
REGULAMIN 

SEKCJI FIZYKI JĄDROWEJ 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Sekcja Fizyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Fizycznego, zwana dalej 

Sekcją, jest powoływana uchwałą Zarządu Głównego PTF. 

2. Sekcja ulega rozwiązaniu zgodnie z przepisem § 37 ust. 4 Statutu PTF. 

§ 2 

Siedzibą władz Sekcji jest siedziba przewodniczącego Zarządu Sekcji. 

§ 3 

Terenem działalności Sekcji jest terytorium RP. 

§ 4 

Sekcja może za zgodą Zarządu Głównego PTF przystępować do krajowych 

i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym profilu zainteresowań i działania. 

§ 5 

1. Zarząd Sekcji ma prawo używać logotypu. Logotyp Sekcji może zawierać 

logo PTF. 

2. Sekcja może posługiwać się pieczęcią podłużną z napisem: Polskie 

Towarzystwo Fizyczne oraz nazwą Sekcji i jej adresem. 

§ 6 

1. Zadaniem Sekcji jest realizowanie celów PTF w zakresie spraw objętych 

wspólnymi zainteresowaniami naukowymi lub wspólnym charakterem 

pracy zawodowej jej członków. 

2. Sekcja swoją aktywność wiąże z badaniami naukowymi w obrębie fizyki 

jądrowej oraz energii i energetyki jądrowej, a także ich popularyzacją. 

 



Rozdział II 

Uczestnicy Sekcji, ich prawa i obowiązki 

§ 7 

1. Uczestnikami założycielami Sekcji są członkowie PTF występujący 

z inicjatywą utworzenia Sekcji. 

2. Uczestnikiem Sekcji może zostać członek zwyczajny PTF, przyjęty przez 

Zarząd Sekcji na podstawie pisemnej deklaracji. 

3. Od negatywnej decyzji Zarządu Sekcji, przysługuje odwołanie do Zarządu 

Głównego PTF. 

§ 8 

Uczestnik Sekcji: 

1) ma czynne i bierne prawo wyboru do władz Sekcji, 

2) może ubiegać się o opinię Sekcji w sprawach zawodowych. 

§ 9 

Uczestnik Sekcji jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu 

Sekcji i uchwał władz Sekcji. 

§ 10 

1. Uczestnictwo ustaje na skutek: 

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Sekcji, 

2) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Sekcji za działalność na 

szkodę Sekcji, 

3) rozwiązania Sekcji, 

4) ustania członkostwa PTF. 

2. Od postanowienia Zarządu Sekcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego PTF. 

§ 11 

1. Zarząd Sekcji może przyjmować członków wspierających PTF na 

podstawie ich pisemnej deklaracji. 

2. Członkiem wspierającym mogą być instytucje naukowe lub oświatowe, a 

także inna instytucje lub przedsiębiorstwa zainteresowane merytoryczną 

działalnością Sekcji, deklarujące poparcie finansowe lub poparcie 

materialne na rzecz Sekcji. 

3. Prawa i obowiązki członka wspierającego określa Statut PTF. 



Rozdział III 

Władze Sekcji 

§ 12 

1. Władzami Sekcji są: 

1) Zarząd Sekcji, 

2) Komisja Rewizyjna Sekcji. 

2. Kadencja władz Sekcji trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem roku 

kalendarzowego. 

3. Uchwały władz Sekcji podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności ponad połowy osób uprawnionych do głosowania, w tym 

przewodniczącego. 

§ 13 

1. Zarząd Sekcji składa się z pięciu członków Zarządu wybieranych przez 

ogół członków sekcji w głosowaniu tajnym. 

2. Do kompetencji Zarządu Sekcji należy w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami Statutu 

i uchwałami władz PTF, 

2) współdziałanie z zarządami Oddziałów PTF, 

3) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających, 

4) przyjmowanie świadczeń od członków wspierających, 

5) opracowywanie preliminarzy budżetowych i przekładanie ich 

Zarządowi Głównemu PTF do zatwierdzenia, 

6) zarządzanie majątkiem Sekcji w ramach uprawnień przyznanych przez 

Zarząd Główny, 

7) prowadzenie ewidencji uczestników Sekcji. 

