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REGULAMIN
MEDALU WOLNOŚCI I DEMOKRACJI
IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
§1
Medal Demokracji i Wolności im. Stanisława Mikołajczyka zwany dalej „Medalem” jest
wyróżnieniem nadawanym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej.
§2
1. Medal nadawany jest przez Naczelny Komitet Wykonawczy PSL na wniosek:
- władz i organów naczelnych PSL,
- Prezydiów Zarządów Wojewódzkich PSL,
- Prezydium Klubu Parlamentarnego PSL,
- Prezydium Stowarzyszenia Parlamentarzystów Ruchu Ludowego,
- Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców.
2. Wniosek o nadanie Medalu wymaga szczegółowego uzasadnienia.
3. Wzór wniosku ustala Naczelny Komitet Wykonawczy PSL.
§3
1. Medal nadawany jest za:
- długoletnią aktywną działalność w organizacjach politycznych i społecznych ruchu ludowego, za
osiągnięcia w umacnianiu jedności i rozwoju tego ruchu,
- działania mające na celu upamiętnienie postaci Stanisława Mikołajczyka i jego dorobku,
- działania na rzecz obrony praw obywatelskich, wolności i demokracji.
2. Szczegółowe kryteria i procedurę przyznawania Medalu opracuje Kapituła, które zatwierdzi
NKW PSL.
§4
1. Medal Demokracji i Wolności im. Stanisława Mikołajczyka jednostopniowy.
2. Osobom fizycznym Medal może być nadawany również pośmiertnie.
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§5
Medal wręczają :
Prezes PSL,
członkowie NKW PSL,
Członkowie Prezydium Rady Naczelnej PSL oraz inne osoby upoważnione przez Prezesa
PSL.

§6
1. Opis Medalu, jego kształt, wymiary, awers i rewers określa Naczelny Komitet Wykonawczy PSL.
2. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL określa również kształt oraz treść dyplomu pełniącego
funkcję legitymacji Medalu.
§7
W przypadku zagubienia lub zniszczenia Medalu lub dyplomu odznaczony ma prawo ubiegać się o
wydanie duplikatu, przekładając oświadczenie o fakcie i okolicznościach ich zniszczenia lub
zagubienia.
§8
W przypadku, gdy postępowanie osoby odznaczonej nie jest zgodne z zasadami ideowymi Ruchu
Ludowego oraz normami etycznymi Naczelny Komitet Wykonawczy PSL może odebrać tej osobie
prawo do posiadania Medalu.
§9
Wstępnego przeglądu i oceny zgłoszonych wniosków dokonuje Kapituła ds. odznaczeń Polskiego
Stronnictwa Ludowego, która przekłada opinie Naczelnemu Komitetowi Wykonawczemu PSL.
§ 10
Ewidencję wniosków oraz osób odznaczonych Medalem prowadzi Biuro NKW PSL.
§ 11
Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje Rada Naczelna PSL.
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Polskiego Stronnictwa Ludowego
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