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Regulamin nadawania godności członka honorowego 

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 

Zgodnie z ust. 4.1.5. Statutu SNPL za wybitne zasługi dla Stowa-

rzyszenia lub dziedzin objętych jego działalnością może być nadana 

godność członka honorowego. 

I. Postanowienia ogólne 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fi-

zyczna (obywatel Litwy lub innego kraju), która wniosła szczególny 

wkład w realizację celów i rozwój Stowarzyszenia, znacząco przyczyni-

ła się do rozwoju i postępu nauki, wzmacniania wspólnej europejskiej 

tożsamości oraz oryginalności kultury narodowej. Nadanie tytułu człon-

ka honorowego Stowarzyszenia jest w gestii Zarządu. 

1.1. Za szczególne zasługi w działalności SNPL uznaje się: 

– wieloletnią aktywną działalność naukową promującą Wileńsz-

czyznę; 

– wieloletnią aktywną działalność naukową ukierunkowaną na 

kształcenie młodzieży na Wileńszczyźnie; 

– wieloletnią aktywną działalność naukową oraz aktywną działal-

ność we władzach i organach doradczych Stowarzyszenia, reprezento-

wanie SNPL w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych; 

– wieloletnie czynne i wszechstronne wspieranie SNPL i jego 

działalności; 

– szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych SNPL. 

1.2. Za wybitne osiągnięcia uznaje się: 

– znaczące prace naukowe i badawczo-rozwojowe; 

– wieloletnią aktywną działalność dydaktyczną i wypromowanie 

nowych doktorów nauk dla Wileńszczyzny; 

– wdrożenie nowych technik i technologii, które przyczyniły się 

do rozwoju Wileńszczyzny; 

– twórcze projekty wynalazcze o istotnym znaczeniu; 

– innowacyjne zastosowania organizatorskie. 

1.3. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków 

zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do 

organów SNPL. 
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1.4. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania 

składek członkowskich. 

1.5. Pozbawienie tytułu członka honorowego SNPL: 

– pozbawienie tytułu członka honorowego następuje w drodze 

uchwały Zarządu SNPL w przypadku rażącego działania na szkodę 

Stowarzyszenia lub popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowa-

rzyszenia; 

– taka uchwała Zarządu SNPL jest podejmowana kwalifikowaną 

większością głosów; 

– od uchwały o pozbawieniu członkowstwa honorowego przysłu-

guje odwołanie do zebrania walnego SNPL. 

II. Procedura nadawania godności członka honorowego 

2.1. Wniosek o nadanie godności członka honorowego sporzą-

dzany jest według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu. 

2.2. Z wnioskiem może wystąpić każdy członek Zarządu z wła-

snej inicjatywy lub grupa inicjatywna, składająca się z 5 członków zwy-

czajnych SNPL. 

2.3. Przedstawiony wniosek Zarządu SNPL zostaje wciągnięty do 

porządku dziennego następnego posiedzenia. Zarząd wyznacza osobę, 

która ma opiniować wniosek z punktu widzenia formalnego i meryto-

rycznego, jego zgodność z wymaganiami niniejszego Regulaminu oraz 

Statutu SNPL. 

2.4. Pozytywnie zaopiniowany przez opiniującego członka Za-

rządu wniosek o nadanie godności członka honorowego jest poddawany 

głosowaniu. Zarząd decyduje, czy głosowanie ma odbywać się w trybie 

jawnym lub tajnym. Godność honorowego członka SNPL zostaje nada-

na, jeżeli za tym wnioskiem przegłosuje większość kwalifikowana 

członków Zarządu. 

2.5. Członek honorowy otrzymuje Dyplom nadania Godności 

Członka Honorowego SNPL / Zał. nr 2 /. 

2.6. Dyplom podpisuje Prezes SNPL, a jego wręczenie odbywa 

się podczas zebrania walnego. 
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III. Postanowienia końcowe 

3.1 Niniejszy regulamin zatwierdzono uchwałą nr 6 Zarządu 

SNPL w dn. 22 października 2014 r. 
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