STATUT

Polskiego Towarzystwa Przyjació Nauk o Ziemi

Warszawa 2018

Wersja Statutu przyjęta przez XIII Walny Zjazd Delegatów Polskiego
Towarzystwa Przyjació Nauk o Ziemi w Warszawie 16 grudnia 2017 r.

Rozdzia I
Postanowienia ogólne
'1
Polskie Towarzystwo Przyjació Nauk o Ziemi, zwane dalej Towarzystwem jest
stowarzyszeniem dziaajcym na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz
niniejszego Statutu i z tego tytuu posiada osobowo prawną.
'2
1. Terenem dziaalnoci Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzib wadz naczelnych Towarzystwa jest miasto Warszawa.
'3
1. Towarzystwo ma prawo tworzenia oddziaów, kó i sekcji.
2. Towarzystwo moe by czonkiem stowarzysze krajowych i międzynarodowych.
3. Czonkami Towarzystwa mog by zagraniczne osoby fizyczne i prawne.
'4
Towarzystwo ma prawo uywa odznak i pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez
waciwe organy administracji pastwowej, o ile takie zatwierdzenie jest wymagane przez
obowizujące przepisy.
'5
Towarzystwo prowadzi dziaalno gospodarcz w formach i trybie przewidzianych prawem.

Rozdzia II
Cele i formy dziaania Towarzystwa
'6
Celem Towarzystwa jest:
1) popularyzacja nauk o Ziemi i o rodowisku przyrodniczym oraz dziaania na rzecz
podnoszenia kwalifikacji czonków Towarzystwa w tym zakresie;
2) inicjowanie, popieranie i wykonywanie prac naukowo-badawczych i wdroeniowych
w zakresie nauk o Ziemi, nauk o rodowisku przyrodniczym, a take prac
o charakterze interdyscyplinarnym;
3) dziaanie na rzecz ochrony przed zniszczeniem zabytkowych obiektów i okazów
przyrodniczych o znaczcej wartoci naukowej;
4) upowszechnianie idei ksztatowania i ochrony rodowiska przyrodniczego wraz
z wypracowaniem waciwych dla tego celu sposobów i form dziaania.
'7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych;
2) organizowanie odczytów, pokazów filmowych oraz wypraw naukowych i wyjazdów
poznawczych;
3) organizowanie wystaw, pokazów oraz gied mineraów, ska i skamieniaoci;
4) gromadzenie zbiorów zwizanych z naukami o Ziemi i naukami o rodowisku
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przyrodniczym;
5) organizowanie i uczestniczenie w ochronie rodowiska przyrodniczego, zabytkowych
obiektów przyrody i okazów przyrodniczych o wartoci naukowej;
6) organizowanie zespoów naukowo-badawczych, naukowego doradztwa i konsultacji na zlecenie zainteresowanych instytucji lub osób - w trybie obowizujcych w tym
zakresie przepisów ogólnych;
7) prowadzenie prac naukowo-badawczych i wdroeniowych - samodzielnie, we
wspódziaaniu a take na zlecenie innych jednostek organizacyjnych, w tym
placówek naukowych;
8) organizowanie wypraw poznawczych i badawczo-naukowych;
9) utrzymywanie cznoci z innymi towarzystwami i instytucjami w kraju i za granic
majcymi podobne cele dziaania;
10) wydawanie drukiem wasnych wydawnictw;
11) zakadanie i prowadzenie bibliotek specjalistycznych.

