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Zatwierdzono 

przez Zarząd TNP  

w dniu 19 maja 2014 r. 

 

 

Regulamin funkcjonowania sekcji Towarzystwa Naukowego Płockiego (TNP) 

 

1. Sekcje działają w oparciu o Statut TNP. Sekcje tworzy i znosi Zarząd Towarzystwa 

Naukowego Płockiego. 

2. Pracami sekcji kieruje zarząd sekcji składający się z 3 do 5 członków w tym 

przewodniczącego i sekretarza. 

3. Sekcje mogą tworzyć własne struktury organizacyjne po zatwierdzeniu ich przez 

Zarząd TNP. 

4. Sekcje realizują zadania wynikające z ich zakresu merytorycznego. 

5. Sekcje realizują swoje zadania poprzez: 

- organizowanie posiedzeń naukowych (konferencji, sympozjów, odczytów, spotkań 

itp.), 

- organizowanie wystaw, 

- realizowanie prac naukowych, 

- wydawnictwa, 

- prowadzenie działalności upowszechniającej naukę, 

- współdziałanie  z innymi stowarzyszeniami po uzgodnieniu z członkiem Zarządu 

TNP odpowiedzialnym za sprawy sekcji, 

  - organizowanie wycieczek naukowych, 

- organizowanie odczytów osób wstępujących do TNP i deklarujących przynależność 

do sekcji, 

 - inne zadania zgodne ze statutem TNP i zaleceniami Zarządu TNP. 

6. Za wydawnictwa sekcji (np. książki, artykuły) oraz inne działania naukowe lub 

promujące naukę uznaje się te, które posiadają afiliację Towarzystwa.  

7. Sekcje we własnym zakresie informują o swoich przedsięwzięciach, co obejmuje m.in. 

projektowanie, druk, dystrybucję zaproszeń i materiałów informacyjnych, chyba że 

względy szczególne stanowią inaczej.                          
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8. Wszelkie spotkania naukowe organizowane przez sekcje nie mogą generować kosztów 

po stronie Towarzystwa, chyba że sekcja w ramach swoich działań pozyska na ten cel 

środki finansowe. W wyjątkowych przypadkach Zarząd TNP może współfinansować 

przedsięwzięcie po uprzednim zatwierdzeniu kosztów. 

9. Sekcja organizuje posiedzenia naukowe minimum dwa razy w roku. 

10. Sekcja do realizacji swych celów może korzystać z obiektów TNP ruchomych                            

i nieruchomych po wcześniejszym uzgodnieniu z członkiem Zarządu TNP 

odpowiedzialnym za sprawy sekcji lub ewentualnie z dyrektorem Biura Zarządu TNP. 

11. Zarząd sekcji składa w Biurze Zarządu TNP roczne sprawozdanie z działalności do 15 

stycznia następnego roku, a plan zamierzeń na rok bieżący do końca lutego. 

12. Zmiany w niniejszym Regulaminu i jego wykładnia należą do Zarządu TNP. 


