REGULAMIN
nadania godności członka honorowego
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
1. Godność członka honorowego PTNW jest wyjątkowym, zaszczytnym wyróżnieniem,
nadawanym przez Towarzystwo osobom szczególnie zasłużonym dla nauk
weterynaryjnych lub Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.
Godność może być nadana obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi. Warunkiem
nadania tej godności Polakowi – lekarzowi weterynaryjnemu jest jego członkostwo
zwyczajne PTNW.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu
Zarządu Głównego PTNW.
3. Wniosek o nadanie godności może być wysunięty przez jednego lub grupę członków
Towarzystwa i zgłoszony na piśmie do Zarządu Głównego PTNW wraz z odpowiednim
umotywowaniem i zaopatrzony w podpisy występujących z propozycją.
Prezes PTNW referuje wniosek na zebraniu Zarządu Głównego i poddaje go pod
dyskusję. W jej wyniku Zarząd Główny podjąć może uchwałę o wszczęciu postępowania
o nadanie godności, co wymaga uzyskania przez przedstawionego kandydata nie mniej
niż dwie trzecie głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu Głównego.
Głosowanie jest tajne.
4. W przypadku uzyskania przez zgłoszonego kandydata wymienionej w p. 3 wstępnej
akceptacji, prezes Zarządu Głównego przeprowadza postępowanie opiniodawcze,
zwracając się z oficjalnym pismem, podpisanym także przez sekretarza naukowego, do
następujących członków PTNW:
a/ krajowych członków honorowych PTNW,
b/ dotychczasowych prezesów i aktualnego wiceprezesa PTNW, przesyłając równocześnie
kopię wniosku
Konsultowane osoby zwracają się do ZG PTNW przesłaną im równocześnie kartę z
wpisanym jedynie nazwiskiem, z prośbą o zaznaczenie znakiem „+” przy wypowiedziach
pozytywnych i znakiem „-„ przy wypowiedziach negatywnych.. Karta przesyłana jest w
oddzielnej, anonimowej kopercie.
5. Po nadejściu w ustalonym czasowo terminie odpowiedzi ankietowej, dokonywane jest
otwarcie kopert na posiedzeniu ZG PTNW.
Wynik konsultacji uważa się za pozytywny jeżeli liczba głosów „+” w odniesieniu do
opiniowanej osoby wynosi co najmniej trzy czwarte ogólnej liczby otrzymanych
odpowiedzi.
6. Zarząd Główny PTNW, po zapoznaniu się z wynikami postępowania opiniodawczego,
przeprowadza ostateczne postępowanie wnioskowe, ale tylko tych osób, które uzyskały
pozytywną akceptację konsultacyjną. Postępowanie to polega na dyskusji i jawnym
głosowaniu ZG za wysunięciem wniosku, przy przyjęciu zasady uzyskania trzech
czwartych pozytywnych głosów.
7. Wnioski osób, które uzyskały akceptację w całym postępowaniu o nadanie godności

członka honorowego wprowadzone są do porządku dziennego najbliższego Walnego
Zebrania Delegatów PTNW.
Wnioski referuje prezes lub wiceprezes ZG i poddaje je na Walnym Zebraniu
Delegatów głosowaniu jawnemu. Wniosek uważa się za przyjęty jeśli uzyskał trzy
czwarte obecnych na zebraniu delegatów.
8. Wnioski w stosunku do osób, które nie uzyskały pozytywnej akceptacji w całym
postępowaniu mogą być powtórzone, nie wcześniej jednak niż po dwóch latach od czasu
pierwszego wysunięcia.
9. Wręczenie dyplomu członka honorowego PTNW wraz z plakietką honorową Towarzystwa
odbywa się w czasie Kongresów PTNW lub wyjątkowo na specjalnych uroczystych
posiedzeniach organizowanych przez ZG PTNW.

