
REGULAMI N  PRZYZNAWANI A

GODNOŚCI CZŁONKA HONOROWEGO, 
TOWARZYS TWA CHI RURGÓW PO LSKI CH

§ 1

1 Członkiem  Honorowym  Towarzystwa  Chirurgów  Polskich  zwanego  dalej
Towarzystwem może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa i
wykazująca  się  wybitnymi  osiągnięciami  w  pracy  naukowej  lub
organizacyjnej w dziedzinie chirurgii i nauk pokrewnych. 

2 Członkiem Honorowym może zostać obywatel polski i cudzoziemiec.
3 Członkostwo  honorowe  nadaje  Zarząd  Główny  osobom  szczególnie

zasłużonym  dla  Towarzystwa,  lub  w  dziedzinie  chirurgii,  spośród
kandydatów  rekomendowanych  przez  terenowe  oddziały  Towarzystwa,
Sekcje, lub członków wybieralnych Zarządu Głównego zgodnie z niniejszym
regulaminem. 

4 Nadanie  godności  członka  honorowego  następuje  w  głosowaniu  tajnym
bezwzględną większością głosów.

5 Przyjęcie  godności członka  honorowego obliguje  do aktywnego  udziału  w
realizacji  celów  statutowych  Towarzystwa  w  szczególności,  w  zakresie
promocji rozwoju chirurgii w Polsce. 

6 Nazwiska  osób,  którym  Zarząd  Główny  w  okresie  kadencji  nadał
godność  Członka  honorowego  podaje  do  wiadomości  Walnego
Zgromadzenia  wraz  z  uzasadnieniem  Prezes  ustępującego  Zarządu  w
swoim sprawozdaniu.

7 Członek  honorowy,  obywatel  polski,  posiada  wszystkie  prawa  członka
zwyczajnego,  a ponadto jest zwolniony od obowiązku płacenia składek,
oraz opłaty zjazdowej.

8 Członek honorowy nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej nie
posiada  czynnego  i  biernego  prawa  wyborczego.  Jest  zwolniony  od
obowiązku płacenia składek, oraz opłaty zjazdowej. 

9 Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny na wniosek Prezesa. O
pozbawieniu  członkostwa  honorowego  wraz  z  uzasadnieniem  informuje
Walne  Zgromadzenie  Członków  Prezes  ustępującego  Zarządu  w  swoim
sprawozdaniu.



§ 2

1 W terminie wyznaczonym przez Zarząd Główny Towarzystwa, nie krótszym
jednak niż  6 miesięcy przed Walnym Zgromadzeniem wniosek wstępny o
nadanie Członkostwa Honorowego złożony być musi wybranemu w 

głosowaniu  tajnym  Przewodniczącemu  Kapituły  ds.  Członków  Honorowych
(zgłoszenia  do  siedziby  Zarządu  Głównego  Tchu  w  Warszawie,  przy  ul.
Nowiniarskiej 1) i zawierać informacje określające: 

2
a dane personalne kandydata, 
b jego miejsce pracy i zamieszkanie, 
c zajmowane obecnie stanowisko, 
d zasługi położone dla Towarzystwa, 
e wykaz publikacji w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym
f w odniesieniu do obywateli obcych załączone muszą być odbitki
g wykaz publikacji w innych lekarskich czasopismach polskich
h w odniesieniu do obywateli obcych załączone muszą być odbitki
i osiągnięcia w chirurgii, 
j działalność organizacyjna,
k przebieg pracy zawodowej, 
l członkostwo  kandydata  w  innych  Towarzystwach  i  piastowane  tam

stanowiska, 
m już posiadane odznaczenia i wyróżnienie. 

3 Równocześnie  z  wyznaczeniem  terminu  zgłaszania  kandydatur  Zarząd
Główny Towarzystwa ściśle określa każdorazowo liczbę osób, 
a którym może być nadana godność Członka Honorowego – oddzielnie

dla obywateli polskich i obcych. 
4 Ustalona  przez  Zarząd liczba  osób, którym nadana być może  godność

Członka  Honorowego  nie  może  ulec  zmianie  w  bieżącej  kadencji
Zarządu.

5 Zarząd  Główny  Towarzystwa  równocześnie  określa  też  liczbę  wniosków
wstępnych, jakie mogą złożyć Zarządy poszczególnych Oddziałów i Sekcji. 

