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STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEOFILOLOGICZNEGO
NAZWA, CHARAKTER, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA TOWARZYSTWA
§ 1.
Stowarzyszenie, zwane w dalszym ciągu Statutu „Towarzystwem” nosi nazwę: Polskie Towarzystwo
Neofilologiczne.
a) W brzmieniu angielskim: Modern Language Association of Poland
b) W brzmieniu francuskim: Société Polonaise des Langues Vivantes
c) W brzmieniu niemieckim: Polnischer Neuphilologen-Verband
d) W brzmieniu rosyjskim: Польское неофилологическое общество
§ 2.
1.

Towarzystwo jest organizacją społeczną skupiającą osoby zajmujące się szeroko pojmowaną problematyką
języków nowożytnych.

2.

Towarzystwo jest członkiem Międzynarodowej Federacji Nauczycieli Języków Obcych Fédération
Internationale des Professeurs de Langues Vivantes. Może też przystępować do innych międzynarodowych
stowarzyszeń oraz federacji.
§ 3.

Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4.
Siedzibą Zarządu Głównego jest Poznań.
§ 5.
1.

Towarzystwo używa pieczęci:
a) podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne i niezbędnymi informacjami
indentyfikacyjnymi (adres, REGON, NIP itp.),
b) okrągłej z napisem: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne Zarząd Główny.

2.

Pieczęci imiennych używają także Przewodniczący Zarządu Głównego, Sekretarz oraz Redaktor Naczelny, a
także, w zależności od potrzeb, inni członkowie Zarządu Głównego.
II. CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA
§ 6.

1.

Celem Towarzystwa jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o językach i kulturach nowożytnych, w
szczególności na styku teorii, badań empirycznych i praktyki, zwłaszcza w dziedzinie dydaktyki językowej, ze

szczególnym

uwzględnieniem

wartościowych

ustaleń

naukowych

oraz

nowatorskich

rozwiązań

praktycznych.
2.

W realizacji tych celów Towarzystwo może współpracować z agendami rządowymi, a w szczególności tymi,
których działalność dotyczy edukacji narodowej, nauki i szkolnictwa wyższego.
§ 7.

1.

Realizacji tych celów służą następujące formy działalności:
a) wykłady i dyskusje o charakterze naukowo-badawczym,
b) wykłady, dyskusje i warsztaty o charakterze popularyzacyjnym,
c) sesje naukowe, zjazdy i seminaria,
d) publikacje wydawnictw,
e) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, dotyczących w szczególności zakresu
odpowiadającego celom Towarzystwa (§ 6a),
f) przedkładanie odpowiednim władzom wniosków dotyczących nauczania języków nowożytnych,
g) organizacja olimpiad językowych,
h) współpraca z towarzystwami naukowymi i pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą,
i) podejmowanie, po spełnieniu wymogów określonych prawem, działalności gospodarczej, w tym:
-

prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej,

-

wykonywanie ekspertyz i pomoc merytoryczna w opracowywaniu programów nauczania
języków obcych przez inne instytucje oświatowe i podmioty gospodarcze,

j)

wskazywanie wybitnych opracowań naukowych związanych z szeroko pojętą dydaktyką językową,

k) inne formy działalności wpisujące się w ogólne cele wymienione w § 6.
III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 8.
Towarzystwo składa się z członków:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających zbiorowych, co dotyczy osób prawnych wspierających Towarzystwo.
§ 9.
1.

Członkami zwyczajnymi mogą być pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, nauczyciele w różnych
typach szkół, tłumacze, jak również pracownicy instytucji wydawniczych i oświatowych, pragnące
uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa.

2.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie ich pisemnej deklaracji. O decyzji przyjęcia
lub nie kandydat jest informowany pisemnie. W imieniu Zarządu Głównego decyzję o przyjęciu członka
zwyczajnego podejmuje Przewodniczący.
§ 10.

Od decyzji Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia na członka Towarzystwa przysługuje wnioskodawcy prawo
odwołania się do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty podjęcia negatywnej decyzji.
§ 11.
1.

