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Regulamin Zarządu 

 
Na podstawie § 34 Statutu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy wprowadza się Regulamin 
Zarządu Głównego PTMP. 

 
1. Zarząd Główny obraduje na zebraniach, dopuszczalne jest również branie udziału w 

posiedzeniach zarządu  przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość. 

2. W sprawach, dla których nie jest wymagane podejmowanie uchwał, decyzje podejmowane są 

zgodnie z zasadami reprezentacji. 

3. Umowy zawierane z podmiotami trzecimi dla swej ważności wymagają reprezentacji ZG PTMP 

wskazanej w Statucie. 

4. Przy zachowaniu zasad opisanych w Statucie, Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą 

większością głosów w następujących sprawach: 

a. gdy ma być podjęta decyzja o wydatkowaniu mienia PTMP jeśli kwota, jaka ma być 

przedmiotem umowy lub wydatkowania/przelewu/ zaliczki przekracza 30 000 PLN lub 

równowartość tej kwoty w PLN w dniu podpisywania umowy, 

b. opracowywania planów pracy oraz przedkładanie sprawozdań z działalności 

Towarzystwa; 

c. ustalania terminów kolejnych zjazdów Towarzystwa i Walnych Zgromadzeń Delegatów 

oraz zasad udziału Towarzystwa w naukowych zjazdach krajowych i 

międzynarodowych; 

d. uchwalania wysokości składki członkowskiej; 

e. uchwalania instrukcji i regulaminów wewnętrznych; 

f. powoływania na wniosek grupy inicjatywnej liczącej co najmniej 20 osób Oddziałów 

Towarzystwa oraz sprawowanie opieki nad ich działalnością; 

g. podejmowania decyzji o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa, 

h. uchwalania i realizacji budżetu, 

i. podejmowania uchwał w zakresie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów 

wniosków o przyznanie lub cofnięcie godności Członka Honorowego Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Pracy,  

j. podejmowanie uchwał o przyznawanie osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju 

polskiej medycyny pracy lub Towarzystwa, na wniosek Zarządów Oddziałów lub z 

własnej inicjatywy, Medalu Honorowego „zasłużony dla medycyny pracy”; 

przyznawanie osobom wybitnie aktywnym w obszarze ochrony zdrowia pracujących, 

na wniosek Zarządów Oddziałów lub z własnej inicjatywy „Dyplomu im. dr med. Ewy 

Wagrowskiej-Koski” – kryteria przyznawania Dyplomu określa Regulamin wewnętrzny 

uchwalony zgodnie z ust. 7; 

k. podejmowania uchwał o przyznawanie  odznaczeń państwowych; 

l. rozpatrywanie odwołań od uchwał podejmowanych w oddziałach terenowych 

Towarzystwa; 

m. sporządzania sprawozdań finansowych Towarzystwa; 
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n. podejmowania uchwały w przedmiocie wpisu i skreślenia z listy zwyczajnych członków 

Towarzystwa oraz zasad prowadzenia ich ewidencji. 

5. Zebrania ZG PTMP są zwoływane przez Prezesa, Wiceprezesa PTMP, lub Sekretarza PTMP albo 

co najmniej raz na kwartał lub dodatkowo w sytuacji konieczności podjęcia uchwały. 

6. Członków Zarządu Głównego powiadamia się na podane przez nich numery telefoniczne lub 

na adresy poczty elektronicznej co najmniej 7 dni roboczych przed datą zebrania, w sytuacjach 

wyjątkowych na co najmniej 1 dzień przed datą zebrania. 

 
 
 


