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Regulamin Kapituły Honorowej PTBI

Rozdział 1. Posiedzenia Kapituły

1. Posiedzenia  kapituły  odbywają  się  w  trakcie  i  w  miejscu  konferencji  organizowanych  przez

Towarzystwo,  przy  możliwości  uczestnictwa  zdalnego  niektórych  członków  kapituły  w  formie

telekonferencji.

2. Posiedzenie Kapituły zwołuje Prezes Towarzystwa, co najmniej 30 dni przed terminem posiedzenia. 

3. Posiedzeniom Kapituły przewodniczy Prezes Towarzystwa. 

4. W posiedzeniach mają prawo brać udział z prawem głosu  wszyscy członkowie Kapituły Honorowej

5. W posiedzeniu mogą brać udział pozostali członkowie Zarządu, bez prawa głosu.

6. Członkom kapituły przysługuje  zwrot  kosztu udziału w posiedzeniu (koszt  dojazdu ,  oraz  koszt

noclegu, w ramach bieżących możliwości finansowych Towarzystwa).  

Rozdział 2. Tryb wyboru członków honorowych

1. Każdy z członków Kapituły, za wyjątkiem Prezesa Towarzystwa,  ma prawo zgłosić samodzielnie 

kandydaturę na członka honorowego.

2. Każdy członek Towarzystwa ma prawo zgłosić kandydaturę na członka honorowego, pod 

warunkiem zebrania poparcia od co najmniej 10 członków Towarzystwa.

3. Kandydatury wspomniane  w p. 2 należy zgłaszać  na adres e-mail honorowy@ptbi.org.pl, do 

którego dostęp mają wszyscy członkowie kapituły.

4. Aby kandydatura wpsomniana w p. 2 mogła być rozpatrywana w danym roku kalendarzowym, 

powinna być zgłoszona do 1. marca danego roku

5. Każde zgłoszenie wspomniane w p. 2 powinno zawierać uzasadnienie, listę popierających członków 

Towarzystwa, zawierającą imię, nazwisko, adres e-mail, oraz skan listy z podpisem i zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych, zgodny z formularzem udostępnionym na stronie Towarzystwa.

6. W trakcie posiedzenia Kapituły, Prezes przedstawia listę kandydatur wraz z uzasadnieniami. 

7. Po przedstawieniu kandydatur, odbywa się dyskusja.

8. Każdy z członków Kapituły uczestniczących w posiedzeniu ma prawo przedstawić swoją opinię o 

każdej kandydaturze.

9. Głosowanie nad kandydaturami odbywa się w trybie jawnym, przy czym wymagane poparcie to 

większość bezwzględna.

10. Kandydatury, które nie były rozważane w danym roku mogą być rozpatrywane w kolejnych latach.

11. W przypadku wyboru nowego członka honorowego, Prezes Towarzystwa przekazuje tę wiadomość 

osobie wybranej, a następnie powiadamia kapitułę oraz Zarzad o tym, czy wyróżnienie zostało 

przyjęte.

12. Członkowie Kapituły i Zarządu biorący udział w procedurze wyboru członków honorowych są 

zobowiązani do zachowania poufności do momentu ogłoszenia wyniku.

13. Wyniki wyboru są ogłaszane publicznie dopiero po przyjęciu tytułu przez nominowanego lub 

nominowaną. 
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