................................, dnia ...........
Koło SEP / nazwa /…………………………………………………..
INFORMACJA
do rozbudowywanej elektronicznej bazy członków OG SEP w zakresie
pracy społecznej i otrzymanych odznaczeń i wyróżnień
1. Nazwisko i imię .............................................................................................................
2. Wykształcenie ........................................................ Zawód……………………..
3. Miejsce pracy i stanowisko
.............................................................................................................................................
4.Rok wstąpienia do SEP .................., numer legitymacji SEP……………………
5. Praca społeczna – pełniona funkcja w SEP / lata /
.....prezes koła.................................................................................od .............. do ...............
.....wiceprezes koła......................................................................... od .............. do ...............
.....sekretarz koła............................................................................ od .............. do ...............
.....skarbnik koła..............................................................................od .............. do ...............
.....członek zarządu koła..................................................................od .............. do ...............
….przewodniczący komisji rewizyjnej koła……………………...od ……… do ………..
….z-ca przewodniczącego komisji rewizyjnej koła………………od…………do…………
….sekretarz komisji rewizyjnej koła…………………………… .od…………do………...
….prezes Oddziału………………………………………………..od…………do…………
….wiceprezes ZO…………………………………………………od…………do…………
….sekretarz ZO………………………………………………… od…………do………..
….skarbnik ZO……………………………………………………od…………do…………
….członek ZO/ funkcja /………………………………………….od…………do…………
….przewodniczący KRO………………………………………….od…………do…………
….z-ca przewodniczącego KRO………………………………… od…………do…………
….sekretarz KRO…………………………………………………od…………do…………
….członek KRO………………………………………………… od…………do…………
….przewodniczący SKO………………………………………… od………... do………...
….z-ca przewodniczącego SKO………………………………… od………… do………..
….sekretarz SKO………………………………………………… od…………do…………
….członek ZG SEP / funkcja /……………………………………od…………do…………
….inne funkcje społeczne w strukturach SEP/ nazwa /………………………………………
…………………………………………………………………… od………....do………….
……………………………………………………………………..od…………do………..
6. Posiadane odznaki honorowe medale i wyróżnienia SEP I NOT
…srebrna odznaka honorowa SEP………………….. rok nadania……………
…złota odznaka honorowa SEP………………….......rok nadania……………
…srebrna odznaka honorowa NOT…………..............rok nadania……………
…złota odznaka honorowa NOT……………………. rok nadania……………
…godność Zasłużonego Seniora SEP………………..rok nadania…………….
…godność Członka Honorowego SEP…………….....rok nadania…………….
…medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego……….rok nadania……………
…medal im. prof. Janusza Groszkowskiego………….rok nadania…………….

…medal im. prof. Stanisława Fryzego…………….....rok nadania…………….
…medal im. inż. Kazimierza Szpotańskiego…………rok nadania……………
…medal im. prof. Romana Podoskiego…………….. .rok nadania……………
…medal im. prof. Alfonsa Hoffmanna……………… rok nadania……………
... medal im. prof. Jana Obrąpalskiego………………..rok nadania……………
…medal im. inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego….rok nadania……………
…medal im. prof. Włodzimierza Krukowskiego…… rok nadania…………….
…medal 90-lecia SEP……………………………….. rok nadania……………
7. Posiadane odznaczenia państwowe, resortowe i inne
nazwa
nr legitymacji
data nadania
1/…………………………………………………………………………………………………………
2/…………………………………………………………………………………………………………
3/…………………………………………………………………………………………………………
4/…………………………………………………………………………………………………………
5/…………………………………………………………………………………………………………
6/…………………………………………………………………………………………………………
7/…………………………………………………………………………………………………………
8/…………………………………………………………………………………………………………
9/…………………………………………………………………………………………………………
10/
………………………………………………………………………………………………………..11/
………………………………………………………………………………………………………..12/
……………………………………………………………………………………………………… 13/
……………………………………………………………………………………………………… 14/
……………………………………………………………………………………………………… 15/
……………………………………………………………………………………………………….
8. Inne zasługi dla SEP – w przypadku członka nie pełniącego określonych funkcji w
SEP
.......................................................................................................................................................
..........
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..

9.Składający informację..........................................................................................................................
( nazwisko i imię, podpis)

Podpis prezesa koła
……………………………………..

