Warszawa, 11 lutego 2013 r.
P.T. Członkowie Polskiego Towarzystwa Fizycznego
Szanowna Koleżanko! Szanowny Kolego!
Gorąco zachęcamy wszystkich członków PTF do opłacania składek członkowskich za rok
2013. Składkę należy wpłacić bezpośrednio na rachunek bankowy Zarządu Głównego
PTF:
50 1030 0019 0109 8533 0003 8362
(Uwaga, jest to inny rachunek niż w roku ubiegłym!) Niebawem uruchomiony zostanie
także moduł umożliwiający wnoszenie płatności za pośrednictwem strony internetowej
ZG PTF.
Jeśli chodzi o wysokość składek, to zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTF z dn.
22.01.2013 uczniowie, studenci i doktoranci przyjmowani po raz pierwszy do PTF przez
dwa lata od chwili przyjęcia płacą obniżoną składkę w wysokości 10 zł. Wysokości
składek dla pozostałych członków są takie same jak w poprzednim roku:
A. osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora: 40 zł;
B. osoby posiadające stopień naukowy doktora: 80 zł;
C. osoby posiadające stopień naukowy dr hab. lub tytuł profesora: 120 zł;
D. emeryci: 40 zł.
Składka powinna być opłacona jednorazowo do 31 marca br.
Przypominamy, że w tym roku odbędą się wybory do organów PTF, a zgodnie z
Regulaminem Wyborczym listę uprawnionych do głosowania ustala Komisja Wyborcza
PTF na podstawie listy członków PTF według stanu z 31 marca roku wyborczego.
Członkom, którzy mają zaległości w płaceniu składek, zwracamy uwagę, że zgodnie z
zatwierdzonymi w 2012 r. zmianami w statucie PTF dla utrzymania członkostwa
wystarczy opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok. (Inaczej mówiąc, nie ma
konieczności uzupełniania zaległych składek, choć jest to bardzo mile widziane.)
Jednocześnie przypominamy, że wszystkim członkom, którzy opłacili składki za 2013 r.
przysługuje prenumerata pisma ,,Postępy Fizyki”. Pismo to w pierwszej połowie 2013 r.
będzie nadal kolportowane za pośrednictwem oddziałów.
Dla ułatwienia wpłat dołączamy do niniejszego listu blankiet opłaty składki z wpisanymi
wszystkimi niezbędnymi danymi. Może on zostać użyty bezpośrednio (po wydrukowaniu)
lub służyć potrzebnymi informacjami w przypadku elektronicznych form płatności.
Uwaga: Uprzejmie prosimy o zaznaczenie w dokumencie płatności przynależności
do oddziału PTF.
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