
w sprawie Regulaminu prxyxnawania "Medalu ()niwersytetu w Bioftmstoku,,,
tylulu ,,Zaslu2ony dla lfniwersytetu', oraT wystgpowania przez Senat

z wnioskami o nadanie ordeniw i odznaczefi paistwowych

Na podstawie $ 9 Statutu Uniwersyetu w Biatymstoku Senat
Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala Regulamin przyznaiania ,,MedaluUniwersytetu w Biafymstoku", tytulu ,,Zaslulony dla Uniwersyt 
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wystgpowania przez Senat z wnioskami o nadanie order6w i odznaczei
pafstwowych, stanowi4cy Zalqcznikdo niniejszej Uchwaly.

Uchwala nr 499
Senatu Uniwersytetu w Biatymstoku
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Senatu Un
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ZalEcznik do Uchwa+y nr 499
Senatu Uniwersyretu w Biatymstoku
z dnia 2E lutego 2007 r.

REGULAMIN
przyznawania "Medalu Uniwersytetu w Bialymstokur', tytulu,,,ZasluLony

dla Uniwersytetu" oraz wyst?powania przez senat z wnioskami o nadanie
order6w i odznaczef paristwowych

Na podstawie $ 9 Statutu Uniwersytetu w Bialymstoku ustara sip
nastgpui4ce zasady i tryb przyznawania ,,Medalu uniwersytetu w Bialymstoku,
tytulu ,,Zasluiony dla Uniwersyetu', oraz wystgpowania pr.", Senat
z wnioskami o nadanie order6w i odznaczen paristwowvch.

$l
Z wnioskiem o przyznanie ,,Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku", nadanie
tytulu ,,Zaslu2ony dla Uniwersytetu" oraz nad,anie order6w i odznaczen
pafi stwowych wystgpuj4:
I ) Rektor.
2) Dziekan lub Kierownik innej ni2 wydziar jednostki organizacyjnej

Uniwersytetu po zasiqgnigciu opinii wla6ciwej rady,

$2
,,Medal Uniwersytetu w Bialymstoku" mo2e byt, przyznany osobie lub
instytucji szczeg6lnie zasluZonej dla Uniwersl,tetu.
wnioski w sprawie przyznania ,,Medalu Uniwersytetu w Bialymstoku"
opiniuje Kapitula Medalu.
Senat powoluje w sklad Kapituly Medalu po jednym przedstawicielu
kaLdego Wydzialu.
Przewodnicz4cym Kapituly Medalu jest Rektor.
Kapitula Medalu powolywana jest na okres kadencji organ6w Uniwersytetu.
Uchwalp w sprawie nadania ,,Medalu Uniwersytetu w Biarymstoku"
podejmuje Senat Uniwersytetu w Bialymstoku, po zapoznaniu siE z opini4
Kapituly Medalu.
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$3
Zaslulonym pracownikom Uniwersytetu Senat mo2e
tylul,,Zaslu2ony dl a Uniwersytetu".

w drodze uchwaty nadai

$4
Uchwalq w sprawie wystqpienia o nadanie orderu lub odznaczenia
pahstwowego podejmuje Senat.



a

9)

Informacjg o terminie i miejsi odznaczenia zawarte bEdq kazd w o tytuly, ordery
os6b upowaznionych oo sltaaania tora skierowanym do

.$7
tetu w.Bialymstoku", nadania tytulu
order6w i odznaczeh panstwowych

acownika.

Regulamin wchodzi w zycie z dniem ujrrlur.niu.


