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Załącznik nr 1 do Uchwały ………..ZG PTB 

z dnia…………..2021 r. 

Regulamin nadania godności członka honorowego  

Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Godność członka honorowego Polskiego Towarzystwa Botanicznego jest nadawana krajowym i 

zagranicznym osobom fizycznym, wybitnie zasłużonym na polu botaniki i nauk pokrewnych lub 

wybitnej działalności na rzecz Towarzystwa. 

2. Godność członka honorowego Towarzystwa jest przyznawana na czas nieokreślony i ma charakter 

indywidualny. 

 

 

§ 2 Komisja 

1. Komisję do nadawania godności członka honorowego powołuje Zarząd Główny (ZG) na okres 

kadencji władz Towarzystwa.   

2. W skład Komisji do nadawania godności członka honorowego wchodzi 6 osób z tytułem 

naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego, w tym Prezes lub Wiceprezes PTB.  

3. Na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, zwoływanym przez Prezesa Towarzystwa, Komisja 

konstytuuje się i wyłania ze swojego składu Przewodniczącego. 

4. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej pracami. 

5.  Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy udziale co najmniej 4 członków, w tym 

Przewodniczącego. W przypadku równego rozkładu głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

6. Koszty związane z pracą Komisji pokrywa Zarząd Główny Towarzystwa. 

 

 

§ 3 Tryb i warunki zgłaszania wniosków o nadanie godności członka honorowego 

1. Wnioski o wyróżnienie członkostwem honorowym, poparte przez co najmniej trzech członków 

Towarzystwa, należy składać do Zarządu Oddziału PTB lub do Prezydium ZG. 

2. Wniosek złożony do Zarządu Oddziału opiniują członkowie Zarządu Oddziału w drodze Uchwały 

i przekazują Sekretarzowi Generalnemu PTB, w celu dalszego procedowania.   

3. Wniosek złożony do Prezydium ZG opiniują członkowie Prezydium. 

4. Wnioski o wyróżnienie członkostwem honorowym (w wersji papierowej i elektronicznej) można 

składać w okresie całej kadencji, ale nie później niż do 31 grudnia roku kalendarzowego 

poprzedzającego kolejny Zjazd Towarzystwa. 

5. Sekretarz Generalny PTB przekazuje niezwłocznie dokumentację wniosków o nadanie godności 

członka honorowego Przewodniczącemu Komisji. 

6. Wzór wniosku o nadanie godności członka honorowego PTB określa Załącznik 1 do niniejszego 

Regulaminu.  

7. Do wniosku należy załączyć dokumentację zawierającą opis osiągnięć kandydata zgodnie z § 1 

niniejszego Regulaminu. Wnioskodawca może również załączyć inne dokumenty i materiały 

związane ze zgłaszanym osiągnięciem, które uzna za istotne do uzasadnienia wniosku. 
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8. Kandydat do wyróżnienia członkostwem honorowym wyraża zgodę na przetwarzanie Jego danych 

osobowych zgodnie z Załącznikiem 2 do Regulaminu.   

 

 

§ 4 Zasady i przebieg postępowania o wyróżnienie członkostwem honorowym 

1. Komisja do nadawania godności członka honorowego dokonuje oceny zgłoszonych osiągnięć 

zgodnie z § 1 niniejszego Regulaminu.  

2. Przy ocenie zgłoszonych osiągnięć w postępowaniu o wyróżnienie członkostwem honorowym 

Komisja uwzględnia: 

1) poziom merytoryczny osiągnięć i zasług na polu botanicznym i nauk pokrewnych; 

2) zasięg oraz zakres osiągnięć i zasług na polu botanicznym i nauk pokrewnych; 

3) opinię i rekomendację wnioskodawcy; 

3. Komisja ocenia wnioski w terminie od 1 stycznia do 1 marca roku kalendarzowego, w którym 

odbywa się Zjazd Towarzystwa. 

4. Komisja do nadawania godności członka honorowego przedstawia swą decyzję na piśmie z 

krótkim umotywowaniem do zatwierdzenia w głosowaniu tajnym Zarządowi Głównemu 

Towarzystwa.  

 

 

§ 5 Przyznanie godności członka honorowego  

1. Uchwałę o nadaniu godności członka honorowego podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów na 

podstawie przedstawionych wniosków Zarządu Głównego Towarzystwa. 

2. Wręczenie wyróżnień członkostwa honorowego laureatowi/laureatom odbywa się w czasie Zjazdu 

Towarzystwa. 

3. Komunikat o nadaniu godności członka honorowego podaje się do wiadomości publicznej, z 

krótkim życiorysem naukowym i wykazem osiągnięć wyróżnionego. 

 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Regulamin nadawania godności członka honorowego jest zmieniany i zatwierdzany przez Zarząd 

Główny Polskiego Towarzystwa Botanicznego.  

2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie zatwierdzenia niniejszego 

Regulaminu. 
 

 

 


