
Warunki nadawania Odznaczeń i Wyróżnień SEP i NOT

Srebrna OH SEP:
3.2. srebrna odznaka może być nadana:

1) członkom zwyczajnym i współdziałającym — nie wcześniej niż po 8 latach stażu członkowskiego w SEP lub innych SNT,
w tym co najmniej 5-letniej aktywnej działalności społecznej

a) we władzach jednostek organizacyjnych SEP, 
b) prowadzonej samodzielnie w sposób stały na rzecz SEP, poza władzami wymienionymi pod lit. a). 

2) kołom:
a) nie wcześniej niż po 5 latach działalności, które zajęły w konkursie ogólnokrajowym na najaktywniejsze koło SEP: 

pierwsze miejsce, albo 
dwa razy miejsca drugie lub trzecie.

b) z okazji jubileuszu 10-lecia nieprzerwanej aktywnej pracy społecznej na rzecz SEP lub zakładu pracy,
3) członkom wspierającym — po 5 latach nieprzerwanego członkostwa w SEP.

Złota OH SEP:
3.3. Złota odznaka może być nadana:

1) członkom zwyczajnym i współdziałającym — posiadającym odznakę srebrną nie krócej niż 5 lat wypełnionych aktywną
działalnością społeczną, o której mowa w pkt. 3.2.1),

2) kołom:
a) posiadającym odznakę srebrną w okresie nie krótszym niż 5 lat, które zajęły w konkursie na najlepsze koło SEP:

pierwsze miejsce, albo 
dwa razy drugie lub trzecie miejsce,

b) z okazji jubileuszu 20-lecia nieprzerwanej, aktywnej pracy społecznej na rzecz SEP lub zakładu pracy — posiadają-
cym odznakę srebrną,

3) członkom wspierającym — po 10 latach nieprzerwanego członkostwa w SEP, bez konieczności uprzedniego otrzymania
odznaki srebrnej.

3.4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych np. wiekiem odznaczanego, szczególnymi zasługami dla SEP lub elektryki
polskiej, może być nadana odpowiednia odznaka honorowa poza warunkami określonymi w pkt. 3.2. i 3.3.

————————————————————————————
Srebrna OH NOT:
Srebrna odznaka honorowa NOT może być nadana:

1. Członkowi SNT, który spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:
a) posiada odznakę honorową macierzystego SNT (w przypadku dwustopniowej — srebrną) przynajmniej od 3 lat i w

tym okresie wyróżniał się działalnością społeczną na rzecz Federacji lub SNT,
b) posiada odznakę racjonalizatora produkcji od 3 lat i w tym okresie wyróżniał się działalnością na rzecz Federacji,

SNT albo w dziedzinie techniki lub wynalazczości i racjonalizacji,
c) w okresie co najmniej 8 lat wyróżniał się działalnością społeczną na rzecz Federacji lub SNT względnie w dziedzinie

techniki lub wynalazczości i racjonalizacji,
d) uzyskał indywidualną lub zbiorową nagrodę I stopnia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki przyznaną przez

radę wojewódzką Federacji.
2. Innej osobie fizycznej - nie posiadającej warunków dla uzyskania członkostwa SNT — wyróżniającej się we współpracy z

Federacją lub SNT, bądź nagrodzonej nagrodą państwową w dziedzinie techniki, względnie wyróżniającej się w dziedzi-
nie techniki lub wynalazczości i racjonalizacji lub działającej w ruchu wynalazczym i racjonalizatorskim.

Złota OH NOT:
Złota odznaka honorowa NOT może być nadana :

1. członkowi SNT, który spełnia jeden z niżej wymienionych warunków :
a) co najmniej od 3 lat posiada srebrną odznakę honorową NOT oraz posiada odznakę honorową macierzystego SNT

(w przypadku dwustopniowej — złotą) i w tym okresie wyróżniał się dalszą aktywną działalnością na rzecz Federa-
cji lub SNT,

b) co najmniej od 3 lat posiada srebrną odznakę honorową NOT oraz odznakę zasłużonego racjonalizatora produkcji i
w tym okresie wyróżniał się dalszą aktywnością na rzecz Federacji, SNT lub w dziedzinie techniki lub wynalazczo-
ści i racjonalizacji,

c) co najmniej od 5 lat posiada srebrną odznakę honorową NOT i w tym okresie nadal wyróżniająco działał w Federacji
lub SNT, bądź w dziedzinie techniki lub wynalazczości i racjonalizacji,

d) uzyskał tytuł Mistrza lub Wicemistrza Techniki NOT.

2. Innej osobie fizycznej — nie posiadającej warunków dla uzyskania członkostwa SNT — przyczyniającej się w sposób
wybitny do stworzenia warunków dla realizacji zadań statutowych Federacji lub nagrodzonej nagrodą państwową w
dziedzinie techniki, względnie wyróżnionej odznaką "Zasłużonego dla Wynalazczości i Racjonalizacji".

