PROJEKT ZMIAN STATUTU POLSKIEGO TOWARZYSTWA
FIZYCZNEGO
(na Zebranie Delegatów we Wrocławiu we wrześniu 2017 r.)

§7
PTF realizuje swoje cele w szczególności przez:
3) popieranie i nagradzanie działalności dydaktycznej związanej z nauczaniem fizyki
na wszystkich poziomach,
zmieniono na:
PTF realizuje swoje zadania w szczególności przez:
3) prowadzenie, popieranie i nagradzanie działalności edukacyjnej związanej z
nauczaniem fizyki na wszystkich poziomach,

§9
3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa,
2) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek przez okres
dłuższy niż jeden rok pomimo pisemnego upomnienia,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
pozbawienia praw publicznych.
zmieniono na:
3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa,
2) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
pozbawienia praw publicznych.

§ 11
1. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Główny PTF lub Zarząd Oddziału PTF na
okres jednego roku osobie fizycznej lub prawnej, a także innej organizacji zainteresowanej
merytoryczną działalnością PTF, po wniesieniu ustalonej kwoty pieniężnej lub innej korzyści
majątkowej.
2. Członkowi wspierającemu nie przysługuje ani czynne ani bierne prawo wyborcze.
zmieniono na:

1. Status członka wspierającego PTF nadaje Zarząd Główny PTF osobie fizycznej lub
prawnej zainteresowanej merytoryczną działalnością PTF na warunkach zawartych w
umowie.
2. Członkowi wspierającemu PTF nie przysługuje czynne ani bierne prawo wyborcze.

§ 12
1.Obowiązkiem członka PTF jest przyczynianie się do rozwoju PTF oraz aktywny udział w
realizacji jego celów statutowych. W swojej działalności członek PTF kieruje się własną
inicjatywą i poczuciem odpowiedzialności za rozkwit PTF. W szczególności jest
zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu PTF, regulaminów i uchwał organów
PTF oraz zasad etyki zawodowej.
zmieniono na:
§ 12
1.Obowiązkiem członka PTF jest przyczynianie się do rozwoju PTF oraz aktywny udział w
realizacji jego zadań statutowych. W swojej działalności członek PTF kieruje się własną
inicjatywą i poczuciem odpowiedzialności za rozkwit PTF. W szczególności jest
zobowiązany do przestrzegania Statutu PTF, regulaminów i uchwał organów PTF, zasad etyki
zawodowej oraz terminowego opłacania składek członkowskich.
oraz dodano:
3. Członkowi zalegającemu z opłatą składki przez okres dłuższy niż rok zawiesza się
uprawnienia wynikające z pkt. 2.

§ 14
2. Funkcję Prezesa PTF można pełnić tylko przez jedną kadencję.
zmieniono na:
§ 14
2. Funkcję Prezesa PTF można pełnić co najwyżej przez dwie kadencje.

§ 16
1. Zwyczajne Zebranie Delegatów PTF jest zwoływane przez Zarząd Główny PTF co dwa lata.
2. Zarząd Główny PTF zawiadamia członków PTF o terminie, miejscu i porządku obrad
zwyczajnego Zebrania Delegatów PTF co najmniej na sześć tygodni przed datą jego odbycia.

zmieniono na:
§ 16
1. Zwyczajne Zebranie Delegatów PTF jest zwoływane przez Zarząd Główny PTF co dwa lata.
2. Delegaci w oddziałach PTF wybierani są zgodnie z zasadą proporcjonalności ustalanej
każdorazowo przez Zarząd Główny, natomiast w sekcjach PTF po jednym z każdej sekcji.
3. Zarząd Główny PTF zawiadamia członków PTF o terminie, miejscu i porządku obrad
zwyczajnego Zebrania Delegatów PTF co najmniej na sześć tygodni przed datą jego odbycia.

§ 17
Do kompetencji zwyczajnego Zebrania Delegatów PTF należy w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTF oraz zasad
gospodarowania jego majątkiem,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego PTF,
Głównej Komisji Rewizyjnej PTF i Sądu Koleżeńskiego PTF,
3) określanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich przez Zarząd Główny PTF,
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji, uchwał oraz orzeczeń organów PTF i jego oddziałów.
zmieniono na:
§ 17
Do kompetencji zwyczajnego Zebrania Delegatów PTF należy w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTF oraz zasad
gospodarowania jego majątkiem,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego PTF,
Głównej Komisji Rewizyjnej PTF i Sądu Koleżeńskiego PTF,
3) rozpatrywanie odwołań od decyzji, uchwał oraz orzeczeń organów PTF i jego oddziałów.

§ 19
Przebieg Zebrania Delegatów PTF określa regulamin obrad uchwalony przez Zebranie i
uwzględniający w szczególności następujące zasady:
1) do ważności obrad konieczne jest uczestnictwo co najmniej połowy delegatów wybranych:
w oddziałach PTF zgodnie z zasadą proporcjonalności, natomiast w sekcjach PTF po jednym
z każdej sekcji.
zmieniono na:
§ 19
Przebieg Zebrania Delegatów PTF określa regulamin obrad uchwalony przez Zebranie i
uwzględniający w szczególności następujące zasady:
1) do ważności obrad konieczne jest uczestnictwo co najmniej połowy wybranych delegatów,

§ 20
Zarząd Główny PTF w szczególności:
3) uchwala budżet PTF oraz przyjmuje bilans PTF za dany rok kalendarzowy,
zmieniono na:
§ 20
Zarząd Główny PTF w szczególności:
3) uchwala budżet PTF, wysokość składki członkowskiej oraz przyjmuje bilans PTF za dany
rok kalendarzowy,

§ 34
2. Kadencja Zarządu Oddziału PTF i Komisji Rewizyjnej Oddziału PTF trwa dwa lata.
zmieniono na:
§ 34
2. Kadencja Zarządu Oddziału PTF i Komisji Rewizyjnej Oddziału PTF trwa cztery lata.

§ 41
2. Projekt zmian może być zgłoszony przez Zarząd Główny PTF, Główną Komisję Rewizyjną
PTF lub grupę pięćdziesięciu członków PTF nie później niż na 9 miesięcy przed terminem
zwyczajnego Zebrania Delegatów PTF i powinien być rozesłany do wszystkich członków
PTF.
zmieniono na:
§ 41
2. Projekt zmian może być zgłoszony przez Zarząd Główny PTF, Główną Komisję Rewizyjną
PTF lub grupę pięćdziesięciu członków PTF posiadających czynne oraz bierne prawo

wyborcze i przekazany do wiadomości wszystkich członków nie później niż na 3 miesiące
przed Zebraniem Delegatów.

Usunięto w całości:
XIV. Przepisy przejściowe
§ 43
1. Pierwsze wybory na podstawie tego Statutu inicjuje Zarząd Główny PTF w roku kończącym
kadencję organów PTF zgodnie z terminem określonym w § 30 ust. 1.
2. Do czasu uchwalenia wymaganych Statutem PTF regulaminów obowiązują dotychczasowe
regulacje, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od daty zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy
niniejszego Statutu.
§ 44
1. Dotychczasowi członkowie nadzwyczajni stają się członkami zwyczajnymi, jeżeli w ciągu 6
miesięcy od zarejestrowania niniejszego Statutu nie zgłoszą pisemnej rezygnacji z członkostwa
PTF.
2. Dotychczasowi członkowie wspierający pozostają nimi przez 6 miesięcy od daty
zarejestrowania niniejszego Statutu.

