
        R E G U L A M I N 

 

 

             Oddziałów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 

 

Na podstawie par. 2, 3 i 4 statutu PTNW       zatwierdzony 30.01.1966 r. na XVIII Zebraniu 

Ogólnym z poprawkami wprowadzonymi 6.03.1983 r. przez XXXIV Walne Zebranie 

Delegatów. 

 

 

1. W ośrodkach, w których przebywa stale przynajmniej 10 członków PTNW, powstają 

Oddziały PTNW pod nazwą „Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Oddział w N” 

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych może podjąć decyzję o 

wprowadzeniu do nazwy Oddziału dodatkowych słów podkreślających na przykład 

regionalny charakter Oddziału lub inne jego specyficzne cechy. 

 

2. Oddział PTNW ma za zadanie współpracę z organami PTNW nad zagadnieniami 

ogólnoorganizacyjnymi i naukowymi wchodzącymi w zakres prac PTNW  oraz 

organizowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę weterynaryjną na terenie 

zasięgu Oddziału. 

 

3. W celu wykonania swych zadań Oddział: 

a/ w zakresie współpracy naukowej z organami Towarzystwa:  

     - odbywa zebrania naukowe członków, na których są omawiane zagadnienia wysunięte  

        z własnej inicjatywy Oddziału lub zlecone Oddziałowi do opracowania czy zajęcia 

        stanowiska przez Zarząd Główny PTNW 

- odbywa Walne Zebrania Członków, na których omawiane są i decydowane sprawy  

organizacyjne i administracyjne Oddziału 

       b/ w zakresie prac popularyzacyjnych: 

- organizuje zebrania naukowe z udziałem osób należących do zawodu  

weterynaryjnego i zawodów pokrewnych /zebrania te należy traktować jako 

posiedzenia otwarte/, 

- prowadzi wszelkiego rodzaju prace mające na celu podniesienie wiadomości  

szerokich warstw w zakresie dziedzin związanych z nauką weterynaryjną, a w 

szczególności: 

       - urządza odczyty, pogadanki, pokazy na miejscu lub poza miejscem pobytu  

   Oddziału 

       -   powoduje ogłaszanie artykułów w czasopismach, broszur i innych publikacji na  

                  -   aktualne zagadnienia związane z weterynarią 

       -  przyjmuje udział w pracach innych organizacji mających cele pokrewne 

 

4. Członkowie Oddziału obierają na trzy lata spośród siebie: przewodniczącego,  

wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz w razie potrzeby 1-4 członków 

Zarządu. 

Poza tym zostaje wybrana Komisja Rewizyjna złożona z 3 członków, którzy wybierają 

spośród siebie przewodniczącego.  Obowiązki Komisji Rewizyjnej Oddziału określa par. 

36 statutu PTNW  oraz regulamin. 

 

5. Do obowiązków Zarządu Oddziału należy: 

a/ prowadzenie wszystkich spraw administracyjnych i organizacyjnych Oddziału,  



         porozumiewanie się z Zarządem Głównym PTNW, urzędami, instytucjami i  

         interesantami 

   b/   przyjmowanie darowizn, legatów, podejmowanie funduszów przekazywanych  

         Oddziałowi 

  c/   przyjmowanie podań o przyjęcie w poczet członków PTNW oraz wstępna  

         kwalifikacja kandydatów 

  d/   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i 

         wytycznych naczelnych władz Towarzystwa 

  e/    przygotowanie sprawozdań, planów pracy i projektów budżetu Oddziału dla 

         Zarządu Głównego PTNW oraz władz administracji ogólnej 

  f/   sukcesywne przekazywanie na konto ZG Towarzystwa nadwyżki środków  

       pieniężnych /różnica w budżecie na dany rok wynika między dochodami a  

       wydatkami Oddziału/ 

 

6. Fundusze Oddziału stanowi budżet corocznie przyznawany przez ZG PTNW. 

 

Z e b r a n i a 

 

7. a/  Walne Zebrania Członków Oddziału odbywają się w miarę potrzeb 

b/ obowiązkowo raz na trzy lata, najpóźniej w grudniu, odbywa się Walne Zebranie 

    Członków Oddziału sprawozdawczo-wyborcze 

c/ Na Walnych Zebraniach Członków Oddziału omawiane są i decydowane 

     wszelkie sprawy organizacyjne, gospodarcze, wyborcze, dotyczące funduszów itp. 

d/ Zebrania zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Oddziału lub w jego zastępstwie  

     Wiceprzewodniczący 

e/ Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równości głosów głos 

     prowadzącego obrady przeważa. 

     W głosowaniu biorą udział tylko członkowie PTNW. 

     Uchwały są przesyłane przez Przewodniczącego Oddziału do Zarządu Głównego 

     PTNW i bez jego zgody ogłaszane być nie mogą. 

f/ Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Oddziału powinno być rozesłane nie  

    później niż na 2 tygodnie przed terminem zebrania i zawierać porządek obrad. 

g/ Wybory na poszczególne funkcje w Zarządzie Oddziału są tajne. Wybrany zostaje  

     kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. 

     Zebranie formalnie zwołane jest ważne przy obecności przynajmniej połowy 

     członków Oddziału. W razie nie dojścia do skutku     zebrania w pierwszym terminie,  

     W pół godziny później odbywa się zebranie w drugim terminie ważne bez względu na 

      liczbę obecnych na sali. 

h/ Zarząd Oddziału przed 1 stycznia każdego roku przesyła do Zarządu Głównego           

     Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych sprawozdanie z rocznej działalności 

     Oddziału według schematu przesłanego przez Zarząd Główny oraz co trzy lata  

     dodatkowo protokół zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 

 

8.  a/  Zebrania naukowe członków Oddziału odbywają się w zasadzie raz na miesiąc 

          na zaproszenie Przewodniczącego lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczącego. 

           Termin zebrania Zarząd Oddziału podaje do wiadomości członków i osób 

          zainteresowanych. 

     b/  W zebraniach uczestniczą członkowie Oddziału i imiennie zaproszone przez  

           Przewodniczącego osoby zainteresowane w tematach stojących w porządku dziennym 

           zebrania 



        c/  Zebraniu przewodniczy Przewodniczący Oddziału lub w jego zastępstwie 

              Wiceprzewodniczący albo jeden z członków. 

       d/  Na zebraniach wygłaszane są referaty przez członków PTNW lub zgłaszających 

            się z terenu referentów na tematy z zakresu nauk weterynaryjnych i pokrewnych 

       e/   Bez względu na poziom i charakter referatów  dostęp na zebranie otwarte ma każda 

             osoba, która uzyskała od Zarządu kartę wstępu 

       f/    W związku z tematami referatów odbywa się dyskusja i mogą być uchwalone 

             zwykłą większością głosów dezyderaty zebranych 

       g/   Zarząd Oddziału zobowiązany jest do przesyłania do Zarządu Głównego sprawozdań  

             z zebrań naukowych za pierwszy kwartał, za drugi kwartał oraz za drugie półrocze. 

       h/ Przebieg zebrania protokołuje sekretarz lub osoba powołana przez przewodniczącego 

            zebrania. 

 

8. Na zebraniach obowiązuje porządek dzienny obrad uchwalony przez Zarząd Oddziału i  

podany do wiadomości w zawiadomieniach o zebraniu. Sprawy nie znajdujące się na 

porządku obrad dyskutowane być nie mogą, a wnioski o ich umieszczenie są 

przekazywane do rozpatrzenia Zarządowi Oddziału w celu ewentualnego umieszczenia na 

porządku dziennym następnych zebrań otwartych. 

 


