu przewodniczy Kapitule i organizuje jej pracy oraz reprezentuje Kapituly 
na zewn'!trz. 

3. 	 Dziekan Wydzialu, z tytulu swego wyboru na to stanowisko, staje siy z urzydu Kanc1erzem 
Medalu. 

4. 	 Czlonk6w Kapituly powoluje na cztery lata Kanc1erz Medalu sposr6d os6b, kt6rym 
przyznano Medal. 

5. 	 Czlonk6w pierwszej Kapituly powoluje Tymczasowa Kapitula Medalu, kt6r'! stanowi,! 
Dziekan i Prodziekani Wydzialu. 

6. 	 Kapitula wybiera ze swego grona Zastypcy Kanclerza Medalu, kt6ry przewodniczy 
Kapitule i organizuje jej pracy oraz reprezentuje Kapituly na zewn'!trz, w przypadku 
niemoznosci dzialania Kanc1erza. 

7. 	 Uchwaly Kapituly zapadaj,! w glosowaniu tajnym bezwzglydn,! wiykszosci,! 
regulaminowego skladu Kapituly. Uchwaly podpisuje Kanc1erz lub Zastypca Kanclerza 
Medalu. 

§ 5 

1. 	 Z wnioskiem 0 przyznanie medalu mog,! wyst,!pic do Kapituly czlonkowie Kapituly 
i czlonkowie Rady Wydzialu. 



§6 


1. 	Medal z dyplomem wrycza Dziekan Wydzialu podczas szczeg6lnych uroczystosci 
Wydzialu. 

2. 	 W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia lub podeszlym wiekiem osoby 
wyr6Znionej, wryczenie moze bye dokonane w miejscu pobytu tej osoby. 

§7 

1. 	 Jezeli osoba, kt6rej przyznano Medal, dopuscila siy czynu, wskutek kt6rego stala 
siy niegodna Medalu, Rada Wydzialu moze skierowae do kapituly wniosek 0 pozbawienie 
Medalu, podjyty w glosowaniu tajnym, bezwzglydnq. wiykszosciq. glos6w. 

2. 	Kapitula na wniosek Rady Wydzialu moze podjq.e uchwaly 0 pozbawieniu Medalu. 

§ 8 

Ewidencjy przyznanych Medali prowadzi Sekretariat Wydzialu. 

§9 

Koszty zwiq.zane z przyznawaniem Medali sq. pokrywane z budzetu Wydzialu. 



załącznik nr 2 do uchwały nr 102/XLVIII/2013 Senatu PW z dn. 19.06.2013 r. 

 

      

AWERS:                                           REWERS: 

 
Projekt medalu 

  „Za zasługi dla Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej” 
 

Awers: 

centralną cześć zajmuje logo Politechniki Warszawskiej,  
 

Rewers: 

w centralnej części jest umieszczony symboliczny zarys budynku Samochodów i Ciągników, 

w którym ulokowany jest Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych wraz z aktualnym 

znaczkiem Wydziału; całość otoczona jest napisem umieszczonym na obwodzie o treści  

ZA ZASŁUGI DLA WYDZIAŁU SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH. W napisie 

umieszczone są poprzednie znaczki Wydziału. 
 

Średnica 69,5 mm 

Grubość 5 mm 

Materiał: mosiądz 

Medal będzie wręczany w granatowym etui. 
 

Do medalu będzie dołączany dyplom o następującej treści: 
 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 

Politechnika Warszawska 
 

(IMIĘ I NAZWISKO) 
 

OTRZYMAŁ  

MEDAL 
 

ZA ZASŁUGI 

DLA 

WYDZIAŁU SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH 

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 


