zał. nr 3

REGULAMIN
„HONOROWEGO CZŁONKA” TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ PRZEMYŚLA I REGIONU
§1
1. Godność (miano) „Honorowego Członka” Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla
i Regionu, zwanego w dalszych częściach niniejszego Regulaminu Towarzystwem
– stanowi z jego strony formę najwyższego organizacyjnego wyróżnienia dla
osoby fizycznej, wybitnie zasłużonej w przedmiocie:
1.1. Realizacji celów statutowych Towarzystwa
1.2. Realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Towarzystwa
1.3. Sponsorowania finansowego, rzeczowego, organizacyjnego oraz innego
w przedmiocie działalności Towarzystwa.
2. Wyżej wymieniona godność (miano) ustanowione zostało uchwałą Walnego
Zebrania Towarzystwa z dnia 06.06.1980 r., zatwierdzającą jednocześnie:
- projekt specjalnej odznaki dla Honorowego Członka Towarzystwa wraz ze
wzorem legitymacji do niej
- projekt ustanowienia ozdobnego aktu nadania godności (miana) „Honorowego
Członka Towarzystwa”
- projekt ustanowienia „Księgi Honorowych Członków Towarzystwa” z treścią
w niej zapisów obejmujących tekst nadania godności, nazwiska i imiona oraz
charakterystykę osób tą godnością uhonorowanych.
§2
Godność (miano) „Honorowego Członka Towarzystwa” może być przyznane
wyłącznie żyjącej osobie fizycznej.
§3
Do osób fizycznych w rozumieniu niniejszego regulaminu zalicza się członków
zwyczajnych i wspierających Towarzystwo, jak też osoby z poza Towarzystwa nie
będące dotąd jego członkami.

1

§4
1. Godność (miano) „Honorowego Członka Towarzystwa” nadaje osobom
fizycznym w drodze uchwały jego Walne Zebranie – z okazji ważnych
okoliczności (m.in. jubileuszy itp.) w oparciu o uzasadniony pisemny wniosek
Zarządu Głównego, opracowany przez jego Prezydium.
2. Z uwagi na specjalny charakter w/w wyróżnienia, ilość jednorazowych
uhonorowań w tym przedmiocie powinna być ograniczona.
§5
1. Akt nadania godności (miana) „Honorowego Członka Towarzystwa” stanowi
ozdobny dokument w odpowiedniej formie oraz treści.
2. Akt nadania pod względem plastycznej formy może stanowić stały względnie
zmienny druk.
3. Treść akty nadania pod względem określającym okoliczności jego nadania może
być wspólna dla wszystkich osób uhonorowanych w danej partii. Natomiast
W przedmiocie zasług winna być odrębna dla każdego w zależności od jego
konkretnych zasług.
§6
1. Odznakę „Honorowego Członka Towarzystwa” stanowi odznaka Towarzystwa
w otoczeniu wieńcz laurowego.
2. Legitymacja do w/w odznaki upoważnia jej posiadacza do jej noszenia
(używania).
§7
Wydane akty nadania, odznaki oraz legitymacje do nich winne być rejestrowane
z potwierdzeniem ich odbioru.
§8
sprawy techniczne związane ze sporządzaniem aktów nadania – łącznie z ustaleniem
ich treści, prowadzeniem rejestru wydanych odznak i legitymacji oraz prowadzeniem
„Księgi Honorowych Członków Towarzystwa” – reguluje Zarząd Główny we
własnym zakresie.
§9
„Honorowy Członek Towarzystwa” posiada następujące uprawnienia:
1. Korzysta ze wszystkich praw statutowych na równi z członkami zwyczajnymi.
2. Może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
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3. Zwolniony jest od obowiązku uiszczania składek członkowskich. Powyższe może
stanowić jedynie jego dobrą wolę w tym względzie.
4. Upoważniony jest do noszenia odznaki o której jest mowa w §6 pkt.1
§10
Ustanie godności (miana) „Honorowego Członka Towarzystwa” następuje
w przypadku:
1. Rezygnacji z niej zgłoszonej przez jej posiadacza.
2. Pozbawienia tej godności 9miana) przez Walne Zabranie Towarzystwa
w przypadku:
2.1. Uznania działalności jego posiadacza za sprzeczne z celami statutowymi
Towarzystwa.
2.2. Skazania go prawomocnym wyrokiem sądu na pozbawienie praw
publicznych.
§11
Sprawy określone w §10 rozpatruje Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa i stosowny
w tym względzie pisemny uzasadniony wniosek poprzez Zarząd Główny przedstawia
Walnemu Zgromadzeniu dla podjęcia w tym względzie stosownej uchwały.
§12
Przy opracowaniu niniejszego regulaminu uwzględnione zostały m.in. ustalenia
statutowe § 12 pkt 2, §17, §19 pkt 1 i 2 oraz §28 pkt 7.
§13
Niniejszy regulamin przyjęty został uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa w dniu
20.07.2004 r. zgodnie z jego uprawnieniami statutowymi wynikającymi z §33 pkt 10.

Za Zarząd Główny
Prezes
mgr Kazimierz Nycz
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