
 

 

 

Uchwała numer 17/2015 

Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego 

z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii wniosków o nadanie: 

 Złotej Odznaki ZNP, Odznaki za 50-letnią przynależność do ZNP, 

orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej. 

 

Działając na podstawie: 

1. Regulaminu nadawania Złotej Odznaki ZNP  przyjętego przez Zarząd Główny ZNP  

27 marca 2007 roku, Regulaminu nadawania Odznaki za 50 lat przynależności do 

Związku Nauczycielstwa Polskiego przyjętego przez Zarząd Główny ZNP 14 grudnia 

2004 roku i znowelizowanego 30 września 2010 roku, Regulaminu przyznawania 

tytułów honorowych ZNP przyjętego przez Zarząd Główny ZNP 27 marca 2007 r.  

i znowelizowanego 18 grudnia 2007 r. oraz 22 marca 2011 r. 

2) Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 roku  

w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów 

i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004, Nr 277, poz. 2743 

wraz późn. zm.),  

3) Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 

2000 roku w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania  

i sposobu noszenia”  (Dz.U. z 2000, Nr 99, poz. 1073),  

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP postanawia: 

 

§1 

Pozytywnie zaopiniować przedstawione wnioski o nadanie Złotej Odznaki ZNP i Odznaki za 

50-letnią przynależność do ZNP oraz tytułów honorowych. 

 

§2 

Listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Złotej Odznaki  ZNP stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§3 

Listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Odznaki  za 50-letnią 

przynależność do ZNP stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 



§4 

Listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie tytułów honorowych ZNP stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

 

§5 

Pozytywnie zaopiniować przedstawione wnioski o nadanie orderów i odznaczeń. 

 

§6 

Listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie orderów i odznaczeń stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§7 

Pozytywnie zaopiniować przedstawione wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej. 

 

§8 

Listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji 

Narodowej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

§9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Warszawa 11 grudnia 2015 roku 

 

 

  

 