6 Każdy wybieralny  Członek Zarządu Głównego  Towarzystwa może zgłosić
tylko jeden wniosek.

                                                            §3

1 Bezpośredni  wnioskodawca,  wszczynając  procedurę  nadania  godności
członka honorowego zwraca się do kandydata z prośbą o wyrażenie zgody na
piśmie  o  przyznanie  godności  /  tytułu,  oraz  o  przyjęcie  do  akceptującej
wiadomości  warunków  przyjęcia  godności  /tytułu  wynikających  z
postanowień Statutu Towarzystwa i niniejszego regulaminu. 
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§4

1 Zarząd  Główny  Towarzystwa  powołuje  w  głosowaniu  tajnym
Przewodniczącego  i  w  głosowaniu  jawnym  2  Członków  Kapituły  ds.
Członków Honorowych, której zadaniem jest:
a rozpatrzenie złożonych wniosków wstępnych, 
b przedstawienie  Zarządowi  Głównemu  Towarzystwa  pełnej  listy

wszystkich zgłoszonych kandydatur, oraz listy osób rekomendowanych
przez  Kapitułę  wraz  z  uzasadnieniem  (oddzielnie  dla  obywateli
polskich i obcych), w liczbie ustalonej uprzednio przez Zarząd Główny
Towarzystwa. 

2 Zarząd Główny nie jest związany opinią i wnioskami Kapituły. 
3 Publikacje w Polskim Przeglądzie Chirurgicznym jest pożądanym kryterium

nadania godności Członka Honorowego 

§ 5

1 Zarząd  Główny  w  głosowaniu  tajnym  spośród  wszystkich  zgłoszonych
wniosków wybiera i nadaje ustalonej liczbie kandydatów  godność członka
Honorowego według kolejności uzyskanych głosów. Głosowanie jest ważne,
jeśli odbywa się w obecności, co najmniej 50% składu osobowego Zarządu
Głównego. 

2 Przewodniczący wraz z Członkami Kapituły ds. Członków Honorowych po
dokonaniu przez Zarząd wyboru sporządza protokół z odbytego głosowania i
wraz ze sprawozdaniem ze swej działalności przekazuje  je do akt Zarządu
Głównego. 

3 Dokumentacja  dot.  wyboru  Członków Honorowych  znajduje  się  w aktach
Zarządu Głównego. 

§ 6

1 Zarząd  Główny  na  wniosek Prezesa  może  pozbawić  członka  honorowego
nadanej  mu  godności  lub  tytułu  w  razie  udokumentowanego  przez  Sąd
Koleżeński  sprzeniewierzenia  się  celom  Towarzystwa  lub  rażącego
naruszenia zasad etyki lekarskiej.

2 Informacja  wraz  z  uzasadnieniem  o  pozbawieniu  godności  członka
honorowego  musi  być  podana  do  ogólnej  wiadomości  podczas  Walnego
Zgromadzenia Towarzystwa w sprawozdaniu Prezesa ustępującego Zarządu. 
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§7

1 Nadanie godności Członka Honorowego oraz wręczenie dyplomu następuje
wyłącznie w Kraju podczas trwania Zjazdu Towarzystwa lub jego Sekcji. 

2 Wręczenie  Dyplomu  dokonuje  Prezes  Zarządu  Towarzystwa,  lub  w
szczególnie  wyjątkowych  wypadkach  osoba  wyznaczona  przez  Zarząd
Główny na wniosek Prezesa Towarzystwa..

3 W szczególnie wyjątkowych sytuacjach wynikających ze złego stanu zdrowia
Nominowanego w razie niemożności nadania godności Członka Honorowego
poprzez  wręczenie  dyplomu  podczas  Zjazdu.  Zarząd  Główny  w  drodze
głosowania  podejmuje  decyzję,  co  do  terminu  i  sposobu,  oraz  miejsca
przeprowadzenia tej czynności. 

4 Zarząd Główny podejmuje decyzje odroczenia wręczenia dyplomu Członka
Honorowego do następnego Zjazdu Towarzystwa lub Sekcji. Po tym terminie
decyzja Zarządu Głównego o nadaniu członkostwa zostaje anulowana. 

5 Osoba, której nie wręczono Dyplomu Członka Honorowego nie figuruje  w
wykazie odznaczonych tą godnością lub tytułem. 

§ 8

1 Nominowany na Członka Honorowego jest zwolniony z opłaty zjazdowej i
opłaty  hotelowej  w  czasie  trwania  Zjazdu.  Koszty  te  pokrywa  Komitet
Organizacyjny.

2 Pozostałe  koszty  związane  z  pobytem  poza  Zjazdem  i  podróżą
Nominowanego zabezpiecza
a Zarząd Oddziału  lub  Sekcji w odniesieniu  do wnioskowanych przez

siebie Kandydatów 
b Zarząd Główny w odniesieniu do wnioskowanych przez wybieralnych

członków Zarządu Głównego TChP.
3 Koszty związane z opracowaniem wzoru i drukiem dyplomu pokrywa Zarząd

Główny TChP. 
4 Członek  Honorowy  TChP  jest  zwolniony  z  opłat  Zjazdowych  podczas

kolejnych Zjazdów TChP. 
§ 9

1 Akt wręczenia Dyplomu musi mieć szczególnie uroczysty charakter podczas
sesji inauguracyjnej Zjazdu. 

2 Regulamin niniejszy uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa w dniu
1 grudnia  2008 jest ostateczny i nie  może być zmieniany podczas bieżącej
kadencji Zarządu i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa, 1 grudnia 2008
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