
REGULAMIN WEWNĘTRZNY REDAKCJI „PRZEGLĄDU GEOPOLITYCZNEGO” 

przyjęty na zebraniu współwłaścicieli dnia 26 lipca 2017 r. 

 

1) Wszyscy współwłaściciele wyłącznie stanowią redakcję Przeglądu Geopolitycznego, zwanego dalej 

PG. 

2) Wszyscy współwłaściciele są zobowiązani znać niniejszy regulamin i umowę o współpracy zawartą 

8 kwietnia 2016 r. z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym i ich przestrzegać w ramach 

prowadzenia działalności redakcyjnej. 

3) Redaktorem naczelnym PG jest współwłaściciel o największej liczbie udziałów. 

4) Zastępcą redaktora naczelnego ds. procesu recenzyjnego jest współwłaściciel o drugiej największej 

liczbie udziałów. 

5) Zastępcą redaktora naczelnego ds. kontaktów z Międzynarodową Radą Naukową jest 

współwłaściciel o trzeciej największej liczbie udziałów. 

6) Sekretarzem redakcji jest najmłodszy spośród współwłaścicieli, który nie spełnia warunków 

wymienionych w p. 3, 4 i 5.  

7) Redaktorami tomu są pozostali, nie wymienieni w p. 3, 4, 5 i 6 współwłaściciele. 

8) Redaktorem statystycznym jest jeden z redaktorów tematycznych o najwyższej liczbie udziałów. 

9) Skarbnikiem redakcji jest dowolny współwłaściciel zgłoszony na zebraniu redakcji i przyjęty przez 

redaktora naczelnego. 

10) Redakcja może na podstawie osobnych porozumień współpracować z osobami, które podejmą 

się redakcji językowej. Osoby te nie są członkami redakcji, lecz przysługuje im prawo do 

występowania na stronie redakcyjnej czasopisma. 

11) Redakcja wyznacza osobę spośród redaktorów tomu, najlepiej znającą się na redagowaniu 

technicznym i grafice komputerowej do działania w charakterze redaktora technicznego. 

12) Redakcja wyznacza osobę spośród redaktorów tomu, najlepiej znającą się na mediach i 

technikach komputerowych do prowadzenia strony internetowej PG. 

13) Redakcja wyznacza osobę spośród redaktorów tomu, najlepiej znającą się na parametryzacji 

czasopism do dbania o liczbę przyznawanych PG punktów i działań marketingowych. 

14) Redakcja może wyznaczyć inne funkcje na czas określony, członkom redakcji. 

15) Rada Naukowa PTG stanowi Radę Redakcyjną, a każdy z profesorów zostaje redaktorem 

tematycznym.  Rada Redakcyjna nie wchodzi w skład redakcji za wyjątkiem profesorów będących 

współwłaścicielami. Rada redakcyjna stanowi grupę recenzentów. 

16) Redakcja podejmuje decyzje zwykłą większością udziałów współwłaścicielskich PG na zebraniach 

redakcji zwoływanych przez redaktora naczelnego lub wyznaczonego współwłaściciela. 

17) Liczba udziałów współwłaścicielskich PG wynosi 50 i jest stała.  

18) Jednego udziału nie można dzielić na mniejsze części. 

19) Nabycia lub sprzedaży udziałów współwłaścicielskich można dokonać jedynie na zebraniach 

redakcji, otwartych dla wszystkich członków oddziału krakowskiego PTG, którzy chcą nabyć te 

udziały. Udziały reprezentowane są w formie pisemnego zaświadczenia ważnego z aktualną 

legitymacją PTG, i zapisu w redakcji oraz na stronie internetowej PG. 

20) W ciągu roku odbywają się co najmniej cztery zebrania redakcji zwoływane przez redaktora 

naczelnego, przed każdym wydaniem kolejnego numeru PG. 

21) Utrata członkostwa w oddziale terenowym PTG w Krakowie oznacza konieczność i zgodę na 

sprzedaż udziałów na najbliższym zebraniu redakcji innym członkom oddziału. W przypadku braku 

przekazania udziałów, odbioru należnej za nie kwoty, współwłaściciel traci udziały na rzecz redakcji 

nieodpłatnie. Osobom chętnym do ich wykupienia sprzedaje je się za kwotę minimalną i wywoławczą 

100zł/udział w drodze licytacji na wyżej wspomnianym zebraniu redakcji, a uzyskaną sumę przekazuje 

się na konto redakcji. 



22) Wszelkie zmiany w składzie współwłaścicielskim rejestrowane są przez redakcję na stronie 

internetowej PG oraz przez sekretarza redakcji w formie pisemnej. 

23) Wszelkie wpływy i koszty działalności redakcji PG wykraczające poza zakres umowy o współpracy 

z PTG obsługiwane są przez redaktora naczelnego i skarbnika działających łącznie. Wszelkie nadwyżki 

finansowe mogą być przeznaczone zależnie od decyzji redakcji na: 

- zakupy i inwestycje, 

- dodruk numerów PG,  

- zwiększenie kapitału PG lub oszczędności w postaci zwiększenia wartości udziałów poprzez 

wpłacenie na konto bankowe redakcji 

- dywidendę dla udziałowców. 

24) Redakcja przyjmuje obowiązujące do odwołania zasady publikowania, z zastrzeżeniem że nie 

mogą one naruszyć treści umowy  o współpracy z PTG. 

25) Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia do odwołania, niezależnie od daty podpisania. 

 

Podpisy współwłaścicieli: 