Członkiem honorowym może zostać osoba wybitnie zasłużona dla Towarzystwa lub celów Towarzystwa, w
wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego przez Walne Zgromadzenie.

2.

Każdy członek ma prawo zgłoszenia kandydata na członka honorowego, kierując pisemny wniosek wraz
uzasadnieniem do Zarządu Głównego przynajmniej na dwa tygodnie przed głosowaniem. Wniosek taki
powinien być poparty co najmniej 10 podpisami innych członków.

3.

Powzięcie przez Walne Zgromadzenie uchwały nadającej członkostwo honorowe wymaga 2/3 głosów
pozytywnych.
§ 12.

Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być także obywatel obcego państwa.
§ 13.
1.

Każdy członek ma obowiązek:
a) popierać cele Towarzystwa stosownie do postanowień Statutu,
b) wnosić do kasy Towarzystwa roczną składkę w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie
Towarzystwa.

2.

Z opłacania składek są zwolnieni honorowi członkowie Towarzystwa, jak również osoby wyróżnione
Medalem im. profesora Ludwika Zabrockiego.
§ 14.

1.

Każdy członek ma prawo:
a) brania udziału w pracach Towarzystwa, zjazdach, posiedzeniach i wykładach,
czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Towarzystwa,
b) występowania do Zarządu Głównego z wszelką inicjatywą,
c) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa.
§ 15.

1.

Członek może wystąpić z Towarzystwa na własną prośbę pisemną, skierowaną do Zarządu Głównego, po
wywiązaniu się ze wszystkich ciążących na członku umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań
względem Towarzystwa.

2.

Członkiem Towarzystwa przestaje być osoba, która przez dwa lata nie wypełnia obowiązków określonych w
§ 13, a w szczególności nie uiściła składki przez dwa kolejne lata kalendarzowe licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym opłacona została ostatnia składka.
§ 16.

1.

Wykluczeniu z Towarzystwa podlega członek:
a) skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo pospolite lub działanie sprzeczne z interesem
społecznym,
b) dopuszczający się czynów niehonorowych lub działający na szkodę Towarzystwa, a w szczególności
popełnia plagiat pracy naukowej.

2.

Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego, na pisemny wniosek dowolnego członka
Towarzystwa.

3.

Usunięcie członka z Towarzystwa nie zwalnia go z obowiązku wywiązania się ze wszystkich ciążących na
członku umownych, rzeczowych i finansowych zobowiązań względem Towarzystwa.
IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 17.

1.

Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Polubowny.

2.

Władze wymienione w pkt 2-3 wybierane są przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
Walne Zgromadzenie
§ 18.

1.

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie jego członków, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.

2.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje dotyczące Towarzystwa określone w niniejszym statucie, a także
inne uchwały związane z jego działalnością, w tym te dotyczące odwołania Przewodniczącego, członków
Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej przed upływem ich kadencji, gdzie niezbędna jest większość 2/3
głosów.

3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje co 3 lata w miejscowości wyznaczonej przez Zarząd Główny i
podanej do wiadomości członków pisemnie, na stronie internetowej Towarzystwa bądź też przy
wykorzystaniu środków komunikacji internetowej, a w szczególności poczty elektronicznej, co najmniej na 14
dni wcześniej.
§ 19.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny na wniosek:
a) bezwzględnej większości członków Zarządu Głównego Towarzystwa,
b) co najmniej ¼ członków Towarzystwa,
c) Komisji Rewizyjnej.
§ 20.
1.

Prawo głosowania w Walnym Zgromadzeniu mają:

a) członkowie zwyczajni i honorowi,
b) przedstawiciele członków wspierających (§ 8c) - zgodnie z postanowieniami ich statutów.
2.

Członek nie mogący wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu może wyjątkowo upoważnić innego członka
Towarzystwa do głosowania w jego imieniu. Odpowiednie upoważnienie pisemne powinno być doręczone
Przewodniczącemu Zebrania najpóźniej przed zatwierdzeniem porządku obrad.

3.

