
     R E G U L A M I N 

 

Sekcji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, dalej zwanych 

Sekcjami oraz Komisji oddziałowych, dalej zwanych Komisjami,  uchwalony  przez Zarząd 

Główny PTNW w dniu 2 lutego 1963 r. z poprawkami uwzględniającymi zmiany a statucie 

uchwalone na XXXII Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa w dniu 30.III. 1980 r. 

 

 

                                Par. 1 

 

Sekcja NN Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych zostaje utworzona i działa na 

zasadzie par. 27, 28 statutu Towarzystwa. Działalność Sekcji NN obejmuje teren całego kraju. 

 

          Par. 2 

 

Odpowiednikami Sekcji NN Zarządu Głównego są Komisje NN w tych Oddziałach  PTNW, 

w których zostają utworzone na zasadach przewidzianych niniejszym regulaminem w oparciu 

o par. 29 statutu Towarzystwa. 

 

         Par. 3 

 

Do Sekcji NN, względnie Komisji NN, po złożeniu odpowiedniej deklaracji, należeć może 

każdy członek Towarzystwa interesujący się dziedziną reprezentowaną przez Sekcję 

/Komisję/. 

 

         Par. 4 

 

Siedzibą Sekcji NN, względnie Komisji NN, jest siedziba Kierownika Sekcji względnie 

Komisji. 

 

         Par. 5 

 

Zarówno kierownictwo Sekcji, względnie Komisji jak i jej członków obowiązuje statut i 

regulaminy Towarzystwa jak również instrukcje, wytyczne i uchwały podjęte przez władze 

Towarzystwa. 

 

         Par. 6 

 

Zadaniem Sekcji NN jest realizowanie na terenie kraju celów Towarzystwa określonych w 

rozdziale II statutu, a w szczególności: 

a/ zwoływanie zebrań naukowych mających charakter naukowo-sprawozdawczy i 

     Instrukcyjny, 

b/ organizowanie konferencji naukowych, 

c/ Inicjowanie wśród terenowych lekarzy wet. Prac naukowo-badawczych, popularyzowanie  

    wiedzy w zakresie dziedziny reprezentowanej przez Sekcję oraz udzielanie pomocy  

    organizacyjnej instytucjom i osobom prowadzącym wspomniane prace, 

d/  organizowanie kursów, wykładów, odczytów i pokazów z zakresu reprezentowanego przez  

     Sekcję,  

e/  opiniowanie prac naukowych, metod, narzędzi, środków, planów, normatywów itp. w 

     zakresie reprezentowanym przez Sekcję na życzenie czynników naukowych,  



      wydawniczych, przemysłowych i administracyjnych. 

f/   przedstawianie za pośrednictwem Zarządu Głównego Towarzystwa wniosków i  

      projektów wprowadzających bardziej postępowe metody w dziedzinie reprezentowanej 

      przez Sekcję, 

g/   utrzymywanie kontaktu z odpowiednimi instytucjami i towarzystwami naukowymi  

      krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń i udzielania na zasadach  

      wzajemności pomocy w opracowaniu zagadnień. Oficjalny kontakt ze specjalistami i 

      placówkami naukowymi za granicą odbywać się może tylko za wiedzą Zarządu  

      Głównego. 

h/  podnoszenie kwalifikacji fachowych członków Towarzystwa za pomocą środków  

      wymienionych w punktach b/, c/ i d/ niniejszego artykułu oraz inicjowanie wyjazdów za 

      granicę w celach naukowych, wycieczek itp., 

i/    podejmowanie inicjatywy wydawniczej z zakresu dziedziny reprezentowanej przez Sekcję 

 

         Par. 7 

 

Sekcje są powoływane do życia i ulegają likwidowaniu na mocy uchwały Walnego Zebrania 

Delegatów. 

 

        Par. 8 

 

Władze Sekcji stanowią: 

a/ kierownik Sekcji powoływany przez Walne Zebranie Delegatów na okres 3 lat, 

b/ Rada Sekcji, 

c/ ogólne zebranie członków Sekcji. 

 

 

        Par. 9 

 

Ogólne zebrania naukowe i organizacyjne wszystkich członków Sekcji są zwoływane przez 

jej kierownictwo w miarę potrzeby lub według jego uznania , jednak nie rzadziej niż raz na 

dwa lata. 

