
R E G U L A M I N 

nadawania odznaczeń i wyróżnień  

Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy  

§1 

Niniejszy Regulamin Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL) ustala 

zasady, tryb przyznawania i nadawania odznaczeń i wyróżnień Stowarzyszenia. 

Celem nadawania odznaczeń i wyróżnień jest uhonorowanie osób fizycznych, 

organizacji, stowarzyszeń i instytucji wnoszących szczególny wkład i mających 

zasługi we wspieraniu działalności i promowaniu SNPL.  

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków Litwy (adres siedziby SNPL - ul. Naugarduko 76-206, LT-

03202 Vilnius/Wilno, Lietuva/Litwa) oraz jego zamieszczenia na stronie internetowej 

Stowarzyszenia.  

§2 

Odznaczeniami Stowarzyszenia są: 

1. Odznaczenia dwustopniowe (Krzyże SNPL Scientiae fidelis): 

            a) Złoty Krzyż SNPL „Zasłużony dla Stowarzyszenia Naukowców Polaków 

Litwy”. 

            b) Srebrny Krzyż SNPL „Zasłużony dla Stowarzyszenia Naukowców 

Polaków Litwy”. 

2. Dyplom Uznania. 

3. Podziękowanie. 

§3 

1. Krzyże Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Scientiae fidelis  są 

odznaczeniami najwyższego rzędu, które nadaje Kapituła ds. Odznaczeń 

Stowarzyszenia.  

2. Kapitułę ds. odznaczeń powołuje Zarząd SNPL w następującym składzie: 

funkcjonujący Prezes SNPL, Wiceprezes i Sekretarz Naukowy Stowarzyszenia 

oraz wszyscy byli Prezesi Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.    



3. Regulamin pracy Kapituły określi Zarząd SNPL w drodze uchwały. 

4. Obu odznaczeń (Złotego i Srebrnego Krzyża SNPL) nie można  przyznawać 

jednocześnie. W pierwszej kolejności przyznaje się Srebrny Krzyż SNPL. 

Osoba posiadająca Srebrny Krzyż SNPL może być odznaczona Złotym  

Krzyżem SNPL dopiero po 3 latach.  

5. W szczególnych wypadkach Kapituła ds. Odznaczeń Stowarzyszenia może 

nadać Złoty  Krzyż SNPL dla osoby (lub instytucji) nie posiadającej Srebrnego 

Krzyża SNPL. 

6.  Krzyże SNPL Scientiae fidelis przyznaje Kapituła ds. Odznaczeń 

Stowarzyszenia z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków 

Litwy  lub na wniosek grupy, co najmniej 3 członków Stowarzyszenia. 

7. Dyplomy Uznania swoją uchwałą nadaje Zarząd Stowarzyszenia Naukowców 

Polaków Litwy. 

8.  Listy z Podziękowaniami wysyła Prezes SNPL. 

§4 

1. Krzyże SNPL (złoty, srebrny) mogą być przyznawane za znaczący wkład w 

rozwój i upowszechnianie nauki, jej promocję i popularyzację (ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki Wileńszczyzny);  angażowanie się w akcje 

organizowane przez SNPL; promowanie SNPL, kształtowanie jego dobrego 

wizerunku, pomnażanie jego mienia oraz za wyjątkowy wkład w działania 

zbieżne z celami Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. 

2. Dyplom Uznania i Podziękowanie są wyrazem uznania i podziękowania SNPL 

za przyczynianie się do rozwoju nauki na Litwie ze szczególnym 

uwzględnianiem Wileńszczyzny, kreowania postawy szacunku wobec 

różnorodności kulturowej; aktywny udział w życiu naukowym, wspieranie 

imprez organizowanych przez Stowarzyszenie etc.  

§5 

Krzyże SNPL mogą być przyznawane: 

1. Członkom zwyczajnym, honorowym oraz członkom seniorom Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków  Litwy legitymującym się co najmniej 10-letnim 

okresem przynależności do Stowarzyszenia.  

2.   Za szczególne zasługi i działania wspierające realizację statutowych celów 

Krzyże SNPL mogą być nadawane innym Osobom fizycznym, Instytucjom i 

Stowarzyszeniom oraz Sponsorom. 

§6 



Wniosek o przyznanie odznaczeń w formie pisemnej należy kierować do Kapituły ds. 

Odznaczeń. Wniosek powinien zawierać: 

1. Dane osobowe nominowanego kandydata/ instytucji/ stowarzyszenia/ firmy. 

2. Uzasadnienie nadania odznaczenia. 

3. Zatwierdzony odpis protokołu posiedzenia zarządu SNPL lub podpisany przez 

pięciu członków zwyczajnych SNPL wniosek o nominacji kandydata/ 

instytucji/ stowarzyszenia/ firmy do odznaczenia Krzyżem Stowarzyszenia. 

§7 

1. Nadane odznaczenia wręcza Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków 

Litwy lub osoba przez niego upoważniona, podczas uroczystości 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Podmiotom odznaczonym wręcza się odznaczenie/odznakę i jego legitymację.  

                                                        §8 

1. Dane podmiotów, którym nadano odznaczenia  wpisuje się do Rejestru 

Odznaczonych. 

2. Dokumentację związaną z procesem nadania odznaczenia oraz Rejestr 

Odznaczonych prowadzi Zarząd. 

§9 

1. Kapituła ds. Odznaczeń Stowarzyszenia może podjąć decyzję o pozbawieniu 

odznaczenia na wniosek Zarządu SNPL oraz z własnej inicjatywy. 

2. Przed podjęciem decyzji Kapituła może zasięgnąć opinii wnioskodawcy 

nadania odznaczenia, pozostałych członków Stowarzyszenia. 

3. Odebranie odznaczenia może nastąpić w przypadku: 

a) nadanie odznaczenia nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd, 

b) odznaczony dopuścił się czynu, w skutek którego stał się niegodny 

odznaczenia. 

4. O podjęciu decyzji, na mocy której planuje się odebranie odznaczenia, 

/Kapituła informuje odznaczonego na piśmie, za potwierdzeniem odbioru. 

5. Odznaczonemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o odebraniu 

odznaczenia w ciągu 14 dni od daty dostarczenia pisma. 

6. Po otrzymaniu odwołania w sprawie decyzji Kapituły ds. Odznaczeń SNPL o 

odebraniu odznaczenia zarząd SNPL jest zobowiązany na swoim posiedzeniu 

w terminie 30 dni rozpatrzyć go i podjąć wiążącą decyzję, o czym drogą 

mailową będzie powiadomiona zainteresowana osoba.  



7. Postanowienia po rozpatrzeniu odwołania są ostateczne i obowiązujące z 

dniem podjęcia. 

§10 

1. W przypadku pozbawienia odznaczenia Kapituła wzywa odznaczonego do 

zwrotu odznaczenia wraz z legitymacją. 

2. Dane odznaczonego znajdujące się w Rejestrze Odznaczonych wykreśla się z 

rejestru z adnotacją o dacie i przyczynach odebrania odznaczenia. 

§11 

Nadzór nad przestrzeganiem zasad dotyczących odznaczeń sprawuje Przewodniczący 

Kapituły ds. Odznaczeń SNPL. 

 

 


