
REGULAMIN PRZYZNAWANIA DYPLOMU UZNANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH

ARTYSTÓW MUZYKÓW

I. Podstawa nadawania Dyplomu

§ 1

Dyplom Uznania Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków mogą uzyskać artyści oraz instytucje kultury,
które odpowiadają warunkom wymienionym w § 4.

II. Terminy nadawania Dyplomu

§ 2

1. Zarząd  Główny  SPAM  nadaje  Dyplom  Uznania  na  mocy  uchwały Zarządu  Głównego  jeżeli
podstawę wniosku stanowią wybitne zasługi na rzecz SPAM, z tytułu jubileuszu artystycznego lub
długoletniej działalności na rzecz kultury. Dyplom można nadać pośmiertnie. 

Wnioski o nadanie Dyplomu związane z jubileuszem lub zjazdem należy składać przynajmniej na 1
miesiąc przed terminem uroczystości jubileuszowych/zjazdowych. 

III. Zgłaszanie wniosków o nadanie Dyplomu

§ 3

1. Prawo zgłaszania wniosków o nadanie  Dyplomu Uznania przysługuje Zarządom Oddziałów,  Kół
Samodzielnych i Zarządowi Głównemu.

2. Wnioski o nadanie Dyplomu Uznania składane są przez organ wnioskujący bezpośrednio do Zarządu
Głównego SPAM.

§ 4

Wniosek o nadanie Dyplomu Uznania Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków powinien zawierać:

1. Wyczerpujący opis działalności artystycznej uzasadniający nadanie Dyplomu.

2. Dokładne dane personalne oraz dane o przebiegu pracy zawodowej lub działalności społecznej
osoby przedstawionej do Dyplomu.

3. Inne dane o istotnym znaczeniu, które mogą mieć wpływ na ocenę wniosku.



IV. Wręczenie Dyplomu

§ 5

1. Wręczenie Dyplomu Uznania powinno mieć charakter uroczysty. 

2. W  imieniu  Zarządu  Głównego  SPAM  Dyplom  Uznania  wręcza:  Członek  ZG  SPAM  lub
Przewodniczący Oddziału lub Koła.

§ 6

O nadaniu Dyplomu Uznania zamieszcza się adnotację w aktach personalnych oraz na stronie internetowej
SPAM oraz na portalach społecznościowych obsługiwanych przez biuro ZG SPAM.

V. Pozbawienie Dyplomu

§ 7

1.  O  pozbawieniu  Dyplomu  orzeka  Zarząd  Główny  SPAM  na  wniosek  zgłoszony  w  trybie
przewidzianym dla przedstawiania wniosków o nadanie Dyplomu.

2. Zarząd SPAM może pozbawić osobę wyróżnioną Dyplomem z własnej inicjatywy, jeżeli poweźmie
wiadomość o zaistnieniu przyczyny, uzasadniającej taką decyzję lub w przypadku stwierdzenia, że
nadanie  jej  nastąpiło  na  skutek  wprowadzenia  w  błąd,  jak  również  w  przypadku,  gdyby osoba
wyróżniona  dopuściła  się  czynów uzasadniających statutowo wykluczenie  jej  z  grona członków
bądź z innych przyczyn stała się jej niegodna.

VI. Ustalenia końcowe 

§ 8

Biuro ZG SPAM prowadzi rejestr osób wyróżnionych Dyplomem Uznania.

 § 9 

W przypadku zgubienia Dyplomu Uznania zainteresowany może uzyskać duplikat. 

§ 10 

Koszty związane z przygotowaniem Dyplomu Uznania pokrywane są z budżetu ZG SPAM.


