Regulamin
nadawania godności ZASŁUŻONEGO SENIORA SITPNiG
§1
Postanowienia oqólne
1. Stosownie do § 8, ust. 3, pkt 3 Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego nadaje godność "Zasłużonego
Seniora SITPNiG" w celu uznania wkładu pracy społecznej długoletnich,
zasłużonych członków Stowarzyszenia oraz stworzenia zachęty do ich dalszej
działalności społecznej.
2. Godność "Zasłużonego Seniora SITPNiG" nadaje Zarząd Główny SITPNiG.
3. Biuro Zarządu Głównego SITPNiG prowadzi dokumentację, ewidencję i Księgę
Zasłużonych Seniorów SITPNiG
§2
Kryteria i tryb przyznawania godności .
1. Godność "Zasłużonego Seniora SITPNiG" może uzyskać członek zwyczajny
legitymujący się szczególnymi zasługami w rozwoju SITPNiG i co najmniej:
a) stażem 40 lat przynależności do Stowarzyszenia,
b) okresem 20 lat aktywnej działalności społecznej w Stowarzyszeniu,
c) posiadaniem przez 10 lat złotej odznaki honorowej SITPNiG.
2. Wnioski o przyznanie godności "Zasłużonego Seniora SITPNiG" mogą składać
zarządy oddziałów SITPNiG w jednym egzemplarzu na formularzach wg
załączonego wzoru.
3. Ocenę wniosków, przedkładanych Zarządowi Głównemu SITPNiG, przygotowuje
komisja organizacyjna SITPNiG. Wnioski, które nie uzyskały akceptacji Zarządu
Głównego SITPNiG są zwracane wnioskodawcy.
§3
Prawa i obowiazki „Zasłużoneao Seniora SITPNiG”
„Zasłużony Senior SITPNiG”:
1. otrzymuje numerowany dyplom nadania przez Zarząd Główny SITPNiG godności
według załączonego wzoru,
2. jest wpisany do Księgi "Zasłużonego Seniora SITPNiG”,
3. ma prawo do udziału w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziału oraz
w posiedzeniach zarządów swoich oddziałów z głosem doradczym,

4. może korzystać bezpłatnie z prenumeraty wybranego przez siebie pisma
technicznego – organu SITPNIG, na podstawie pisemnego zgłoszenia do Biura Zarządu
Głównego SITPNiG, przekazanego przez macierzysty oddział SITPNiG, który ponosi
koszty tej prenumeraty.
§4
Zasady wręczania dyplomów
1. Prawo wręczania dyplomów "Zasłużonego Seniora SITPNiG" mają członkowie
Zarządu Głównego.
2. Wręczanie dyplomów powinno mieć uroczysty charakter i odbywać się z okazji jakie
obowiązują przy przyznawaniu honorowych odznak SITPNiG.
§5
Postanowienia końcowe
1. Utrata godności i praw „Zasłużonego Seniora SITPNiG” następuje wraz z utratą
odznaki honorowej SITPNiG orzeczonej prawomocnym wyrokiem Głównego Sadu
Koleżeńskiego lub wraz utratą praw obywatelskich orzeczona prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego.
2. Sekretarz generalny SITPNiG przesyła zainteresowanym jednostkom
organizacyjnym Stowarzyszenia informacje o utracie godności „Zasłużonego
Seniora SITPNiG”.
Załączniki:
1. formularz wniosku
2. wzór dyplomu
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Załącznik nr 1
Wnioskodawca:
Oddział SITPNiG ...............................
Wniosek
o przyznanie godności "Zasłużonego Seniora SITPNiG"

1. Nazwisko

2. Imię

3. Numer członkowski SITPNiG
4. Data urodzenia(dd/mm/rrrr)

-

-

5. Miejsce urodzenia
6. Adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, nr domu/nr mieszk.).........................................................
.................................................................................................................................................................
7. Wykształcenie - nazwa szkoły i rok ukończenia.........................................................................................
........................................................................................................................................................................
8. Zawód wyuczony........................................................................................................................................
9. Rok wstąpienia do SITPNiG

-

-

10. Przerwy w członkostwie od ..............do.................
11. Rok przyznania złotej odznaki honorowej SITPNiG

-

-

12. Praca społeczna w SITPNiG - funkcje ..................................... od........................ do ............................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
13. Szczególne zasługi dla SITPNiG (cd. na odwrociex):.................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
14. Wnioskodawca – Uchwała Zarządu Oddziału nr oraz podpisy (funkcja, Imię Nazwisko, podpis –
pieczątka)

Załącznik nr 2

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

DYPLOM

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego
Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
uchwałą z dnia xx xxxxx xxxx roku
nadaje

kol. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

godność
ZASŁUŻONEGO SENIORA
SITPNiG
w uznaniu szczególnych zasług
położonych w ciągu długoletniej
działalności na rzecz Stowarzyszenia
i przemysłu naftowego i gazowniczego
w Polsce
Sekretarz Generalny SITPNiG

Prezes SITPNiG

dr inż. Stanisław Szafran

mgr Janusz Wiśniewski

Akt nadania godności zostaje zapisany w Księdze Zasłużonych
Seniorów SITPNiG pod pozycją xx.

