Kryteria przyznawania medali Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
I. Kryteria Ogólne:
1. Wyróżnienie przyznawane jest imiennie osobom mogącym wykazać się znaczącym
dorobkiem w pracy na rzecz Polonii i Polski w przynajmniej jednej z trzech wymienionych
kategorii głównych.
2. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby mieszkające zarówno w Australii jak i w innych krajach,
w tym w Polsce (Kategorie 2 i 3).
3. Wyróżnione osoby nie muszą być narodowości polskiej i nie muszą być działaczami
polonijnymi (Kategorie 2 i 3).
4. Nominowanych do wyróżnienia proponują organizacje polonijne zrzeszone w RNPA oraz
Prezydium RNPA wg przyjętej procedury (Patrz Pkt. II. Wymagana dokumentacja).
5. Dorobek nominowanego ocenia Kapituła Medalu w składzie – aktualny Prezes RNPA,
reprezentant Polonii z każdego stanu (wybierany na Zjeździe) oraz dwaj Honorowi Prezesi
RNPA.
6. Liczba medali RNPA przyznanych w jednym roku nie powinna przekraczać 20 medali.
7. Nazwiska osób wyróżnionych medalami RNPA ogłaszane bȩdą na Zjeździe Delegatów.
Kategoria główna
1. Wybitny
działacz Polonii
australijskiej

Podkategoria
a. Organizacyjne
i społeczne

Przykład działalności
Aktywna działalność i praca w zarządach i administracji
organizacji polonijnych, klubów polonijnych, domów
polskich, etc.
Praca przy organizacji festiwali, imprez i uroczystości
promujacych Polskȩ i Poloniȩ.
Długi staż w działalności w organizacjach polonijnych
udokumentowany czynnym zaangażowaniem w tę
działalność.
Pomoc dla osób starszych (pozycje nieodpłatne)
Praca w duszpasterstwie polonijnym.

b. Naukowe i
artystyczne
(pisarskie,
muzyczne,
plastyczne,
itp)

Promocja działalności naukowej/artystycznej
prowadzonej we współpracy z naukowcami/artystami
bądź instytucjami naukowymi/artystycznymi w Polsce,
oraz za badania naukowe/prace artystyczne w zakresie
Polonii, ze szczególnym uwzględnieniem Polonii
australijskiej (dotyczy wszystkich kategorii głównych)
ze wskazaniem:
i. Wyników współpracy naukowej/artystycznej
(wspólne publikacje/prace artystyczne/ etc,
granty badawcze, projekty artystyczne,
wymiana studentów, doktorantów; wymiana
pracownicza, etc)
ii. Publikacji, referatów, nt. Polonii, publikacji
historycznych, społeczno-kulturalnych, etc.
Zachowanie dziedzictwa polonijnego (archiwa, zespoły
folklorystyczne, wystawy, odczyty, prelekcje, pokazy
filmowe, koncerty, etc.)

c. Kulturowe i
Sportowe

1

d. Edukacyjne

2. Wybitny Polak

Promocja tradycji polskich i wiedzy o polskiej kulturze,
historii, ekonomii.
Praca na rzecz Polski i Polonii w mediach polskich,
australijskich bądź polonijnych.
Osiągniecia sportowe (miejsca, nagrody, medale).
Uczestnictwo/organizacja polonijnych imprez
sportowych.
Działalność w szeroko pojętej oświacie i praca z
młodzieżą (szkoły polonijne, harcerstwo, konkursy,
organizacja konferencji oświatowych, etc)
(Kandydat nie musi być narodowości polskiej i może
rezydować w Australii jak i poza nią. Nominowane
mogą być osoby z Polski).
Promocja, krzewienie i obrona dobrego imienia Polski i
Polonii.
Promocja dorobku Polski i Polonii.
Uznana działalność zawodowa lub niezawodowa w
kontekście promocji Polski i Polonii.

3. Zasłużony dla
Polonii
Australijskiej

(Kandydat nie musi być narodowości polskiej i może
rezydować w Australii jak i poza nią. Nominowane
mogą być osoby z Polski).
Kryteria - dowolna z wymienionych w kategoriach
głównych 1 i 2.

II. Wymagana dokumentacja:
1. Wypełniony formularz z nominacją kandydata do medalu RNPA.
2. Dwa listy wspierające kandydaturȩ.
3. Biogram - historia pracy społecznej (życiorys „polonijny”) – maksymalnie 1 strona A4.

III. Kolejność zadań, terminy, osoby odpowiedzialne:
Lp

Zadanie

Osoba odpowiedzialna

Termin
(dotyczy kazdego roku)

1
2
3
4
5
6

Składanie dokumentów z nominacją do
medalu RNPA do sekretariatu RNPA
Przygotowanie wniosków do
rozpatrzenia i ustalenie daty zebrania
Rozpatrzenie wniosków o przyznanie
medalu RNPA
Przesłanie do sekretariatu RNPA listy
osób, którym medale zostały przyznane
Przygotowanie dyplomów dla
wyróżnionych medalem RNPA
Ogłoszenie nazwisk wyróżnionych
medalem RNPA

wszystkie organizacje
członkowskie RNPA
Sekretarz RNPA

31 grudnia

Kapituła Medalu RNPA

1 lutego – 15 kwietnia

Prezes RNPA

30 kwietnia

Sekretarz RNPA

15 maja

Prezes RNPA

Zjazd Delegatów RNPA
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1 – 20 stycznia

Formularz - Nominacja do medalu Rady Naczelnej Polonii Australiskiej
Imiȩ i nazwisko osoby nominowanej: ……………………………………………………………………………………………..
Organizacja nominująca: …………………………………………………………………………………………………………………
Osoba nominująca: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Wniosek o przyznanie medalu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej
w kategorii: ………………………………….………………………. podkategorii: …………………………………………..…….
Uzasadnienie otrzymane od organizacji nominującej: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Organizacja składająca wniosek: ………………………………………………………………………………………………………
Imie i nazwisko osoby podpisującej wniosek do RNPA: ……………………………………………………………………..
Podpis: …………………………………………………………
Imiona i nazwiska dwóch osob popierająacych nominacjȩ: ...................................................................
...............................................................................................................................................................

Decyzja Kapituły Medalu Rady Naczelnej Polonii Australijskiej: ........................................
.......................................................................................................................................................
data:

podpis:
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