
Zasady  przyznawania Medalu FRP PROPTER MERITA 
 przez Fundację Rektorów Polskich 
 
INFORMACJE 

Medal Fundacji Rektorów Polskich PROPTER MERITA  został ustanowiony w 2012 

r. z okazji Dziesięciolecia Fundacji. Rada FRP kadencji 2014-2018 postanawia 

utrzymać tradycje honorowania zasłużonych osób tym Medalem, na podstawie  

Uchwały nr 46 Rady FRP z dnia 16 kwietnia 2015 r., określającej Regulamin 

przyznawania Medalu.  Medal przyznawany jest raz w roku jednej osobie.  

W uzgodnieniu z Przewodniczącym KRASP, Medal będzie wręczany na 

posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP, po ogłoszeniu decyzji Kapituły 

oraz przedstawieniu przez jej Przewodniczącego zwięzłej laudacji. Medal 

wręczają wspólnie Przewodniczący KRASP oraz Przewodniczący Rady FRP, przy 

asyście Przewodniczącego Kapituły.  

O przyznaniu Medalu informowany jest Miesięcznik „Forum Akademickie”, z 

intencją przedstawienia na jego łamach osoby uhonorowanej i jej osiągnięć 

będących podstawą decyzji Kapituły. 

Kapituła nie udziela informacji  na temat przedstawionych jej wniosków, z 

wyjątkiem zgłoszenia wyróżnionego Medalem.  

 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ MEDAL  

Medalem, przyznawanym imiennie i zawierającym wskazanie nazwiska osoby 

wyróżnionej, uhonorowana może zostać osoba szczególnie zasłużona we 

wspieraniu działań rektorów na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki. 

Kandydatami do otrzymania Medalu nie mogą być rektorzy aktualnie pełniący 

swoje funkcje. 

 

KTO PRZYZNAJE MEDAL 

Medal przyznaje Kapituła, na podstawie zgłoszeń kierowanych do Fundacji przez 

uprawnione podmioty, lub z własnej inicjatywy członka Rady Fundacji, działając 

na podstawie przedstawionego przez niego zgłoszenia.  W tym ostatnim 

przypadku wnioskodawca wyłącza swoją osobę z prac Kapituły. 

 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ DO FUNDACJI Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE MEDALU 

Zgłoszenia kandydatów do Medalu mogą być składane przez : 

 konferencje rektorów poszczególnych typów uczelni, działające w ramach 

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, zgodnie z jej Statutem, 



 lokalne konferencje lub kolegia rektorów, 

 działających wspólnie kanclerzy  biorących udział w danym roku w Szkole 

FRP Zarządzania Strategicznego w Szkolnictwie Wyższym -  z ich własnej 

inicjatywy lub na wniosek występujących wspólnie kwestorów 

uczestniczących w tej Szkole. 

Każdy z uprawnionych wnioskodawców może złożyć  co najwyżej jedno zgłoszenie 

w danym roku. 

 

TERMINY ZGŁASZANIA WNIOSKÓW ORAZ PRZYZNANIA MEDALU 

Okres składania  zgłoszeń w sprawie wyróżnienia przyznawanego w danym roku  

obejmuje pierwsze półrocze, poczynając od 1 stycznia, a upływa z dniem 30  

czerwca.  

Decyzję w sprawie przyznania Medalu w danym roku Kapituła podejmuje na swym 

posiedzeniu w drugiej połowie roku. Przewiduje się, że Medal jest wręczany na 

jesiennym posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP. 

 

ZGŁASZANIE WNIOSKÓW   

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy FRP: 

frpfund@mbox.pw.edu.pl, z wykorzystaniem niżej zamieszczonego wzoru 

formularza. 

  

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO MEDALU PROPTER MERITA 
PRZYZNAWANEGO PRZEZ FUNDACJĘ REKTORÓW POLSKICH 

1. Imię i Nazwisko osoby zgłaszanej do przyznania Medalu oraz zajmowane przez 

nią stanowisko i pełnione funkcje.  

2.  Uzasadnienie wniosku – nie więcej niż 1 strona A4.  

3.  Informacje na temat podmiotu zgłaszającego wniosek: 

 Wskazanie wnioskodawcy – nazwa własna  

 Imię i nazwisko oraz funkcja osoby występującej w imieniu wnioskodawcy. 

 Dane kontaktowe wnioskodawcy:  adres mailowy, numer telefonu 

kontaktowego  

 Data  i tryb przyjęcia wniosku przez uprawniony podmiot 

4. Zgoda osoby zgłoszonej we wniosku. 

5. Inne istotne informacje uzupełniające wniosek, przedstawione w formie 

dodatków. 