————————————————————————————



Medal Doliwo-Dobrowolskiego
2. Tryb nadawania medalu
2.1. Medal może być nadawany osobom, organizacjom i instytucjom krajowym i zagranicznym, legitymującym się wybitnymi

zasługami, a w szczególności:
1) Młodym członkom SEP z co najmniej dwuletnim stażem, wyróżniającym się szczególną aktywnością w działalności sto-

warzyszeniowej i rozwijaniu współpracy międzynarodowej;
2) Utalentowanej młodzieży, młodym pracownikom nauki i specjalistom za wyróżniające się osiągnięcia w nauce, technice i

dydaktyce;
3) Szkołom, instytucjom i innym organizacjom za opracowanie innowacyjnych technologii i ich wdrażanie, a także osiągnię-

cia w działalności dydaktycznej i działalności stowarzyszeniowej;
4) Pracownikom naukowym, nauczycielom szkół średnich i specjalistom za wyróżniającą się działalność naukową i dydak-

tyczną;
5) Osobom, instytucjom i organizacjom związanym w sposób szczególny z postacią Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

2.2. Wnioski o nadanie medalu składać mogą:
1) Wymienieni w części Ogólnej „Regulaminu Nadawania Odznaczeń i Wyróżnień SEP", Centralna Komisja Młodzieży i

Studentów oraz Studencka Rada Koordynacyjna SEP.
2) W przypadku wniosków dotyczących młodzieży wymagana jest pozytywna rekomendacja Centralnej Komisji Młodzieży i

Studentów SEP.
————————————————————————————

Medal Fryzego
2. Tryb nadawania medalu
2.1. Medal nadaje Zarząd Główny SEP na podstawie pozytywnej opinii Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP.
2.2. Medal może być nadany członkom SEP albo innym osobom z kraju lub zagranicy. Wyróżnienie to może być nadawane:

1) pracownikom nauki, nauczycielom akademickim lub szkół średnich za wyróżniającą się działalność naukową i dydak-
tyczną w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki, 

2) inżynierom i technikom każdej specjalności z dziedziny elektryki za wyróżniającą się działalność techniczną, zawodową i
społeczną w SEP.

————————————————————————————
Medal Groszkowskiego
2. Kryteria i tryb przyznawania medalu
2.1. Medal nadaje jednorazowo Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
2.2. Medal może być nadany:

1) członkowi SEP lub innej osobie, za twórczą pracę w dziedzinie elektryki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin upra-
wianych przez Profesora, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicz-
nym, zawodowym lub społecznym w każdym z działów lub specjalności elektrycznej,

2) instytucjom, organizacjom, szkołom itp. związanym z osobą Profesora.
————————————————————————————

Medal Hoffmanna
2. Kryteria i tryb nadawania medalu
2.1 Medal od dnia 1 stycznia 2005 r. nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
2.2.Medal może być nadany jednorazowo, osobie fizycznej w uznaniu jej twórczych zasług w rozwoju energoelektryki polskiej,

ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez profesora Alfonsa Hoffmanna. Zasługi powinny dotyczyć
osiągnięć naukowych, technicznych, dydaktycznych lub organizacyjnych w okresie przynajmniej piętnastoletniej działal-
ności na tym polu, przy zachowaniu nieskazitelnej postawy etyczno-moralnej.

2.3. Medal może być nadany również osobie prawnej pod warunkiem spełnienia wymagań omówionych w pkt. 2.2.
————————————————————————————

Medal Podoskiego
2. Kryteria i tryb przyznawania medalu
2.1. Medal nadaje Zarząd Główny SEP.
2.2. Medal może być nadany jednorazowo:

1) członkom SEP, 
2) osobom niestowarzyszonym w SEP bez względu na przynależność państwową, 
3) instytucjom i organizacjom jako wyraz uznania środowiska za zasługi i osiągnięcia naukowe lub długoletnią i wyróżniają-

cą pracę zawodową i społeczną w zakresie rozwoju trakcji elektrycznej.
————————————————————————————



Medal Pożaryskiego
2. Kryteria i tryb przyznawania medalu
2.1. Medal nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
2.2. Medal może być nadany jednorazowo członkowi SEP lub innej osobie, bez względu na przynależność państwową, za wy-

bitną, twórczą pracę w dziedzinie elektryki, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicz-
nym, pedagogicznym, zawodowym lub społecznym w każdym z działów lub specjalności elektrycznej. Medal może być
nadany również w wyjątkowych przypadkach osobie prawnej. 

————————————————————————————
Medal Szpotańskiego
2. Kryteria i tryb nadawania medalu 
2.1. Medal im. Kazimierza Szpotańskiego jest nadawany przez Zarząd Główny SEP na wniosek zarządu oddziału SEP: 

1) dawnym pracownikom FAE K.Szpotański Warszawa,
2) byłym pracownikom ZWAR,
3) zaslużonym przedstawicielom przemysłu elektrotechnicznego, zwłaszcza w dziedzinie aparatów elektrycznych,
4) innym osobom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w zakresie aparatury elektrycznej.

————————————————————————————
“Zasłużonego Seniora SEP”
2. Kryteria i tryb przyznawania godności 
2.1. Godność “Zasłużonego Seniora SEP” może uzyskać członek zwyczajny legitymujący się szczególnymi zasługami w roz-

woju SEP i co najmniej: 
1) stażem 35-letnim przynależności do Stowarzyszenia,
2) okresem 20 lat aktywnej działalności społecznej w Stowarzyszeniu,
3) posiadaniem przez 10 lat złotej odznaki honorowej SEP.

————————————————————————————
————————————————————————————