Wybór na stanowisko Przewodniczącego Towarzystwa, członka Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej
wymaga osobistego udziału w Walnym Zgromadzeniu. W szczególnych przypadkach Walne Zgromadzenie
może odstąpić od tego wymogu.

4.

Inne osoby mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym, na wyraźne
zaproszenie Zarządu Głównego.
§ 21.

Procedura zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące czynności:
a) Przewodniczący Towarzystwa przeprowadza wybór Przewodniczącego Zebrania spośród osób spoza
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
b) Przewodniczący Zebrania przedstawia do zatwierdzenia porządek obrad.
c) Przewodniczący Zebrania przeprowadza wybory do:
-

Komisji Wyborczej, która przyjmuje wnioski w sprawie kandydatur do władz Towarzystwa,

-

Komisji Wnioskowej, która rejestruje wnioski członków Towarzystwa dotyczące dalszej
działalności Zarządu i Towarzystwa jako całości,

-

Komisji Skrutacyjnej przeprowadzającej wybory do nowych władz Towarzystwa,

-

a także, w razie potrzeby, Komisji Statutowej rejestrującej wnioski dot. postulowanych zmian w
Statucie Towarzystwa (§ 51).

d) Przewodniczący ustępującego Zarządu Głównego, bądź też osoba przez niego wyznaczona,
prezentuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe za daną kadencję.
e) Komisja Rewizyjna przedstawia protokół dot. działalności Zarządu za okres jego kadencji.
f) Przewodniczący Zebrania zarządza dyskusję nad sprawozdaniem Zarządu Głównego z działalności
Towarzystwa, oraz głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
g) Przewodniczący Zebrania zarządza uchwalenie składki rocznej Towarzystwa.
h) Komisja Wyborcza przeprowadza wybór Przewodniczącego oraz pozostałych 11 członków Zarządu
Głównego Towarzystwa (§ 25), a także członków Komisji Rewizyjnej (§ 26), w liczbie od 3 do 5 osób
oraz 2 zastępców członków Zarządu. W razie ustąpienia któregoś z członków Zarządu Głównego
wchodzi na jego miejsce ten zastępca, który uzyskał najwięcej głosów.
i) Nowo wybrany Przewodniczący Towarzystwa przeprowadza dyskusję nad ramowym planem
działalności i poddaje pod głosowanie odnośne uchwały.
j)

Nowo wybrany Przewodniczący Towarzystwa przeprowadza wybór członków honorowych na wniosek
Zarządu Głównego Towarzystwa (§§ 11, 12, 24),

k) Nowo wybrany Przewodniczący Towarzystwa przeprowadza dyskusję i głosowanie nad wnioskami
będącymi na porządku obrad. Do porządku obrad mogą być włączone wnioski nagłe po
zaaprobowaniu ich większością głosów. Wnioski nagłe nie mogą jednak dotyczyć honorowego
członkostwa Towarzystwa, zmiany statutu, rozporządzania majątkiem Towarzystwa, rozwiązania
Towarzystwa.
l)

Nowo wybrany Przewodniczący Towarzystwa zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 22.
1.

Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia Towarzystwa potrzebna jest obecność co najmniej
połowy członków Zarządu Głównego oraz połowy pozostałych członków Do tej ilości wlicza się członków
nieobecnych, którzy upoważnili do głosowania w swoim imieniu członka obecnego, a upoważnienie to
zostało zaakceptowane przez Przewodniczącego Zebrania.

2.

W razie braku kworum do głosowania, 15 minut po wyznaczonym terminie Walnego Zgromadzenia, odbywa
się następne Walne Zgromadzenie, którego uchwały są prawomocne bez względu na liczbę osób.
§ 23.

1.

Głosowanie odbywa się jawnie, przez podniesienie rąk; za wyjątkiem spraw osobowych, do których należą
wszystkie wybory, gdzie głosowanie jest zawsze tajne.

2.

W innych sprawach Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie tajne na żądanie przynajmniej jednego
członka obecnego.
§ 24.

