REGULAMIN
NADAWANIA MEDALU
IM. PROFESORA LUCJANA NEHREBECKIEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. profesora Lucjana Nehrebeckiego został ustanowiony uchwałą Walnego
Zgromadzenia Oddziału Gliwickiego SEP w dniu 12 marca 2018 r. z inicjatywy działaczy
Knurowskiego Koła Terenowego nr 48 w ramach obchodów 65-lecia Oddziału.
1.2. Ustanowienie medalu ma na celu upamiętnienie zasług profesora Lucjana Nehrebeckiego,
wybitnego inżyniera – organizatora energetyki na Górnym Śląsku, wychowawcę kadr dla
energetyki oraz działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Profesor Lucjan Nehrebecki to uznany autorytet w dziedzinie energetyki w kraju i za
granicą. Doktor Honoris Causa Politechniki Śląskiej (1983), pierwszy powojenny Prezes
Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, organizator i pierwszy Prezes powołanego w 1953 r.
Oddziału Gliwickiego SEP. W uznaniu zasług dla SEP i polskiej energetyki otrzymał
w 1975 r. godność Członka Honorowego SEP.
1.3. Medal im. profesora Lucjana Nehrebeckiego jest wyrazem uznania i podziękowania za
aktywną działalność stowarzyszeniową w Oddziale Gliwickim SEP i pracę na rzecz
elektryki polskiej.
1.4. Medal wykonany jest ze stopu cynku według projektu firmy FUH PAPIRUS Marek
Piechota, ul. Gliwicka 1 z Rybnika:
a) kształt medalu – okrągły, średnica 70 mm, grubość 5 mm;
b) awers – podobizna profesora Lucjana Nehrebeckiego w formie płaskorzeźby, wokół
której na obwodzie w górnej części znajduje się napis „Profesor Lucjan Nehrebecki
1900-1990”, poziomo napis „Pierwszy Prezes Oddziału Gliwickiego SEP”;
c) rewers – centralnie szyb kopalniany i słupy z linią energetyczną, symbolizującymi
Górny Śląsk, w dolnej części logo SEP, na obrzeżu napis „Stowarzyszenie Elektryków
Polskich Oddział Gliwicki”.
Medal w liczbie 300 sztuk wybito w FUH PAPIRUS Marek Piechota, ul. Gliwicka 1
z Rybnika staraniem Oddziału Gliwickiego SEP (data emisji: ............ r.)
2. Tryb nadawania medalu
2.1. Medal może być nadawany osobom fizycznym i prawnym, organizacjom i instytucjom
krajowym, legitymującym się zasługami w SEP, a w szczególności:
a) aktywnym członkom SEP z co najmniej dziesięcioletnim stażem, wyróżniającym się
szczególną aktywnością w działalności stowarzyszeniowej;
b) instytucjom i innym organizacjom za wspieranie działalności stowarzyszeniowej.
2.2. Wnioski o nadanie medalu składać mogą:
a) Prezes Oddziału;
b) zarządy kół Oddziału Gliwickiego SEP.

2.3. Wnioski przygotowane przez zarządy kół Oddziału składane mogą być w liczbie nie
większej niż jeden wniosek na każdych dziesięciu członków koła w skali roku
kalendarzowego. Wniosek o nadanie medalu zainteresowani składają na formularzu
wniosku, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
2.4. Rozpatrzenie wniosków odbywa się na posiedzeniu Kapituły medalu im. profesora Lucjana
Nehrebeckiego, powołanej decyzją Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. Po zaopiniowaniu
wniosków przez Kapitułę medale nadawane są w drodze uchwały Zarządu Oddziału.
Załączniki:
- formularz wniosku o nadanie medalu;
- informacja o patronie.

