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Załączniki nr 2 do Statutu PTMP z dnia 11.04.2018r.
Regulamin
nadawania godności Członka Honorowego
Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
I.

Postanowienia ogólne
§1

Członkostwo Honorowe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy jest najwyższym
wyróżnieniem, które może nadać Towarzystwo.
§2
Członkiem Honorowym może zostać osoba niezależnie od obywatelstwa.
§3
1. Za wyjątkowe zasługi dla ochrony zdrowia pracujących uznaje się:
 znaczące prace naukowe i badawcze, pracę dydaktyczną, działalność publikacyjną,
 innowacyjne rozwiązania organizacyjne,
 wybitną aktywność w tworzeniu norm prawnych w dziedzinie ochrony zdrowia
pracujących.
2. Za wyjątkowe zasługi dla Towarzystwa uznaje się:
 wieloletnią aktywność w strukturach organizacyjnych Towarzystwa,
 reprezentowanie Towarzystwa w innych organizacjach krajowych lub
międzynarodowych,
 szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
II . Postanowienia szczegółowe
§4
1. Wniosek o nadanie godności Członka Honorowego sporządza się według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Z propozycją mogą wystąpić Zarządy Oddziałów Towarzystwa lub Zarząd Główny
z własnej inicjatywy, po jej zatwierdzeniu bezwzględną większością głosów.
3. Propozycja musi zawierać:
 CV kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów działania, które są
podstawą wnioskowania,
 udokumentowaną akceptację Walnego Zebrania Oddziału lub Zarządu Głównego z
protokołem głosowania.
4. Propozycję składa się do Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie określonym przez
Zarząd, jednak nie później niż na 2 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
5. Prezydium Zarządu Głównego rozpatruje propozycje Zarządów Oddziałów Towarzystwa
i wydaje opinię większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków.

6. Negatywna opinia Prezydium nie wstrzymuje dalszego postępowania o nadanie godności
Członka Honorowego.
7. O wydanej opinii Prezydium informuje wnioskodawcę.
8. Propozycja wraz z opinią Prezydium kierowana jest do Zarządu Głównego.
§5
1. Z propozycji przesłanych przez Zarządy Oddziałów Prezydium Zarządu Głównego może
poprzeć maksymalnie 4 kandydatury.
2. Zarząd Główny na podstawie uchwały może przedstawić dodatkowe 2 kandydatury
wybrane spośród zgłoszonych przez Zarządy Oddziałów, które nie uzyskały pozytywnej
opinii Prezydium, lub zgłoszonych z własnej inicjatywy.
3. Wnioski kandydatów zagranicznych nie wpływają na limity określone w ust. 1.
§6
1. Wszystkie zgłoszone propozycje podlegają głosowaniu przez Zarząd Główny w trybie
tajnym.
2. W wyniku głosowania Zarząd Główny może poprzeć maksymalnie 4 kandydatów.
3. Rekomendację otrzymują kandydaci, którzy uzyskali 50% głosów + 1.
4. Jeżeli więcej niż 4 kandydatów otrzyma liczbę głosów określonych w ust. 3,
rekomendację otrzymują osoby z największą liczbą głosów.
§7
1. Zarząd Główny rekomenduje wybranych kandydatów Walnemu Zgromadzeniu
Delegatów.
2. Nadanie godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
następuje w głosowaniu tajnym przy zachowaniu zasady określonej w § 6 ust. 3.
3. Członek Honorowy otrzymuje Dyplom nadania godności Członka Honorowego według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
4. Dyplom podpisuje i wręcza Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy na Walnym
Zgromadzeniu Delegatów.
5. W razie nieobecności Członka Honorowego na Walnym Zgromadzeniu Delegatów
Dyplom wręcza Przewodniczący Zarządu właściwego terytorialnie Oddziału.
6. Informację o nadaniu godności Członka Honorowego Towarzystwa publikuje się na
stronie internetowej Towarzystwa.
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§8
Członkostwa Honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Delegatów. Godność
Członka Honorowego może być odebrana wyłącznie na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia Delegatów w przypadku:
- pozbawienia prawa wykonywania zawodu,
- pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
Z propozycją może wystąpić właściwy terytorialnie Zarząd Oddziału lub Zarząd Główny
z własnej inicjatywy, po jej zatwierdzeniu bezwzględną większością głosów.
Prezydium Zarządu Głównego opiniuje propozycję pozbawienia godności Członka
Honorowego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, a zatwierdza Zarząd
Główny.
Propozycja podlega tajnemu głosowaniu przy zachowaniu zasady określonej w § 6 ust. 3.
Informację o pozbawieniu Członkostwa Honorowego publikuje się na stronie internetowej
Towarzystwa.
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