 

§ 14 

1. Zarząd Sekcji konstytuuje się w ciągu jednego miesiąca od wyboru, 

powołując ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Zarząd może 

ustanowić również inne funkcje, na przykład wiceprzewodniczących. 

2. Posiedzenia Zarządu Sekcji zwołuje przewodniczący w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż raz na pół roku. 



3. Zarząd Sekcji składa Zarządowi Głównemu PTF sprawozdanie ze swej 

działalności przynajmniej raz w roku, zaopiniowane przez Komisję 

Rewizyjną Sekcji. 

§ 15 

1. Komisja Rewizyjna Sekcji składa się z 3 osób, które wybierają spośród 

siebie przewodniczącego. 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej Sekcji nie może być osoba będąca 

członkiem innych władz PTF, z wyjątkiem Zebrania Delegatów. 

§ 16 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Sekcji należy kontrola całokształtu 

działalności Sekcji, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

finansowej. Kontrola winna być przeprowadzana co najmniej raz w roku. 

2. Komisja Rewizyjna Sekcji ma prawo występowania do Zarządu Głównego 

z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekcji może brać udział w 

posiedzeniach Zarządu Sekcji z głosem doradczym. 

§ 17 

1. Na wniosek co najmniej 10 uczestników Sekcji lub z własnej inicjatywy 

Zarząd Sekcji zwołuje Walne Zebranie Sekcji, które obraduje nad 

sprawami, dla których zostało zwołane. 

2. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Sekcji wraz z proponowanym 

porządkiem obrad winno być wysłane do wszystkich uczestników Sekcji 

co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zebrania. 

 

Rozdział IV 

Wybory władz Sekcji 

§ 18 

1. Wybory władz Sekcji są przeprowadzane w systemie głosowania 

elektronicznego PTF. 

2. Wybory nadzoruje Komisja Wyborcza Sekcji, powołana przez Zarząd 

Główny na co najmniej 6 miesięcy przed upływem kadencji władz Sekcji. 

 



§ 19 

1. Komisja Wyborcza Sekcji zbiera zgłoszenia kandydatów na członków 

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, poparte przez przynajmniej dwu 

członków Sekcji i zawierające zgodę kandydata. 

2. Wybór następuję, jeżeli kandydat otrzyma więcej niż połowę ważnie 

oddanych głosów. 

3. W razie nieobsadzenia funkcji we władzach przeprowadza się wybory 

uzupełniające. 

4. W razie ustąpienia w czasie trwania kadencji członka władz, 

przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie. 

 

Rozdział V 

Majątek Sekcji 

§ 20 

1. Majątek Sekcji stanowią fundusze gromadzone na wydzielonym 

subkoncie rachunku bankowego PTF. 

2. Na fundusze Sekcji składają się: 

1) wpływy ze świadczeń członków wspierających Sekcję, 

2) dotacje, subwencje i darowizny pieniężne przekazane PTF na 

cele związane z działalnością Sekcji, 

3) dochody z działalności statutowej Sekcji. 

3. Sekcja może korzystać również z nieruchomości i ruchomości 

przekazanych przez ZG PTF na jej wyłączny użytek. 

 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe, zmiana regulaminu i rozwiązanie Sekcji 

§ 21 

Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Sekcji podejmuje Zarząd Główny PTF na 

wniosek Zarządu Sekcji. 

§ 22 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji podejmuje Zarząd Główny PTF większością 

2/3 głosów przy obecności ponad połowy osób uprawnionych do 

głosowania. 



2. Zarząd Główny PTF wraz z uchwałą o rozwiązaniu Sekcji podejmuje 

uchwałę o przeznaczeniu jej majątku. 

§ 23 

Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie stosują się postanowienia 

Statutu PTF. 

§ 24 

1. Wybory władz Sekcji po jej utworzeniu przeprowadza w ciągu 2 miesięcy 

pełnomocnik Zarządu Głównego PTF ds. utworzenia Sekcji. 

2. Kadencja władz Sekcji utworzonej w trakcie roku kalendarzowego 

obejmuje ten roku jako pełny roku kadencji. 


