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REGULAMIN
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Na podstawie § 21 pkt. 6 Statutu Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, ustala się co
następuje:
§1
Regulamin ustala zasady i tryb działania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego, zwanego dalej „Zarządem”.
§2
Skład Zarządu oraz kompetencje i zakres działania zarówno Zarządu, jako całości jak i
jego poszczególnych członków, określają przepisy Rozdziału VI Statutu Polskiego
Towarzystwa Antropologicznego.
§3
W sprawach nieuregulowanych niniejszych regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy i
postanowienia: Uchwał Walnego Zgromadzenia PTA, Statutu Polskiego Towarzystwa
Antropologicznego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
§4
Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich członków Zarządu, bez względu
na rodzaj wykonywanych zadań i pełnionych funkcji.
§5
Zarząd, jako władza naczelna Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, w okresie między
zebraniami Walnego Zgromadzenia PTA kieruje całokształtem działalności Towarzystwa i za
swoją działalność ponosi odpowiedzialność tylko przed Walnym Zgromadzeniem PTA i
stosownymi władzami polskimi.
§6
1. Na wniosek Przewodniczącego, po akceptacji Zarządu, można przydzielić członkom
Zarządu szczegółowe zadania i kompetencje ponad te określone w Statucie Towarzystwa.
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2. Za prawidłowość realizowanych zadań i ich zgodność z przydzielonymi kompetencjami
odpowiadają wyznaczone osoby przed całym Zarządem.
§7
Wszystkie sprawy wymagające, zgodnie ze Statutem Towarzystwa, podjęcia stosownej
uchwały Zarządu, są przedstawiane na posiedzeniu Zarządu przez osoby, do których
kompetencji sprawa należy lub przez inne osoby, wyznaczone przez Przewodniczącego
Towarzystwa.
§8
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Przewodniczący może
zarządzić odbycie posiedzenia Zarządu Towarzystwa z wykorzystaniem elektronicznych
środków komunikacji na odległość.
W przypadku posiedzenia Zarządu Towarzystwa z wykorzystaniem elektronicznych środków
komunikacji na odległość uchwały zapadają tylko w głosowaniu jawnym.
§9
Posiedzenia Zarządu i Prezydium zwołuje Przewodniczący Towarzystwa lub członek
wskazany z jego upoważnienia.
§ 10
W posiedzeniach Zarządu, oprócz jego członków, mogą także brać udział z głosem
doradczym członkowie: Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a także inne osoby
zaproszone przez Przewodniczącego Towarzystwa.
§ 11
Przewodniczący kieruje obradami Zarządu, a w razie jego nieobecności jego zastępca albo
sekretarz. Przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący obrad może
odebrać głos wypowiadającemu się w dyskusji, o ile wypowiedź nie dotyczy merytorycznie
omawianego tematu. Przewodniczącemu przysługuje prawo zamknięcia obrad, z tym, że
dalsze wypowiedzi mogą być zgłaszane na piśmie lub za pomocą środków komunikacji na
odległość i powinny zostać dołączone do protokołu obrad.
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§ 12
Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością jedynie w sprawach formalnych oraz
porządkowych. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem
porządku obrad i jego przebiegu. Do spraw formalnych zalicza się wnioski o:
1) zmianę porządku dziennego,
2) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
3) zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania,
4) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi ekspertów,
5) zamknięcie listy dyskutantów,
6) kolejności i sposobie uchwalania wniosków.
§ 13
Do ważności uchwał Zarządu konieczny jest udział co najmniej połowy członków oprócz
Przewodniczącego lub jego zastępcy. Postanowienia i uchwały zapadają większością głosów
w glosowaniu jawnym, chyba że Zarząd postanowi inaczej. W przypadku równej liczby
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego obrad.
§ 14
1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują sekretarz i Przewodniczący
Towarzystwa.
2. Przed rozpoczęciem posiedzenia Zarządu Towarzystwa Sekretarz przesyła protokół
poprzedniego posiedzenia wszystkim członkom Zarządu.
3. Każde spotkanie Zarządu Towarzystwa rozpoczyna się od przegłosowania protokołu z
poprzedniego posiedzenia Zarządu.
§ 15
Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają akceptacji członków Zarządu, w
jawnym głosowaniu, zgodnie z § 13.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020r.

