WNIOSEK
Nadanie Godności Członka Honorowego TChP- obywatelowi polskiemu
- cudzoziemcowi
(właściwe podkreślić)
1.

Bezpośredni WNIOSKODAWCA

2. Wniosek zgłoszony do ZG TChP przez wybieralnego Członka Zarządu Głównego
2a Imię i Nazwisko:
3. Zarząd Oddziału ( wymienić)
3a Imię i Nazwisko Prezesa Oddziału
4. Zarząd Sekcji ( wymienić)
4a Imię i Nazwisko Prezesa Sekcji
KANDYDAT
5. Nazwisko
6. Imiona
7. Data urodzenia

8. Miejsce urodzenia

9. Narodowość

10. Obywatelstwo

11.Miejsce pracy: dokładny adres do korespondencji

12. Miejsce zamieszkania: dokładny adres (telefon, fax., e-mail) do korespondencji

13. Specjalność chirurgiczna
14. Zajmowane obecnie stanowisko
15. Przebieg pracy zawodowej

16.Członkostwo Kandydata w innych Towarzystwach naukowych polskich i pełnione
funkcje
17.Członkostwo Kandydata w innych Towarzystwach naukowych zagranicznych
i· pełnione funkcje

18.Osiągnięcia w chirurgii

19.Uzyskane odznaczenia i wyróżnienia za działalność lekarską i naukową

1. DOTYCZY KANDYDATÓW POLSKICH
20.Działalność organizacyjna w TChP

21.Zasługi dla Towarzystwa

22.Działalność w Ochronie Zdrowia

23. Kształcenie kadry chirurgicznej

25. Załączyć wykaz najważniejszych publikacji w PPCh

26.Załączyć wykaz najważniejszych publikacji w polskim piśmiennictwie lekarskim
27. Do wniosku dołączyć należy na oddzielnej kartce zwięzły opis sylwetki kandydata na
członka honorowego TCHP ( na ½ strony – około 1000 znaków drukarskich), w wersji, która
zostanie przedstawiona podczas prezentacji uhonorowanych podczas uroczystości wręczania
dyplomu. Wersja ta zostanie przedstawiona również w sprawozdaniu ZG TChP

........................................................
.....
data
wniosku

Podpis

i pieczęć

osoby upoważnionej

do złożenia

DOTYCZY KANDYDATÓW ZAGRANICZNYCH
27.Ośrodek(i) w Polsce z którymi kandydat współpracuje ( wyszczególnić)

28.Formy współpracy – sprecyzować

29. Pomoc udzielana polskim chirurgom - forma pomocy, komu, kiedy?

30.Pomoc we wprowadzaniu nowych osiągnięć chirurgicznych i naukowych w Polsce

31.Inne dowody promowania chirurgów lub chirurgii w Polsce

32.Uczestnictwo w Zjazdach lub posiedzeniach naukowych Oddziałów i Sekcji TChP·
(wyszczególnić)

33.Załączyć wykaz najważniejszych prac publikowanych w PPCh i innych pozycji
w piśmiennictwie polskim
34. Do wniosku dołączyć należy na oddzielnej kartce zwięzły opis sylwetki kandydata na
członka honorowego TCHP ( na ½ strony – około 1000 znaków drukarskich), w wersji, która
zostanie przedstawiona podczas prezentacji uhonorowanych podczas uroczystości wręczania
dyplomu. Wersja ta zostanie przedstawiona również w sprawozdaniu ZG TChP

.................................................................
data
wniosku

Podpis

i pieczęć

osoby upoważnionej

do złożenia