Zwołanie zebrania następuje: 

a/ z inicjatywy kierownika Sekcji, 

b/ na żądanie Zarządu Głównego Towarzystwa, 

c/ na wniosek 1/3 liczby członków Sekcji wniesiony na piśmie do kierownictwa Sekcji 

 

        Par. 10 

 

Zawiadomienie o terminie zebrania z podaniem porządku obrad powinno być wysłane do 

członków Sekcji oraz Zarządu Głównego nie później niż na dwa tygodnie przed 

wyznaczonym terminem. 

 

        Par. 11 

 

Przewodniczącym ogólnego zebrania członków Sekcji jest jej Kierownik, zastępca – w osobie 

członka Rady Sekcji lub w razie ich nieobecności – osoba wyłoniona przez zebranie. 

Uchwały zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głósów 

przewodniczący ma głos rozstrzygający. Przebieg obrad jest protokołowany. Oryginał 

protokołu jest przesyłany do Zarządu Głównego a odpis przechowywany w aktach Sekcji. 



 

        Par. 12 

 

Rada Sekcji, z kierownikiem Sekcji na czele, zarządza i kieruje sprawami Sekcji w skali 

krajowej, realizuje uchwały i plan pracy przyjęte przez ogólne zebranie członków Sekcji, 

zatwierdzone przez Zarząd Główny Towarzystwa. 

Kadencja członków Rady Sekcji trwa 3 lata. W skład Rady wchodzą, oprócz kierownika 

Sekcji: zastępca, sekretarz oraz 2 członków Rady. Wszyscy członkowie, poza kierownikiem, 

są wybierani przez ogólne zebranie członków Sekcji. Zasadniczo wybory są jawne. 

 

        Par. 13 

 

Do kompetencji Rady Sekcji należy: 

a/ kierowanie pracami Sekcji, 

b/ przygotowywanie okresowych planów pracy, 

c/ wykonywanie zaleceń Zarządu Głównego Towarzystwa, prawomocnych uchwał  ogólnego  

    zebrania członków Sekcji, 

d/ prowadzenie ewidencji pracowników naukowych oraz praktyków w zakresie specjalności  

    reprezentowanych przez Sekcję, 

e/ wysuwanie do Zarządu Głównego wniosków o nagrody itp. 

f/ zwoływanie ogólnych zebrań członków Sekcji, 

g/ prowadzenie akt oraz wszelkiej dokumentacji przewidzianej przez regulamin  

     Towarzystwa, 

h/ zarządzanie funduszami i mieniem, powierzonymi przez Zarząd  Główny Towarzystwa lub  

    inne instytucje, 

i/ opracowywanie i składanie sprawozdań na zebraniach członków Sekcji oraz na żądanie  

   Zarządu Głównego Towarzystwa. 

 

        Par. 14 

 

W pracach Rady Sekcji mogą, na jej zaproszenie, brać udział również członkowie 

Towarzystwa spoza Sekcji, jak również inne zaproszone osoby. Zebrania Rady Sekcji 

odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. Do prawomocności uchwał wymagana jest 

obecność przynajmniej połowy członków Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością 

głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady. 

 

        Par. 15 

 

Komisje oddziałowe są powoływane do życia i ulegają likwidacji na mocy uchwały Walnego 

Zebrania Członków Oddziału. 

 

        Par. 16 

 

Kierownik Sekcji w Oddziale wchodzi automatycznie w skład Zarządu Oddziału. W razie 

potrzeby członkowie Komisji oddziałowej wyłaniają Radę Komisji. 

 

       Par. 17 

 

Komisje nie prowadzą własnej gospodarki finansowej. Wszelkie przychody i rozchody 

Komisji są prowadzone jedynie w ramach finansowych uprawnień Oddziałów.  Kierownictwu 



Komisji przysługuje inicjatywa wnoszenia specjalnych funduszów na potrzeby Komisji 

stojące w związku z jej regularną działalnością. 

 

        Par. 19 

 

Zadaniem Komisji jest współdziałanie w realizacji statutowych celów Oddziału Towarzystwa 

zawsze w oparciu o sugestie i decyzje władz Oddziału. 

 

 

 