Rozdzia III
Czonkowie, ich prawa i obowizki
'8
Polskie Towarzystwo Przyjació Nauk o Ziemi tworz:
1) czonkowie zwyczajni;
2) czonkowie wspierajcy;
3) czonkowie honorowi;
4) czonkowie juniorzy.
'9
Czonkiem zwyczajnym Towarzystwa moe zosta kada osoba penoletnia, która zoy
wasnorcznie podpisan deklaracj przystpienia do Towarzystwa. Decyzj o przyjciu
podejmuje Zarzd Oddziau, w którym zostaa zoona deklaracja, stajc si tym samym
Oddziaem macierzystym dla tego czonka.
' 10
Czonek zwyczajny ma prawo do:
1) posiadania legitymacji czonkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej;
2) czynnego i biernego prawa wyborczego;
3) udziau w: zebraniach, odczytach, konferencjach, pracach zespoów naukowych
i wdroeniowych, kursach, wycieczkach, wystawach i giedach oraz w innych
formach dziaalnoci Towarzystwa - na zasadach okrelonych jego wewnętrznymi
regulaminami.
' 11
Obowizkiem czonka zwyczajnego Towarzystwa jest:
1) postpowa w sprawach Towarzystwa zgodnie z postanowieniami jego Statutu
i regulaminów;
2) podporzdkowa si uchwaom i postanowieniom statutowych wadz Towarzystwa;
3) bra czynny udzia w pracach Towarzystwa;
4) opaca skadki i spenia inne wiadczenia na rzecz Towarzystwa, wynikajce
z uchwa jego wadz.
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' 12
Czonkostwo czonków zwyczajnych ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystpienia czonka, zgoszonego na pimie Zarządowi jego
macierzystego Oddziau;
2) skrelenie z listy czonków przez Zarzd Oddziau macierzystego z powodu
zalegania z opat skadek czonkowskich za okres ponad trzech lat;
3) wykluczenia przez Zarzd Oddziau macierzystego:
a) na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
b) na mocy uchway Zarzdu Gównego w odniesieniu do czonka skazanego
prawomocnym wyrokiem sdu powszechnego na dodatkow kar utraty praw
publicznych.
' 13
1. Czonkiem wspierajcym moe by osoba fizyczna lub prawna, przyjta przez Zarząd
Gówny lub Zarzd Oddziau po zoeniu deklaracji przystpienia do Towarzystwa
określajcej wysoko skadki czonkowskiej.
2. Czonek wspierajcy - osoba prawna dziaa w Towarzystwie za porednictwem swego
przedstawiciela.
3. Czonek wspierajcy ma prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej
Towarzystwa na zasadach okrelonych w regulaminie uchwalonym przez Zarzd Gówny.
' 14
Czonkostwo czonka wspierajcego ustaje:
1) w odniesieniu do osoby fizycznej - w przypadkach okrelonych w ' 12 Statutu;
2) w odniesieniu do osoby prawnej - w przypadkach:
a) dobrowolnego wystpienia zgoszonego na pimie, waciwemu wedug
kompetencji Zarzdowi - Gównemu lub Oddziau,
b) skrelenia na podstawie uchway, waciwego wedug kompetencji Zarzdu Gównego lub Oddziau, w zwizku ze zmian zakresu dziaania, utrat
osobowoci prawnej, niepaceniem skadki czonkowskiej.
' 15
1. Czonkostwo honorowe nadaje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa osobom
szczególnie zasuonym dla jego rozwoju.
2. Czonek honorowy posiada prawa czonka zwyczajnego i ponadto zwolniony jest od
obowizku pacenia skadek czonkowskich.
' 16
Czonkostwo honorowe ustaje przez:
1) dobrowolne zrzeczenie si zgoszone na pimie Zarzdowi Gównemu;
2) pozbawienie tej godnoci uchwa Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, podjt
wikszoci co najmniej 3/4 oddanych gosów.
' 17
1. Czonkami juniorami mog by:
1) maoletni w wieku od 16 do 18 lat;
2) maoletni w wieku poniej 16 lat za zgod ich przedstawicieli ustawowych.
2. Czonkowie juniorzy maj te same prawa i obowizki jak czonkowie zwyczajni
z zastrzeeniem, że:
1) maoletni w wieku od 16 do 18 lat mog korzysta z czynnego i biernego prawa
wyborczego z tym, e w skadzie poszczególnych wadz Towarzystwa nie mog
stanowi wikszoci;
2) maoletni w wieku poniej 16 lat nie maj prawa udziau w gosowaniu na walnych
zebraniach Towarzystwa oraz nie mog korzysta z czynnego i biernego prawa
wyborczego do jego wadz.
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' 18
Od uchwa pozbawiajcych czonkostwa przysuguje odwoanie do najbliszego Walnego
Zjazdu Delegatów Towarzystwa. Uchwaa Zjazdu podjta w tej sprawie zwyk wikszoci
gosów jest ostateczna.

Rozdzia IV
Struktura organizacyjna Towarzystwa
' 19
Wadzami naczelnymi Towarzystwa s:
1) Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Przyjació Nauk o Ziemi (w skrócie
Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa);
2) Prezes Zarzdu Gównego;
3) Zarzd Gówny;
4) Gówna Komisja Rewizyjna;
5) Gówny Sd Koleeski.

1.

2.

3.

4.

