
Uchwała nr 1_28/02/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego z dnia 28.02.2020 roku 

w sprawie zasad funkcjonowania Sekcji Towarzystwa

Działając na podstawie §19 punkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Zarząd
Główny podczas posiedzenia on-line w dniu 28.2.2020 uchwala, co następuje:

1. Zarząd  Sekcji  musi  wybrać  osobę  odpowiedzialną  za  finanse  Sekcji  (jeśli  nie  ma
Skarbnika odpowiedzialność ta spoczywa na Przewodniczącym).

2. Na  władzach  Sekcji  Towarzystwa  spoczywa  odpowiedzialność  za  gospodarne
wydatkowanie  środków  finansowych  pochodzących  ze  składek  członkowskich  oraz
pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

3. Za  sprawy  finansowe  Sekcji  odpowiedzialny  jest  bezpośrednio  Zarząd  Sekcji,  który
podejmuje większością 3/4 głosów decyzje o finansowaniu poszczególnych wydatków
udokumentowanych fakturami lub rachunkami. 

4. Dokumenty księgowe (faktury, rachunki, noty księgowe) adnotowane są przez Skarbnika
Sekcji i przekazywane do Skarbnika Zarządu Głównego w czasie maksimum 1 tygodnia
od daty wystawienia dokumentu.

5. Skarbnik Zarządu Głównego przekazuje władzom Sekcji informacje o kwocie środków
pochodzących ze składek członków Sekcji dostępnych w danym roku kalendarzowym. 

6. Zasady  finansowania  Sekcji  regulowane  sa  uchwałą  Zarządu  Głównego nr
1_26/08/2013.

7. Skarbnik  Sekcji  przygotowuje  sprawozdanie  finansowe  na  koniec  kadencji  Zarządu
Sekcji  oraz na koniec kadencji  Zarządu Głównego w celu przedstawienia działalności
Sekcji na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.

8. W  ramach  środków  pieniężnych  przekazywanych  Zarządowi  Sekcji  przez  Zarząd
Główny Towarzystwa możliwe  jest  finansowanie  środków nietrwałych  (np.  materiały
piśmienne, toner, kawa, herbata, ciastka, znicze, wiązanki, itp.), przesyłek pocztowych, a
także  pokrywanie  kosztu  sal  służących  spotkaniom  Sekcji  oraz  warsztatów
szkoleniowych i sesji terenowych organizowanych przez Sekcje. 

Jednocześnie przypominamy o innych zapisach regulujących działania Sekcji:

I. Statut Polskiego Towarzystwa Mykologicznego:

„SEKCJE TOWARZYSTWA

§40

1.    Warunkiem powołania Sekcji przez Zarząd Główny jest wyrażona na piśmie gotowość 
współdziałania co najmniej 15 członków Towarzystwa.
2.    Zarząd Główny powołując Sekcję określa wraz z grupą inicjatywną Sekcji jej zakres 
działania i regulamin.
3.    Sekcją Towarzystwa może stać się istniejąca formalna lub nieformalna grupa 
współdziałająca na polu mykologii (np. mykologii budowlanej lub lekarskiej) pod warunkiem
przyjęcia jej członków do Towarzystwa.

§41

Każdy członek Towarzystwa może należeć do więcej niż jednej sekcji.



§42

Władzami Sekcji jest Zarząd Sekcji składający się z 4 osób.

§43

Kadencja Zarządu Sekcji trwa 4 lata.

§44

Materialną podstawą działalności Sekcji są fundusze przekazywane przez Zarząd Główny.”

II. Uchwała Zarządu Głównego nr 1_26/08/2013.

„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Mykologicznego na spotkaniu w dn. 26 sierpnia 2013 roku w 
Osowcu ustala następujące zasady funkcjonowania sekcji w ramach Towarzystwa:

- Nazwy sekcji są zapisywane w mianowniku po dwukropku. 
- Na stronie Towarzystwa utworzona zostanie zakładka „Sekcje” z danymi kontaktowymi 
poszczególnych sekcji.
- Sekcje mogą mieć własne logo oraz wykorzystywać logo PTMyk. W przyszłości zostanie stworzony 
szablon wykorzystania logo PTMyk dla Sekcji.
- Na stronie PTMyk na liście członków Towarzystwa, przy nazwiskach zaznaczona będzie 
przynależność do sekcji.
- 50% składki członkowskiej jest przekazywane do sekcji, do której należy dana osoba. Jeśli ktoś 
należy do kilku sekcji, wówczas 50% przeznaczone na finansowanie sekcji jest dzielone na wszystkie 
sekcje, do których dana osoba należy.

- Sekcje mogą same pozyskiwać środki finansowe.”


