
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU HONOROWEGO CZŁONKA 

STOWARZYSZENIA DORADCÓW SZKOLNYCH i ZAWODOWYCH  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

§1. 
 

1. Za szczególne zasługi dla rozwoju poradnictwa zawodowego Polsce i poza jej granicami, a 

zwłaszcza za znaczący wkład w rozwój SDSiZ RP oraz podniesienie prestiżu Stowarzyszenia 

w kraju i za granicą – może zostać nadany tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia 

Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Tytuł Honorowego Członka SDSiZ RP można przyznać członkom, a także osobom 

nienależącym do Stowarzyszenia (w tym cudzoziemcom), którzy swą działalnością 

społeczną, zawodową lub naukową przyczynili się do podniesienia rangi zawodu doradcy 

zawodowego. 

§2. 

1. Zgodnie z art.21 Statutu SDSiZ RP tytuł, o którym mowa w §1 nadaje Krajowy Zjazd 

Członków SDSiZ RP, po rekomendacji Zarządu Głównego. 

2. Z wnioskiem o przyznanie tytułu Honorowego Członka mogą wystąpić do ZG SDSiZ RP 

osoby prywatne lub środowiska (instytucje). Wniosek może wystosować również ZG z 

własnej inicjatywy. 

3. Nadanie godności członka honorowego następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością głosów. Decyzja o przyznaniu tytułu Honorowego Członka SDSiZ RP 

przyjmuje postać uchwały, przyjętej przez Krajowy Zjazd Członków. 

§3. 

 

1. Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Członka SDSiZ RP składa się do Zarządu Głównego 

nie później niż na 3 miesiące przed terminem Krajowego Zjazdu Członków wg załączonego 

wzoru wraz z dokumentacją uzupełniającą. 

2. Informacje o nominowanym powinny określać: dane personalne kandydata, miejsce pracy i 

zajmowane obecnie stanowisko, przebieg pracy zawodowej, znaczący dorobek i osiągnięcia 

w obszarze poradnictwa zawodowego w kraju i za granicą, oraz, w szczególności – zasługi 

położone dla SDSiZ RP, uzasadniające godność członka honorowego. 

3. Wskazane jest dołączenie informacji o członkostwie kandydata w innych organizacjach, 

piastowanych tam stanowiskach oraz posiadanych odznaczeniach i wyróżnieniach. 

§4. 

 

Przynależność do innych organizacji i stowarzyszeń działających w obszarze doradztwa 

zawodowego nie jest przeszkodą do tytułu Honorowego Członka SDSiZ RP. 

 

§5. 



 

1. Osoba wyróżniona tytułem Honorowego Członka SDSiZ RP otrzymuje dyplom, którego 

wzór określa załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu oraz specjalną legitymację 

członkowską. 

2. Nadanie godności członka honorowego oraz wręczenie dyplomu następuje uroczyście, 

podczas trwania Krajowego Zjazdu Członków SDSiZ RP. Wręczenia dyplomu dokonuje 

Przewodniczący Stowarzyszenia lub osoba wyznaczona przez Zarząd Główny SDSiZ RP. 

3. W szczególnie wyjątkowych sytuacjach, w razie niemożności nadania godności członka 

honorowego poprzez wręczenie dyplomu podczas Zjazdu, Zarząd Główny podejmuje 

decyzję co do terminu i sposobu oraz miejsca uroczystego dopełnienia formalności. 

 

§6. 

 

1. Zgodnie z art.14 i 15 Statutu SDSiZ RP członek honorowy posiada wszystkie prawa członka 

zwyczajnego, w tym czynne i bierne prawo wyborcze. 

2. Członek honorowy jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich; może 

także korzystać z prawa zwolnienia z opłaty zjazdowej. 

§7. 
 

Zarząd Główny SDSiZ RP oraz Biuro Stowarzyszenia prowadzi rejestr przyznanych tytułów, o 

których mowa w §1, wraz z kopiami stosownych wniosków o honorowe członkostwo i podjętych 

uchwał. 

 

§8. 
 

1. W przypadku wystąpienia rażących okoliczności, w szczególności – działania na szkodę 

SDSiZ RP, na skutek których osoba, uhonorowana tytułem Honorowego Członka uznana 

zostanie za niegodną wyróżnienia – Krajowy Zjazd Członków, na wniosek i uzasadnienie 

Zarządu Głównego SDSiZ RP, ma prawo przyznany tytuł odebrać w drodze uchwały. 

2. Uchwałę przyjmuje się bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 

§9. 
 

