REGULAMIN
ODDZIAŁU RZESZOWSKIEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO
I. Postanowienia Ogólne
§1
Oddział Rzeszowski (ORz) Polskiego Towarzystwa Fizycznego (PTF), zwany w
dalszej cz ci Oddziałem, powstał na podstawie uchwały Zarz du Głównego PTF.
§2
Teren działania Oddziału jest okre lony w uchwale Zarz du Głównego PTF, która
stanowi zał cznik do niniejszego regulaminu.
§3
Siedzib władz Oddziału jest Rzeszów.
Adres siedziby władz ORz ustala Zarz d Oddziału po ukonstytuowaniu si .
§4
Oddział ma prawo u ywa piecz ci podłu nej - z napisem Polskie Towarzystwo
Fizyczne i nazw Oddział Rzeszowski - według wzoru zatwierdzonego przez
Zarz d Główny PTF.
§5
Działalno Oddziału prowadzona jest zgodnie ze Statutem PTF oraz niniejszym
Regulaminem.
II. Organy Oddziału
§6
Organy Oddziału stanowi :
1) Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarz d Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§7
Kadencja Zarz du Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa dwa lata.
Wybrani członkowie Zarz du i Komisji Rewizyjnej obejmuj funkcje 1 stycznia roku
rozpoczynaj cego kadencj .
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§8
1. Zarz dowi i Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługuje prawo uzupełnienia
składu, w razie ust pienia w trakcie kadencji ich członka, w liczbie nie wi kszej ni
2/5 członków pochodz cych z wyboru.
2. Uchwały organów Oddziału zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci głosów przy
uczestnictwie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, przy czym do
podejmowania uchwał przez Zebranie Członków Oddziału konieczne jest
uczestnictwo w I terminie co najmniej 1/5, za w II terminie co najmniej 1/10
uprawnionych do głosowania.
III. Zebranie Członków Oddziału
§9
1. Zebranie Członków Oddziału w szczególno ci:
1) wyznacza kierunki działalno ci merytorycznej i finansowej Oddziału,
2) rozpatruje i przyjmuje sprawozdania z działalno ci Zarz du i Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
3) wybiera Zarz d i Komisj Rewizyjn Oddziału,
4) wybiera delegatów na Zebranie Delegatów PTF.
2. Przewodnicz cego oraz członków Zarz du Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Oddziału oraz delegatów na Zebranie Delegatów odbywaj si w głosowaniu
tajnym.
Wybory mog by przeprowadzone w formie elektroniczno-pocztowej - zgodnie z
regulaminem takich wyborów uchwalonym przez Zarz d Główny PTF - po
przyj ciu uchwały przez Zebranie Członków Oddziału.
3. Zwyczajne Zebranie Członków Oddziału odbywa si nie rzadziej ni dwa razy
na rok. Zarz d Oddziału zawiadamia członków Oddziału o terminie, miejscu i
porz dku obrad nie pó niej ni na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarz d Oddziału z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub wniosek poparty przez 1/5
liczby członków Oddziału. Zebranie odbywa si nie pó niej ni w ci gu 3 tygodni
od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
IV. Zarz d Oddziału
§ 10
1. Zarz d Oddziału reprezentuje Oddział na zewn trz i działa w jego imieniu na
swoim terenie, kieruj c si postanowieniami Statutu PTF i uchwałami organów
PTF.
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§ 11
1. Zarz d Oddziału mo e liczy 5-9 członków. Dokładn liczb ustala Zebranie
Członków Oddziału, ka dorazowo przed przyst pieniem do wyborów Zarz du
Oddziału.
2. Zarz d Oddziału składa si z osób pełni cych funkcje Przewodnicz cego
Oddziału, Sekretarza, Skarbnika oraz członków Zarz du.
3. Po ukonstytuowaniu si Zarz d Oddziału wybiera spo ród członków Zarz du
osoby odpowiedzialne za: współprac mi dzyuczelnian oraz ds. kontaktów z
nauczycielami.
4. Rozpatruje wnioski o członkostwie oraz skre leniu z listy członków Oddziału.
§ 12
Przewodnicz cy Oddziału:
• proponuje kierunki działalno ci merytorycznej i finansowej Oddziału,
• zwołuje zebrania Zarz du i Zebrania Członków Oddziału,
• reprezentuje Oddział na zewn trz,
• podpisuje oficjalne dokumenty i oficjaln korespondencj ,
• wraz ze Skarbnikiem - podpisuje dokumenty finansowe,
• wraz z Sekretarzem - odpowiada za witryn internetow Oddziału oraz
archiwum Zarz du Oddziału,
• w porozumieniu z Zarz dem Głównym PTF i Skarbnikiem Oddziału, ustala
tryb post powania w sprawach gospodarowania maj tkiem oraz
funduszami Oddziału.
