
 

Regulamin  przyznawania Medalu FRP PROPTER MERITA 

przez Fundację Rektorów Polskich 

  
 

P r e a m b u ł a  
 

Medal Fundacji Rektorów Polskich pn. PROPTER MERITA został ustanowiony w 

2012 r. z okazji Dziesięciolecia Fundacji. 

Rada FRP kadencji 2014-2018 postanawia utrzymać tradycje honorowania 

zasłużonych osób medalami  PROPTER MERITA.   

Kierując się tą intencją, Rada przyjmuje niniejszy Regulamin określający zasady i 

tryb przyznawania Medalu. 

§1 

Medalem PROPTER MERITA, 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. 

§2 

Medal PROPTER MERITA przyznawany jest raz w roku jednej osobie. Wyróżnienie 

to przyznają członkowie Rady FRP jako Kapituła Medalu, działając na podstawie 

zgłoszeń kierowanych do Fundacji przez uprawnione podmioty lub z własnej 

inicjatywy. Rada FRP wybiera ze swego grona Przewodnicząca/Przewodniczącego  

oraz Sekretarza Kapituły. 

W przypadku gdy złożone zgłoszenia zostaną uznane za niespełniające  

warunków, Kapituła odstępuje od przyznania Medalu w danym roku. 

 

§3 

1. 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.   

2. Każdy z uprawnionych wnioskodawców może złożyć jedno zgłoszenie w 

danym roku. 

§4 

Zgłoszenia muszą spełniać warunki formalne określone przez Kapitułę, a w tym 

muszą zostać przesłane drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza 

dostępnego na witrynie internetowej FRP, wypełnionego zgodnie z ogłoszoną 

instrukcją. Nie dotyczy to przypadków działania Kapituły z własnej inicjatywy. 

 

§5 

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. 

 

§6 

W uzgodnieniu z Przewodniczącym KRASP, Medal FRP PROPTER MERITA jest 

wręczany na posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP po ogłoszeniu decyzji 

Kapituły oraz przedstawieniem przez jej Przewodniczącego zwięzłej laudacji. 

Medal wręczają wspólnie Przewodniczący KRASP oraz Przewodniczący Rady FRP. 

 

§7 

O przyznaniu Medalu PROPTER MERITA informowany jest Miesięcznik „Forum 

Akademickie”, z intencją przedstawienia na jego łamach osoby uhonorowanej i 

wyróżnionego  osiągnięcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