1. Wzór wniosku o nadanie tytułu Honorowego Członka SDSiZ RP, stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

2. Wzór wniosku o odebranie tytułu Honorowego Członka SDSiZ RP, stanowi załącznik Nr 3 

do niniejszego regulaminu. 

§10. 

Regulamin przyjęty zostaje przez Zarząd Główny SDSiZ RP w dniu 25 czerwca 2009 rokuna 

podstawie art. 28 Statutu SDSiZ RP z dnia 19.04.2007 roku oraz wymaga zatwierdzenia przez 

najbliższy Krajowy Zjazd Członków, zgodnie z art.21 Statutu SDSiZ RP. 

Regulamin został zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Członków w dniu 24 października 2009 

roku w Warszawie. 



 
Zał.1 

 

DYPLOM  NADANIA  TYTUŁU 

HONOROWEGO  CZŁONKA 

STOWARZYSZENIA  DORADCÓW SZKOLNYCH i ZAWODOWYCH 

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 

 

DLA 

 

Pani/a……………………………………………………………………………………………

…… 

 

W uznaniu 

za szczególne zasługi dla rozwoju doradztwa zawodowego Polsce  

i poza jej granicami, znaczący wkład w rozwój  

Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej  

oraz podniesienie prestiżu SDSiZ RP w kraju i za granicą 

 

Zarząd SDSiZ RP 

………………………………….                ………………………………..… 

………………………………………………… 

 

Warszawa, dnia…………………… 



                 Zał. 2 

Dane/pieczęć wnioskodawcy          

  Data 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE TYTUŁU HONOROWEGO CZŁONKA  

STOWARZYSZENIA DORADCÓW SZKOLNYCH I ZAWODOWYCH RP 

Na podstawie art. 28, pkt.7 Statutu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych 

Rzeczypospolitej  

Polskiej z dnia 19.04.2007 r. wnioskuje się o nadanie tytułu Honorowego Członka SDSiZ RP 

Pani/Panu 

………………………………………………………….………….……………………...………

…….. 

urodzonej/mu w dniu 

………………………………………………………….…………………….………….….. 

zamieszkałej/mu w 

……………………………………………………………..…………………….……………. 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

……………………………………………………………………………………..………………

………………... 

……………………………………………………………………………………..………………

………………... 

……………………………………………………………………………………..………………

………………... 

……………………………………………………………………………………..………………

………………... 

……………………………………………………………………………………..………………

………...……… 

……………………………………………………………………………………..………………

………….……... 

……………………………………………………………………………………..………………

………................ 

……………………………………………………………………………………..………………

………................ 

……………………………………………………………………………………..………………

………................ 



……………………………………………………………………………………..………………

…………..…….. 

……………………………………………………………………………………..………………

………................ 

podpis wnioskodawcy 

 

DECYZJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

……………………………………………………………………………………..………………

……….................. 

……………………………………………………………………………………..………………

……...…………… 

..........................................................................................…………………………………………

…………….…..… 

Data………………………………….……   Pieczęć i podpis Przewodniczącego 

SDSiZ RP 

 

 

 

            Zał. 3 

Dane/pieczęć wnioskodawcy        

 Data………………………… 

WNIOSEK  

O ODEBRANIE TYTUŁU HONOROWEGO CZŁONKA  

STOWARZYSZENIA DORADCÓW SZKOLNYCH I ZAWODOWYCH RP 

Na podstawie art.28, pkt. 7 Statutu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych 

Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 19.04.2007 r. wnioskuje się o cofnięcie nadania tytułu Honorowego Członka 

SDSiZ RP 

Pani/Panu 

………………………………………………………….………….……………………..…………

….. 

urodzonej/mu w dniu 

………………………………………………………….……………………………….….. 

zamieszkałej/mu w 

……………………………………………………………..………………………….………. 



 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

……………………………………………………………………………………..………………

…….…………... 

……………………………………………………………………………………..………………

…….…………... 

……………………………………………………………………………………..………………

…….…………... 

……………………………………………………………………………………..………………

……….………... 

……………………………………………………………………………………..………………

………....……… 

……………………………………………………………………………………..………………

……….………... 

……………………………………………………………………………………..………………

………................ 

……………………………………………………………………………………..………………

………................ 

……………………………………………………………………………………..………………

………................ 

……………………………………………………………………………………..………………

…………….…... 

……………………………………………………………………………………..………………

………................ 

podpis wnioskodawcy 

 

DECYZJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO 

……………………………………………………………………………………..………………

…….…............... 

……………………………………………………………………………………..………………

……....………… 

..........................................................................................…………………………………………

……….……...… 

Data………………………………….   Pieczęć i podpis Przewodniczącego 

SDSiZ RP 