§ 13
Sekretarz Oddziału:
• prowadzi korespondencj Oddziału,
• jest korespondentem Oddziału i współpracuje z redakcj Post pów Fizyki,
• współpracuje z Przewodnicz cym Oddziału w przygotowaniu porz dku
obrad, wysyła zaproszenia na posiedzenia Zarz du oraz Zebrania
Członków Oddziału,
• sporz dza protokoły obrad Zarz du i Zebra Członków Oddziału,
• współpracuje z Przewodnicz cym Oddziału w sporz dzaniu sprawozda
oraz memoriałów dla innych podmiotów,
• współpracuje z osob odpowiedzialn za prowadzenie witryny internetowej
Oddziału,
• odpowiada za dokumentacj i archiwum Zarz du Oddziału.
§ 14
Skarbnik Oddziału:
• zbiera wpłaty składek członkowskich oraz na prenumerat Post pów Fizyki,
• prowadzi ewidencj bankow (kasow ) finansów Oddziału,
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•
•

sporz dza okresowe sprawozdania finansowe Oddziału dla Zebrania
Członków Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Zarz du Głównego,
w porozumieniu z Zarz dem Głównym PTF, realizuje polityk finansow
zgodnie ze Statutem PTF.
§ 15

1. Na ka de posiedzenie Zarz du członkowie Zarz du, członkowie Komisji
Rewizyjnej oraz ewentualni go cie winni otrzyma od Sekretarza Oddziału
zaproszenie, wraz z przewidywanym porz dkiem obrad, co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia. Posiedzenie zwołane z pomini ciem tego okresu jest
wa ne przy obecno ci wszystkich członków Zarz du Oddziału, obecno ci
przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Oddziału i przy braku ich sprzeciwu.
2. Pisemnie usprawiedliwione nieprzybycie na posiedzenie nie poci ga za sob
adnych konsekwencji. Dwie kolejne nieobecno ci nieusprawiedliwione uwa a si
za rezygnacj z członkostwa Zarz du Oddziału.
§ 16
Posiedzeniom Zarz du Oddziału przewodniczy Przewodnicz cy Oddziału, a w
razie jego nieobecno ci Sekretarz. Decyzje Zarz du Oddziału zapadaj
kolegialnie.
W głosowaniu nad wnioskami i w podejmowaniu uchwał głos stanowi cy maj
wszyscy członkowie Zarz du. Pozostali uczestnicy posiedze Zarz du maj głos
doradczy.
§ 17
Zarz d Oddziału mo e powierza swoim członkom stałe i czasowe obowi zki.
Je li członkowi Zarz du powierza si funkcj członka Komisji Rewizyjnej (przy
wakacie w ostatnim roku kadencji), musi on równocze nie zrezygnowa z
członkostwa w Zarz dzie Oddziału.
V. Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 18
Komisja Rewizyjna Oddziału kontroluje całokształt działalno ci Oddziału, ze
szczególnym uwzgl dnieniem działalno ci finansowej.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna Oddziału mo e liczy 3 członków.
Inn liczb – zgodnie ze Statutem PTF - ustala Zebranie Członków Oddziału,
ka dorazowo przed przyst pieniem do wyborów Zarz du Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swojego składu Przewodnicz cego,
który kieruje jej prac .
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VI. Wybory
§ 20
1. Przewodnicz cy Oddziału, Sekretarz i Skarbnik oraz pozostali członkowie
Zarz du Oddziału s wybierani w czterech niezale nych głosowaniach przez
Zebranie Członków Oddziału.
2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom Oddziału.
3. Zgłaszanie kandydatów jest jawne. Kandydaci musz wyrazi zgod na
kandydowanie. W przypadku nieobecno ci kandydata – wymagana jest zgoda
pisemna.
4. Wybory s tajne. Do wyboru potrzebne jest uzyskanie co najmniej połowy
wa nie oddanych głosów. Je li dwie osoby (lub wi cej) wybrane na ostatnim
miejscu uzyskaj identyczn liczb głosów, przeprowadza si mi dzy nimi
dogrywk .
5. Je li wybranych zostanie mniej członków Zarz du Oddziału ni ustalono na
Zebraniu Członków Oddziału, przeprowadza si wybory na wolne miejsca,
skre laj c z listy kandydatów osob , która uzyskała najmniejsz liczb głosów.
6. Je li na li cie kandydatów nie pozostało adne nazwisko, a nie wszystkie
miejsca członków Zarz du Oddziału zostały obsadzone, przeprowadza si
ponowne zgłaszanie kandydatów i wybory na wolne miejsca.
7. Przepisy § 20 ust. 2 – 6 stosuje si tak e do wyborów członków Komisji
Rewizyjnej Oddziału i delegatów Oddziału na Zebranie Delegatów PTF.
VII. Postanowienia Ko cowe
§ 21
1. Zmian w Regulaminie mo e dokona Zarz d Główny PTF z inicjatywy własnej
lub na wniosek Organów Oddziału.
2. Regulamin wchodzi w ycie po uchwaleniu go przez Zarz d Główny PTF.
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