Regulamin
nadawania godności Członka Honorowego
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego
Zgodnie z & 8 Statutu SITPNiG za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych jego
działalnością może być nadana godność członka honorowego
I. Postanowienia ogólne.
&1
Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi w działalności
SITPNiG lub wybitne osiągnięcia na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego.
1.Za szczególne zasługi w działalności SITPNiG uznaje się:
- wieloletnią aktywną działalność we władzach i organach doradczych,
reprezentowanie SITPNiG w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych,
- szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych SITPNiG.
2.Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przemysłu naftowego i gazowniczego uznaje się:
- znaczące prace naukowe i badawczo- rozwojowe,
- wdrożenie nowych technik i technologii,
- twórcze projekty wynalazcze o istotnym znaczeniu,
-innowacyjne zastosowania organizatorskie.
&2
Zgodnie z & 21 ust.9 Statutu SITPNiG
godność członka honorowego nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego
SITPNiG.
&3
Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych oraz czynne i bierne
prawo wyborcze na walnym zjeździe delegatów, walnym zgromadzeniu delegatów oddziału
i walnym zebraniu koła.
&4
Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich.
&5
Członkostwa honorowego może pozbawić:
1/walny zjazd delegatów na wniosek głównego sądu koleżeńskiego,
2/ sąd powszechny prawomocnym wyrokiem skazującym na karę dodatkową pozbawienia
praw publicznych.
II. Procedura nadawania godności członka honorowego.
&7
Wniosek o nadanie godności członka honorowego, sporządzany jest według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
.
&8
Z wnioskiem może wystąpić prezydium ZG z własnej inicjatywy lub zarządy oddziałów
SITPNiG, zarządy kół / klubów.
&9
Zaopiniowane przez zarządy oddziałów wnioski są składane do biura zarządu głównego.

& 10
Wnioski opiniuje główna komisja organizacyjna.
& 11
Zaopiniowane przez Główna Komisję organizacyjną wnioski są przedstawiane do
zaakceptowania przez zarząd główny SITPNiG.
& 12
Zarząd główny typuje wnioski w głosowaniu tajnym, przy czym wymagana jest akceptacja
¾ głosów prawomocnej liczby obecnych na posiedzeniu członków zarządu głównego
SITPNiG.
& 13
Wnioski zaakceptowane przez Zarząd Główny są przedkładane Walnemu Zjazdowi
Delegatów SITPNiG.
& 14
Zgodnie z & 58 ust.2 Statutu SITPNiG nadanie godności członka honorowego SITPNiG
następuje w głosowaniu tajnym, przy czym wymagana jest akceptacja ¾ głosów
prawomocnej liczby obecnych na walnym zjeździe delegatów SITPNiG.
& 15
Członek honorowy otrzymuje Dyplom nadania Godności Członka Honorowego / Zał.nr. 2 /
Dyplom podpisuje i wręcza podczas obrad walnego zjazdu delegatów przewodniczący
walnego zjazdu delegatów SITPNiG.
III. Postanowienia końcowe.
& 16
1.Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą nr 102
Zarządu Głównego SITPNiG
w dniu 14.12.2006r.
2.Traci moc regulamin zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego SITPNiG
w dniu 09.09.1988r.

Załącznik Nr 1
do Regulaminu
nadawania Godności
Członka Honorowego
SITPNiG
Wniosek
o nadanie Godności Członka Honorowego SITPNiG
1 Imię i nazwisko……………………………………………………………
imię ojca………………………
2.Data i miejsce urodzenia………………………………………………..
3.Adres domowy……………………………………………………………
4.Wykształcenie i zawód…………………………………………………..
5.Miejsce pracy i stanowisko………………………………………………
6 Data wstąpienia do SNT i SITPNiG……………………………………
7. Posiadane odznaczenia:
-państwowe / jakie rok nadania /…………………………………………
-odznaki NOT /jakie, rok nadania/………………………………………..
-odznaki honorowe SITPNiG / jakie, rok nadania/……………………
-inne…………………………………………………………………………
8.Działalność w SITPNiG / pełnione funkcje:
od …………… do………………………………..
od……………… do……………………………….
od……………… do………………………………
9. Szczególne zasługi w SITPNiG……………………………………….
………………………………………………………………………………..
10. Wybitne osiągnięcia w dziedzinie przemysłu naftowego i
gazowniczego…………………………….
11.Data uchwały Zarządu Koła SITPNiG
………………………………………….
…………………………………………………………………………………
sekretarz
przewodniczący
/podpis/
/podpis/
12.Data uchwały Zarządu Oddziału
…………………………………………………………………………………
sekretarz
prezes
/podpis/
/podpis/
13.Opinia Głównej Komisji Organizacyjnej
………………………………………………………………………………….
sekretarz
przewodniczący
/podpis/
/ podpis/
14.Uchwała ZG SITPNiG /nr data, treść/
……………………………………………………………………………………
sekretarz generalny
prezes
/podpis/
/podpis/

15.Uchwała WZD SITPNiG /nr data, treść/
…………………………………………………………………………………………
sekretarz WZD SITPNiG
przewodniczący WZD SITPNiG
/podpis/
/podpis

Załącznik Nr 2
do Regulaminu
nadawania Godności
Członka Honorowego SITPNiG

Stowarzyszenie NaukowoNaukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Miejscowość, dnia xx miesiąca xxxx roku

XXXXX Walny Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
uchwałą z dnia xx miesiąca xxxx roku
nadaje
xxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

godność

Członka Honorowego
SITPNiG
w uznaniu szczególnych zasług położonych
w ciągu długoletniej działalności na rzecz
Stowarzyszenia, nauki oraz przemysłu
naftowego i gazowniczego w Polsce
Przewodniczący
XXXXX Walnego Zjazdu Delegatów
SITPNiG
xxx. xxxxxxx xxxxxxx
Akt nadania godności Członka Honorowego zostaje zapisany
w Księdze Członków Honorowych SITPNiG pod pozycją xx.