1.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem:
a) nadawania członkostwa honorowego, gdzie niezbędna jest większość 2/3 głosów (§ 11),
b) zmian w Statucie lub przyjęcia nowego Statutu, gdzie niezbędna jest większość 2/3 głosów (§ 51),
c) odwołania Przewodniczącego, członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej przed upływem ich
kadencji, gdzie niezbędna jest większość 2/3 głosów,
d) likwidacji Towarzystwa, gdzie niezbędna jest większość 2/3 głosów (§ 52).

2.

W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

3.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wykonuje Zarząd Główny
Zarząd Główny
§ 25.

1.

Zarząd Główny składa się z 12 osób, tj.:
a) Przewodniczącego,
b) dwóch Wiceprzewodniczących,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) Redaktora Naczelnego,
f) 6 członków.

2.

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu
§ 26.

1.

Przewodniczący Zarządu Głównego, a także Komisja Rewizyjna są wybierani w osobnych głosowaniach.

2.

Nowo wybrany Zarząd Główny zbiera się na zebraniu konstytuującym, nie później niż trzy dni po wyborze i
decyduje o obsadzeniu funkcji Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika oraz Redaktora Naczelnego, a
nowo wybrana Komisja Rewizyjna w tym samym terminie wybiera spośród siebie swego Przewodniczącego.

3.

Zarząd Główny może także powołać Redaktorów Pomocniczych spoza swojego składu, pod warunkiem, że
są oni członkami Towarzystwa.

4.

W trakcie kadencji Zarząd Główny może podjąć decyzje dotyczące zmiany obsady wszystkich wyżej
wymienionych stanowisk.
§ 27.

1.

Zarząd Główny Towarzystwa zbiera się przynajmniej dwa razy do roku.

2.

Do ważności uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność większości członków Zarządu Głównego.

3.

W razie braku takiego kompletu uprawnionych do głosowania odbywa się 15 minut po wyznaczonym
terminie zebrania Zarządu Głównego następne zebranie Zarządu Głównego, którego uchwały są
prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

4.

Decyzje podejmowane przez Zarząd Główny zapadają zwykłą większością głosów i mają formę uchwał.

5.

Posiedzenia Zarządu Głównego są protokołowane.
§ 28.

1.

Prezydium załatwia w imieniu Zarządu Głównego wszystkie sprawy bieżące Towarzystwa, z obowiązkiem
złożenia sprawozdania pełnemu Zarządowi Głównemu, a nadto omawia i opracowuje wszystkie wnioski,
które po przyjęciu przez Zarząd Główny mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa.

2.

Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego, przestrzega
porządku i stosowania Statutu, w razie potrzeby wzywa Komisję Rewizyjną do działania. Wraz z
Wiceprzewodniczącymi i Sekretarzem reprezentuje Towarzystwo i podpisuje pisma w imieniu Zarządu
Głównego, a wraz ze Skarbnikiem podpisuje pisma dotyczące zobowiązań finansowych.

3.

Zarząd Główny może, w drodze uchwały, upoważnić Wiceprzewodniczących i Sekretarza do podpisywania
określonych dokumentów w imieniu Przewodniczącego.
§ 29.

1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.

2.

Do Komisji Rewizyjnej należy badanie całej gospodarki finansowej Towarzystwa z punktu widzenia
legalności i celowości, prawidłowego ściągania składek członkowskich oraz właściwego zużywania
ewentualnych dotacji. Komisja Rewizyjna sprawuje też nadzór nad działalnością merytoryczną Towarzystwa.
§ 30.

1.

Komisja Rewizyjna wykonuje z ramienia Walnego Zgromadzenia Towarzystwa nadzór nad majątkiem
Towarzystwa, a także przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Głównemu.

2.

Ponadto Komisja Rewizyjna posiada kompetencje w zakresie kontroli nad całokształtem działalności
stowarzyszenia, zarówno na szczeblu centralnym, jak i terenowym.
§ 31.

Do ważności sprawozdania Komisji Rewizyjnej potrzebna jest Walnemu Zgromadzeniu obecność przynajmniej
jednego członka Komisji. W razie uzasadnionej nieobecności członków Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie
może rozstrzygnąć inaczej.
§ 32.
W sprawach nagłych Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu Głównego (§ 19c) jak najszybszego
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Komisja działa także na wezwanie Przewodniczącego
Towarzystwa.
§ 33.
1.

