
Zarządzenie Nr R-15/2002 
Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 10 października 2002 r. 

 

w sprawie powołania komisji nagród, odznaczeń i wyróżnień.

Działając zgodnie z fart. 121 (ust. 2, 3, 4) ustawy o szkolnictwie wyższym z 
dnia 12 września 1990 r. oraz z postanowieniami Zarządzenia Nr 2 Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. w sprawie zasad podziału funduszu 
nagród i ich przyznawania nauczycielom akademickim   p o w o ł u j ę rektorską
komisję nagród,  odznaczeń i wyróżnień, zwaną dalej  „Komisją” w
następującym składzie: 
 
Przewodniczący:   -    Dr hab. inż. Marek OPIELAK, prof. PL 
Z-ca Przewodniczącego:  -    Inż. Andrzej ADAMCZUK 
Członkowie:    -    Dr hab. inż. Henryk KOMSTA, prof. PL 

- Dr inż. Zbigniew ZŁONKIEWICZ 
- Dr hab. Waldemar CIEŚLAK, prof. PL 
- Dr hab. inż. Marek PAWLAK, prof. PL 

Przedst. NSZZ „Solidarność” - Mgr  inż. Kazimierz SZPATOWICZ 
Przedst. NS ZNP   -    Dr inż. Krzysztof NALEWAJ 
Przedst. ZZ „Unia Profesorów” -    Dr hab. inż. Jan KUKIEŁKA, prof. PL 
 
Obsługa sekretarska   -    Teodora KOWALCZYK 
 

§ 2. 
 

Komisja rozpatruje i opiniuje wnioski o nagrody ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli akademickich i ze specjalnego funduszu nagród dla 
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. 
 

§ 3. 
 

Zasady podziału funduszu nagród dla nauczycieli akademickich określa 
zarządzenie nr 2 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1991 r. (Dz.Urz. 
MEN Nr 1 poz. 2). 
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§ 4. 
 

Zasady podziału funduszu nagród oraz tryb przyznawania nagród dla 
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi określi Senat 
Politechniki Lubelskiej. 
 

§ 5. 
 

Komisja  dokonywać będzie  merytorycznej oceny wniosków o odznaczenia i 
wyróżnienia resortowe. 
 

§ 6. 
 

Komisja  powołana  w  składzie  wymienionym  w  § 1  działa do  dnia  
30 września 2005 r. 
 

§ 7. 
 

Traci moc zarządzenie Nr R-6/2000 Rektora Politechniki Lubelskiej w 
Lublinie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie powołania rektorskiej komisji nagród, 
odznaczeń i wyróżnień.

§ 8. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


