REGULAMIN
ODZNACZEŃ TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
Określający zasady przyznawania odznak honorowych i nadawania godności członka honorowego TUP
oraz wystąpień do władz centralnych z wnioskami o nadanie członkom TUP orderów i odznaczeń
państwowych, uchwalony 4 listopada 2011 r (uchwała 15/05/2011 ZG TUP).
§1
Zgodnie ze statutem Towarzystwa Urbanistów Polskich członkowie Towarzystwa za
efektywną realizację celów Towarzystwa, poprzez ofiarną pracę społeczną i zawodową i
wywiązywanie się z obowiązków członkowskich, mają prawo być odznaczani odznakami
honorowymi, uzyskać godność członka honorowego oraz być wnioskowani do orderów i
odznaczeń państwowych.
Srebrna Odznaka Honorowa TUP
§2
Srebrną Odznakę Honorową TUP przyznaje się członkom Towarzystwa aktywnym
społecznie poprzez prace w statutowych organach wybieralnych (naczelnych, terenowych
lub środowiskowych – kołach), udział w realizacji celów statutowych TUP oraz osiągnięcia
zawodowe w co najmniej jednej z dziedzin gospodarki przestrzennej, o ile można
traktować je jako realizacja celów określonych w § 8 Statutu.
§3
Warunkiem nadania Srebrnej Odznaki Honorowej TUP jest:
1. okres przynależności do TUP – min. 5 lat,
2. przestrzeganie postanowień statutu TUP, w tym regularne opłacanie składek,
3. niekwestionowana postawa etyczno-zawodowa.
Złota Odznaka Honorowa TUP
§4
Złotą Odznakę Honorową TUP przyznaje się członkom Towarzystwa aktywnym społecznie
poprzez prace w statutowych organach wybieralnych (naczelnych, terenowych), udział w
realizacji celów statutowych TUP oraz wyróżniające się osiągnięcia zawodowe w co
najmniej jednej z dziedzin gospodarki przestrzennej, o ile można traktować je jako
realizacja celów określonych w § 8 Statutu.
§5
Warunkiem nadania Złotej Odznaki Honorowej TUP jest:
1. okres przynależności do TUP – min. 10 lat,
2. przestrzeganie postanowień statutu TUP, w tym regularne opłacanie składek,
3. okres min. 5 lat od nadania Srebrnej Odznaki Honorowej TUP
4. niekwestionowana postawa etyczno-zawodowa.
§6
Odstępstwo od zasady określonej w § 5 pkt. 3 wymaga każdorazowo uchwały WZD TUP.
Członkostwo Honorowe TUP
§7
Członkostwo Honorowe TUP przyznaje się za wybitne zasługi dla rozwoju Towarzystwa
Urbanistów Polskich oraz wybitny wkład wiedzy i działalności zawodowej dla gospodarki
przestrzennej.

§8
Warunkiem nadania Członkostwa Honorowego TUP jest:
1. okres przynależności do TUP – min. 35 lat,
2. przestrzeganie postanowień statutu TUP, w tym regularne opłacanie składek,
3. aktywna przynależność do TUP uznana poprzez przyznanie Złotej Odznaki
Honorowej TUP,
4. niekwestionowana postawa etyczno-zawodowa.
§9
W szczególnych przypadkach możliwe jest nadanie godności Członka Honorowego
osobom nie będącym członkami TUP, które mają wielkie zasługi w działalności zgodnej z
celami statutowymi Towarzystwa. W takich przypadkach nie stosuje się przepisów § 8.
Ordery i odznaczenia państwowe
§ 10
Warunkiem wystąpienia o nadanie orderów i odznaczeń państwowych jest:
1. aktywna przynależność do TUP uznana przez przyznanie Złotej Odznaki Honorowej
TUP,
2. spełnienie wymagań określonych w obowiązujących aktach prawnych dotyczących
orderów i odznaczeń państwowych.
Procedury i kompetencje
1.

2.
3.
4.
5.

§ 11
Wnioski o nadanie odznaczeń honorowych TUP oraz orderów i odznaczeń
państwowych przedstawia Zarządowi Głównemu nie częściej niż raz w roku i nie
później niż 6 miesięcy przed terminem WZD TUP:
1) Zarząd Oddziału dla członków swego Oddziału
2) Komisja Rewizyjna Oddziału dla urzędujących członków Zarządu Oddziału
3) Główna Komisja Rewizyjna dla urzędujących członków Zarządu Głównego
TUP
Wniosek o nadanie srebrnej odznaki honorowej TUP składa się na formularzu,
którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu.
Wniosek o nadanie złotej odznaki honorowej TUP składa się na formularzu, którego
wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu.
Wniosek o nadanie członkostwa honorowego TUP składa się na formularzu,
którego wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu.
Wniosek o nadanie orderów i odznaczeń państwowych składa się na formularzu,
którego wzór określają przepisy odrębne.

§ 12
1. Zarząd Oddziału jednocześnie ze złożeniem wniosku podaje do ogólnej wiadomości
członków co najmniej na stronie internetowej, proponowane wnioski, celem
umożliwienia zgłaszania przez środowisko ewentualnych sprzeciwów.
2. Ewentualne sprzeciwy zgłoszone do Oddziału, Zarząd Oddziału niezwłocznie
przekazuje do wiadomości Zarządu Głównego.
§ 13
ZG TUP może powołać, a w przypadku wniosków GKR dotyczących urzędujących
członków ZG TUP powołuje Komisję Odznaczeń, której zadaniem jest rozpatrzenie i
kwalifikacja materiałów w skali całego Towarzystwa oraz przedstawienie Zarządowi

Głównemu stanowiska w sprawie orderów i odznaczeń państwowych a także projektu
uchwały w sprawie nadania odznak honorowych i Członkostwa Honorowego TUP.
§ 14
Zarząd Główny podejmuje uchwałę o:
1. nadaniu Srebrnej Odznaki Honorowej TUP.
2. nadaniu Złotej Odznaki Honorowej TUP, lub
1) wystąpieniu do WZD o nadanie Złotej Odznaki Honorowej TUP,
w przypadku o którym mowa w § 6
3. wystąpieniu do WZD o nadanie godności Członka Honorowego TUP.
4. wystąpieniu z wnioskiem o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.
§ 15
WZD TUP podejmuje uchwałę o:
1. nadaniu godności Członka Honorowego TUP.
2. nadaniu Złotej Odznaki Honorowej TUP,
w przypadku o którym mowa w §14 ust. 2 pkt 1)
§ 16
Sąd Koleżeński w razie wykluczenia z Towarzystwa może:
1. orzec o pozbawieniu Srebrnej Odznaki Honorowej TUP.
2. orzec o pozbawieniu Złotej Odznaki Honorowej TUP
z zastrzeżeniem ustaleń § 16 ust. 3,
3. wystąpić do WZD TUP o pozbawienie Złotej Odznaki Honorowej TUP
w przypadku o którym mowa w § 15 ust. 2.
4. wystąpić do WZD TUP o pozbawienie Członkostwa Honorowego TUP.
§ 17
WZD TUP podejmuje uchwałę o:
1. pozbawieniu Członkostwa Honorowego TUP.
2. pozbawieniu Złotej Odznaki Honorowej TUP,
w przypadku o którym mowa w § 16 ust. 3.
§ 18
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