Spory powstałe w łonie Towarzystwa rozstrzyga Sąd Polubowny, do którego każda strona wybiera jednego
sędziego, ci zaś superarbitra.

2.

W razie braku zgody co do osoby superarbitra rozstrzyga losowanie. Od wyroku sądu polubownego nie ma
odwołania.
V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA
§ 34.

1.

Dla usprawnienia działalności Towarzystwa w terenie mogą być powoływane, na wniosek zainteresowanych
środowisk, Koła Towarzystwa. Koło może być utworzone z inicjatywy minimum 5 członków-inicjatorów,
którzy zwołują zebranie członków ogłoszone jako walne w celu dokonania wyboru Przewodniczącego, dwóch
Członków Zarządu, a także określenia zakresu i kierunków działalności Koła.

2.

Utworzenie Koła następuje na pisemny wniosek zainteresowanych członków z załączonym protokołem
walnego zebrania członków Koła, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego.

3.

Można być członkiem Towarzystwa nie będąc członkiem Koła.
§ 35.

1.

Koła z obszaru danego województwa mogą skupiać się w Okręgach. Przewodniczący Kół z danego
województwa zainteresowani współpracą w ramach Okręgu stanowią automatycznie Zarząd Okręgu i
wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

2.

Utworzenie Okręgu następuje na pisemny wniosek tak ukonstytuowanego Zarządu, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Zarządu Głównego.
§ 36.

1.

Zarząd Koła i Zarząd Okręgu obowiązany jest składać Zarządowi Głównemu roczne sprawozdania ze swojej
działalności, jak również sprawozdania zbiorcze na koniec kadencji Zarządu Głównego.

2.

Koła i Okręgi mogą dokonać wyboru własnej Komisji Rewizyjnej. W przypadku, gdy dane Koło lub Okręg nie
wybierze własnej Komisji Rewizyjnej jego działalność podlega nadzorowi Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
§ 37.

Okręgi i Koła nie mają w zasadzie osobowości prawnej i nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Podjęcie
takiej działalności jest możliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego oraz po spełnieniu wymogów
przewidzianych prawem, a w szczególności po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów gospodarczych we
właściwym Sądzie Rejestrowym.
§ 38.
Inne uregulowania dotyczące trybu powoływania i działania Kół i Okręgów, a także sprawowania nadzoru nad ich
działalnością określają uchwały Zarządu Głównego.
§ 39.
1.

Koła i Okręgi mogą posiadać oddzielne regulaminy normujące ich wewnętrzną pracę. Za przestrzeganie
regulaminu odpowiedzialny jest Zarząd Koła lub Okręgu.

2.

Regulaminy te nie mogą zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami Statutu Towarzystwa ani
przydzielać Zarządom Kół i Okręgów uprawnień zastrzeżonych Statutem dla Zarządu Głównego
Towarzystwa. Regulaminy Kół i Okręgów muszą być zatwierdzane przez Zarząd Główny Towarzystwa.

3.

Na swoje potrzeby, a w szczególności na wydatki administracyjne, Okręg względnie Koło może pobierać
dodatkową składkę od swych członków w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Koła względnie
Okręgu. Tego typu środki finansowe muszą być wpłacane na konto Towarzystwa i podlegać obowiązującym
przepisom finansowym.
§ 40.

W celu ułatwienia prac badawczych związanych z określoną tematyką, Zarząd Główny może powołać zespoły
badawcze. Powołanie zespołu badawczego odbywa się na wniosek osoby, która ma kierować określonym
zespołem, która jest zobowiązana do przedstawienia koncepcji działań danego Zespołu. Zasady funkcjonowania
zespołów badawczych regulują uchwały Zarządu Głównego.
§ 41.
Zarząd Główny może powołać inne zespoły w celu usprawnienia działalności Towarzystwa.
VI. INNE POSTANOWIENIA
Wydawnictwa
§ 42.
Głównym wydawnictwem Towarzystwa jest czasopismo Neofilolog.
§ 43.
Redakcję czasopisma Neofilolog oraz innych wydawnictw Towarzystwa prowadzi Redaktor Naczelny.

