Regulamin przyznawania medalu
im. prof. W. B. Jastrzębowskiego
§ 1.
Medal im. W. B. Jastrzębowskiego jest wyrazem uznania za zasługi dla polskiej
ergonomii w działalności organizacyjnej i popularyzatorskiej.
§ 2.
Medal może być przyznany:
1. Członkowi Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego,
2. w wyjątkowych przypadkach innym osobom.
§ 3.
Medal przyznawany jest za następujące działania:
1. piastowanie funkcji z wyboru we władzach Polskiego Towarzystwa
Ergonomicznego,
2. inicjowanie i organizowanie otwartych ogólnopolskich konferencji, seminariów i
sympozjów o tematyce ergonomicznej,
3. przedstawianie na tego typu imprezach naukowych referatów lub komunikatów, o
dużej wartości merytorycznej,
4. publikowanie prac naukowych w na tematy dotyczące ergonomii.
§ 4.
Inicjatywa w sprawie wniosku o przyznanie medalu przysługuje:
1. wyłącznie Oddziałowi PTErg, gdy dotyczy członka Towarzystwa,
2. zarządowi Głównemu, gdy dotyczy osoby nie będącej członkiem PTErg.
§ 5.
Decyzję wystąpienia z wnioskiem o przyznanie medalu podejmuje:
1. Walne zebranie Oddziału - w stosunku do swego członka,
2. plenarne zebranie Zarządu Głównego PTErg w stosunku do osób nie będących
członkami Towarzystwa.
§ 6.
Wnioskowanie o przyznanie medalu członkowi PTErg wymaga spełnienia przez niego
następujących warunków:
1. posiadanie stażu członkowskiego minimum 12-letniego,
2. wykazanie się działalnością organizacyjną i popularyzatorską ocenioną na minimum
50 punktów (według kryteriów podanych w § 8).
§ 7.
Przyznawanie medalu:
1. medale przyznawane są raz na cztery lata podczas Walnego Zjazdu Towarzystwa,
2. medale przyznawane są przez Walny Zjazd, w głosowaniu tajnym, większością 2/3
głosów delegatów,
3. liczba przyznawanych Medali przez Walny Zjazd nie może przekraczać 5% liczby
ogólnej członków PTErg nie posiadających medali i opłacających składki
członkowskie.
§ 8.
Punktacja działalności organizatorskiej i popularyzatorskiej:
1. Za piastowanie funkcji z wyboru we władzach PTErg w czasie jednej kadencji
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1.1

Władze centralne
a) prezes prezydium Zarządu Głównego – 15pkt
b) członek prezydium Zarządu Głównego – 10pkt
c) członek Głównej Komisji Rewizyjnej – 5pkt
d) członek Sądu Koleżeńskiego – 3pkt
1.2 Władze Oddziału
a) prezes Zarządu Oddziału – 8pkt
b) członek Zarządu Oddziału – 6pkt
c) członek Komisji Rewizyjnej – 2pkt
2. Za zorganizowanie każdej otwartej konferencji, seminarium lub sympozjum
(maksymalnie 8pkt)
2.1 Przewodniczący Rady Programowej konferencji krajowej – 4pkt,
międzynarodowej – 8pkt
2.2 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji krajowej – 2pkt,
międzynarodowej – 5pkt
3. Za popularyzowanie wiedzy o ergonomii
3.1 Przedstawienie na konferencji, seminarium, sympozjum w ramach działalności
społecznej (maksymalnie 10pkt)
a) Referatu dot. problematyki ergonomii – 3pkt
b) udział w sesji posterowej krajowej – 2pkt, międzynarodowej – 3pkt
c) komunikatu na konferencji krajowej – 1pkt, międzynarodowej 2pkt
3.2 Opublikowanie (maksymalnie 20pkt)
a) monografii w języku polskim – 10pkt, w języku obcym – 15pkt
b) rozdziału w monografii w języku polskim – 4pkt, języku obcym – 6pkt
c) podręcznika język polski – 8pkt, język obcy – 12pkt
d) rozdziału podręcznika w języku polskim – 5pkt, języku obcym – 7pkt
e) artykułu naukowo-technicznego w języku polskim – 5pkt, w języku obcym –
7pkt
§ 9.
1. Wnioski o przyznanie medali, które uzyskały aprobatę walnych zebrań Oddziałów,
zarządy oddziałów przesyłają do Zarządu Głównego nie później niż miesiąc przed
terminem walnego Zjazdu.
2. Liczbę medali, które mogą być przyznane na danym Zjeździe ustala Główna
Komisja Rewizyjna, na podstawie dokumentacji członków.
3. Zarząd Główny na podstawie otrzymanych w terminie wniosków sporządza listę
wpisując na nią kandydatów według kolejności określonej malejącą liczbą
uzyskanych przez kandydata punktów (§ 8) w liczbie kandydatów nie
przekraczającej limitu, o którym mowa w § 7, pkt. 3 przedkładając ją Walnemu
Zjazdowi.
§ 10.
Zarząd Główny zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wniosków oraz osób, którym
przyznano medal im. W. B. Jastrzębowskiego.
________________

/miejscowość i data/

Regulamin przyjęty uchwałą 3/ZG/4/2011/XI w dniu 09.11.2011 oraz zmieniony uchwałą 8/ZG/11/2014/XI w
dniu 18.11.2014 przez ZG PTErg
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