REGULAMIN
Przyjmowania członków zwyczajnych
Towarzystwa Urbanistów Polskich

Uchwalony przez Zarząd Główny dnia 21 grudnia 1976 r. Ze zmianami wprowadzonymi
uchwałą nr 12/2007 ZG TUP z dnia 12.10. 2007 r.
§1
Regulamin określa tryb postępowania przy przyjmowaniu członków zwyczajnych Towarzystwa
Urbanistów Polskich.
§2
1. Podstawą przyjęcia nowego członka zwyczajnego do TUP jest pisemna deklaracja
kandydata pozytywnie zaopiniowana przez dwóch członków wprowadzających.
2. Członkami wprowadzającymi mogą być członkowie honorowi i zwyczajni, posiadający
co najmniej 3-letni staż członkowski w TUP.
3. Wzór deklaracji o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1. Do deklaracji należy
dołączyć dwie kopie ankiety według wzoru, jak w załączniku nr 2.
4. Deklarację wraz z ankietą kandydat składa do właściwego zarządu oddziału
terenowego TUP.
§3
Zarząd Oddziału rozpatruje deklarację z punktu widzenia wymagań określonych w § 10 ust.1
statutu TUP oraz przepisów regulaminu i w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji podejmuje
decyzję o przyjęciu, lub odmowie przyjęcia, kandydata w poczet członków TUP.
§4
Decyzję o przyjęciu na członka zwyczajnego doręcza się zainteresowanemu na piśmie według
wzoru, jak w załączniku nr 3.
§5
Zarząd Oddziału informuje Zarząd Główny TUP o nowo przyjętych członkach, przesyłając
kopię decyzji, o której mowa w § 4 oraz egzemplarz ankiety, o której mowa w § 2 ust.3, a także
imiona i nazwiska członków wprowadzających oraz daty przyjęcia ich do TUP.
§6
Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków TUP przysługuje kandydatowi prawo
odwołania do Zarządu Głównego TUP. Decyzja Zarządu Głównego TUP jest ostateczna.
§7
Nie przyjęta kandydatura może być ponownie zgłoszona najwcześniej po dwóch latach od daty
podjęcia prawomocnej decyzji odmawiającej przyjęcia.
§8
Ogólną ewidencję członków TUP prowadzi biuro Zarządu Głównego TUP. Zarządy oddziałów
prowadzą ewidencję oraz akta osobowe członków z terenu swego działania.
§9
Legitymacje członkowskie TUP wystawia biuro Zarządu Głównego TUP. Legitymacje
członkowskie podpisuje Prezes Zarządu Głównego TUP, lub upoważniony przez Prezesa
członek Zarządu Głównego.