§ 44.
1.

Redaktor Naczelny jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Główny, który może również powołać i
odwołać Redaktorów Pomocniczych. Redaktor Naczelny powołuje Komitet Redakcyjny, który przedstawia do
zatwierdzenia Zarządowi Głównemu. Redaktor Naczelny jest odpowiedzialny za wydawnictwa wobec
Zarządu Głównego.

2.

Zarząd Główny powołuje również Radę Naukową czasopisma Neofilolog.
§ 45.

Redaktor Naczelny przedstawia Zarządowi Głównemu budżet i plan wydawnictwa, a także sprawozdanie
pisemne za okres swej kadencji.
VII. Nagrody i wyróżnienia
§ 46.

1.

Najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Towarzystwo jest Medal imienia prof. Ludwika
Zabrockiego, zwany dalej Medalem.

2.

Tryb przyznawania Medalu przedstawia się następująco:
a) Medal jest nadawany jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne osiągnięcia o
charakterze organizacyjnym i popularyzatorskim, odpowiadające celom określonym w Statucie
Towarzystwa.
b) Medal ma kształt prostokąta o zaokrąglonych konturach, o wymiarach 85 mm x 60 mm. Wykonany jest
z brązu. Przedstawia na awersie podobiznę profesora Ludwika Zabrockiego z napisem: PROF.
LUDWIK ZABROCKI 24·XI·1907 - 8·X·1977. Na rewersie jest napis „Polskie Towarzystwo
Neofilologiczne Zarząd Główny w Poznaniu”.
c) Medal nadaje Kapituła Medalu wg postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
d) Kapitułę Medalu powołuje Zarząd Główny Towarzystwa w głosowaniu zwykłym, na wniosek
Przewodniczącego Towarzystwa. Siedzibą Kapituły jest lokal Zarządu Głównego Towarzystwa.
e) Kapituła jest powoływana spośród Laureatów Medalu, a także członków honorowych Towarzystwa. W
jej skład wchodzi ex officio urzędujący Przewodniczący ZG Towarzystwa.
f)

Kapituła składa się z 7 osób. Wybierają one ze swego grona Dziekana i Sekretarza.

g) Kapituła może przyznać nie więcej niż 3 medale w trakcie kadencji danego Zarządu Głównego.
h) Medal przyznawany jest osobom fizycznym, stowarzyszeniom i instytucjom publicznym za wybitne
zasługi. W szczególności, wyróżnione mogą być wszelkie formy działalności, o których mowa w § 7
Statutu Towarzystwa, określającym cele Towarzystwa, jak i inne formy pośrednio z nimi powiązane, a
służące promocji Towarzystwa i działaniom integrującym środowisko neofilologiczne.
i)
j)

Członkostwo PTN nie jest warunkiem koniecznym do wyróżnienia Medalem.
Wnioski o wyróżnienie Medalem zgłaszać może zarówno Kapituła, jak i Zarząd Główny, Zarządy
Okręgów i Kół, a także członkowie honorowi i zwyczajni PTN. Wniosek o wyróżnienie Medalem nie
może być zgłoszony przez osobę bezpośrednio zainteresowaną.

a) Wniosek o wyróżnienie Medalem powinien zawierać podstawowe dane i charakterystykę Kandydata
oraz omówienie działalności i osiągnięć Kandydata odpowiadających kryteriom nadawania medalu. Do
wniosku mogą być dołączone materiały potwierdzające te osiągnięcia.
b) Wnioski można składać do Kapituły Medalu w ciągu całej jej kadencji, która odpowiada kadencji
Zarządu Głównego.
c) Napływające wnioski rejestruje Sekretarz Kapituły, a wyniki obrad są protokołowane.
d) O pozytywnym zaopiniowaniu wniosku decyduje bezwzględna liczba głosów, a w przypadku równej
liczby głosów rozstrzyga głos Dziekana. Decyzje Kapituły są ostateczne.
e) O swych postanowieniach Kapituła powiadamia na piśmie wnioskodawców i ZG Towarzystwa w ciągu
14 dni od daty podjęcia decyzji.
f)

Wręczenie Medalu wraz z dyplomem odbywa się podczas Walnego Zjazdu Członków PTN, w
warunkach zapewniających uroczysty charakter tego aktu. Jest ono poprzedzone prezentacją zasług
Laureata przez Dziekana Kapituły lub, w jego zastępstwie, Przewodniczącego PTN. Dyplom opatrzony
jest podpisem Dziekana i, w miarę możności, wszystkich pozostałych członków Kapituły.

g) Środki finansowe na wykonanie Medalu i dyplomu zapewnia Zarząd Główny PTN.
§ 47.
Zarząd Główny może podjąć, w drodze uchwały, decyzję o ustanowieniu innego wyróżnienia nadawanego przez
Towarzystwo, w tym decyzję o uznaniu danej publikacji naukowej za wybitną. Procedurę i kryteria przyznawania
tego typu wyróżnień określa Zarząd Główny.

VIII. MAJĄTEK
§ 48.
Majątek Towarzystwa stanowią:
a) roczne składki członków,
b) dochody z ewentualnej, własnej działalności gospodarczej,
c) wpływy ze sprzedaży wydawnictw Towarzystwa,
d) subwencje rządu RP,
e) subwencje instytucji, fundacje, darowizny i datki,
f) wszelki inny inwentarz ruchomy, wykazany w księdze inwentarzowej.
§ 49.
1.

Majątkiem Towarzystwa zawiaduje Zarząd Główny. Zaciąganie zobowiązania majątkowego do ważności
podpisów Przewodniczącego, względnie Wiceprzewodniczącego i Skarbnika.

2.

Z dochodów pieniężnych Zarząd Główny pokrywa koszty wydawnictwa i wydatki administracyjne oraz
reprezentacyjne Zarządu Głównego. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej mogą być
spożytkowane wyłącznie na realizację celów Towarzystwa (§ 6a).
§ 50.

1.

Działalność Towarzystwa opiera się na finansowo nie honorowanej pracy członków. Funkcje we władzach
Towarzystwa są niepłatne, z wyjątkiem etatowych pracowników administracyjno-technicznych, których
warunki pracy i płacy regulują obowiązujące przepisy.

2.

Prace redakcyjne i recenzowanie wydawnictw Towarzystwa są opłacane w miarę posiadanych środków.
IX. STATUT I REGULAMIN
§ 51.

1.

Zmianę Statutu uchwala Walne Zgromadzenie na podstawie wniosków Komisji Statutowej większością 2/3
głosów. Komisję Statutową złożoną z 3 członków wybiera Walne Zgromadzenie w razie potrzeby (§ 21b).

2.

Koła, Okręgi oraz organy Towarzystwa mogą uchwalać w granicach Statutu Towarzystwa regulaminy dla
określenia toku swoich czynności. Regulamin uzyskuje prawomocność za zgodą 2/3 ciała uchwalającego i
po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa.
X. LIKWIDACJA TOWARZYSTWA
§ 52.

Rozwiązanie Towarzystwa uchwala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego większością 2/3
głosów. W razie rozwiązania się jednego z Kół lub Okręgu, majątek jego przechodzi do majątku Towarzystwa, a
w razie rozwiązania się Towarzystwa (§§ 21j, 24), Walne Zgromadzenie orzeka, na jaki cel publiczny ma być
użyty majątek Towarzystwa. Gdyby Towarzystwo przestało istnieć bez rozporządzenia majątkiem, majątek ten
staje się własnością Polskiej Akademii Nauk.
XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 53.
Postanowienia o prawach i obowiązkach członków, organach Towarzystwa, wymogach ważności uchwał i pism,
o zastępstwie Towarzystwa i rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunków w Towarzystwie, obowiązują
analogicznie Koła, względnie Okręgi Towarzystwa, jak również działające w jego ramach zespoły.