' 20
Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są:
1) oddziay;
2) koa;
3) sekcje i kluby.
Jednostkami o charakterze terenowym s Oddziay, które:
1) powstaj na podstawie uchway Zarzdu Gównego w regionach, w których
zamieszkuje co najmniej 30 czonków Towarzystwa. Uchwaa Zarzdu Gównego
okrela nazw i siedzib Oddziau;
2) mog wystpowa do waciwych wadz o uzyskanie osobowoci prawnej w sposób
nastpujcy:
a) Inicjatyw w tej sprawie podejmuje Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów)
Oddziau w drodze uchway zobowizujcej Zarzd Oddziau do jej realizacji,
b) Zarzd Oddziau wystpuje do Zarzdu Gównego z wnioskiem o uzyskanie zgody
dla tej inicjatywy oraz w sprawie dokonania szczegóowego wydzielenia majtku
Oddziau, za który bierze on pen i wyczn odpowiedzialno prawn,
c) Zarzd Gówny decyzje w stosunku do wniosku Zarzdu Oddziau podejmuje
w trybie uchway z uzasadnieniem,
d) Oddzia dziaa w oparciu o Statut Towarzystwa,
e) Oddzia, który uzyska osobowo prawn jest zobowizany do:
B samodzielnej realizacji caoksztatu sprawozdawczoci finansowej wobec
waciwych wadz i organów aministracji pastwowej w zakresie wymaganym
przez obowizujce przepisy,
B przekazania do wiadomoci Zarzdu Gównego sprawozdania z rocznej
dziaalnoci wraz z kopi bilansu i rachunku zysków i strat.
Koa tworzy si na podstawie uchway Zarzdu Oddziau. Dla utworzenia Koa wymagana
jest liczba co najmniej 10 czonków Towarzystwa. Koa mog by tworzone jako
terenowe, zakadowe, szkolne lub inne.
Sekcje i Kluby tworzy si na postawie uchway Zarzdu Oddziau lub Zarzdu Gównego
w celu zgrupowania czonków Towarzystwa zamierzajcych powici si - wyodrbnionej
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dziaalnoci lub specjalistycznej dziedzinie z zakresu nauk o Ziemi.
' 21
Wadzami jednostek organizacyjnych Towarzystwa s:
1) Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów) Oddziau;
2) Walne Zebranie Czonków Koa, Sekcji lub Klubu;
3) Prezes Zarzdu Oddziau, Koa, Sekcji lub Klubu;
4) Zarzd Oddziau, Koa, Sekcji lub Klubu;
5) Komisja Rewizyjna Oddziau;
6) Sd Koleeski Oddziau.
' 22
1. Kadencja Zarzdu Gównego, Gównej Komisji Rewizyjnej i Gównego Sdu
Koleeskiego oraz Prezesa i Zadzdu Oddziau, Komisji Rewizyjnej Oddziau i Sdu
Koleeskiego Oddziau, jak równie kadencje Prezesa i Zarzdu Koa, Sekcji i Klubu,
trwa cztery lata. Wadze te s jednak obowizane dziaa do czasu ukostytuowania si ich
odpowiednicków dla nowej kadencji.
2. W razie niemonoci penienia funkcji przez któregokolwiek z czonków wadz - waciwy
Zarzd, Komisja Rewizyjna lub Sd Koleeski powouj (dokooptuj) na jego miejsce
nowego czonka z grona czonków zwyczajnych Towarzystwa. Zmiana skadu
osobowego wadz, w trakcie trwania ich kadencji, nie moe przekroczy wicej ni 1/3
liczby ich czonków, wybranych w trybie statutowych wyborów rozpoczynajcych dan
kadencj. W przypadku gdy funkcji swej nie moe peni czasowo Prezes Zarzdu
Gównego lub Oddziau, waciwy Zarzd moe go urlopowa, powierzajc penienie tej
funkcji w zastpstwie jednemu ze swych czonków, do czasu jej ponownego podjcia
przez urlopowanego Prezesa.
3. O ile zmiana skadu osobowego wadz w drodze kooptacji musiaaby przekroczy 1/3
liczby czonków jej pierwotnego skadu osobowego, lub o ile niemono penienia funkcji
przez Prezesa Zarzdu Gównego, Oddziau, Koa lub innej jednostki organizacyjnej nie
nosi charakteru czasowego, to odpowiednie zmiany mog nastpi wycznie w trybie
wyborów podczas zjazdów lub zebra zwoanych w tym celu w trybie nadzwyczajnym,
odpowiednio przez Zarzd - Gówny, Oddziau, Koa lub innej jednostki organizacyjnej.
' 23
1. Wybory wadz Towarzystwa oraz delegatów na Walny Zjazd (Oddziau lub Towarzystwa)
odbywaj si w gosowaniu jawnym lub tajnym w zalenoci od uchway Zjazdu.
2. Uchway wadz Towarzystwa zapadaj zwyk wikszoci gosów, przy obecnoci co
najmniej poowy czonków tych wadz, chyba e przepisy Statutu stanowi inaczej. W
razie równej liczby gosów decyduje gos przewodniczcego obrad.

' 24
Czonkowie wadz Towarzystwa peni swe funkcje spoecznie z wyjtkiem urzdujcego
czonka Zarzdu.
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Rozdzia V
Wadze naczelne Towarzystwa i ich funkcjonowanie
Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa
' 25
1. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest jego najwysz wadz.
2. Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa zwoywany jest przez Zarzd Gówny co cztery lata
jako Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
3. O terminie, miejscu i porzdku obrad Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, Zarzd
Gówny zawiadamia delegatów co najmniej na 21dni przed jego zwoaniem.
' 26
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa moe by zwoany:
1) z wasnej inicjatywy Zarzdu Gównego;
2) na wniosek Gównej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek 1/3 liczby Zarzdów Oddziaów lub 1/3 liczby delegatów na ostatni Walny
Zjazd Delegatów Towarzystwa.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest zwoywany w terminie szeciu
tygodni od daty zgoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zosta zwoany.
Odnonie jego trybu zwoania stosuje si odpowiednio przepis zawarty w ' 25
ust. 3 Statutu.
' 27
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa naley:
1) uchwalanie gównych kierunków dziaalnoci merytorycznej i finansowej
Towarzystwa;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu Gównego,
Gównej Komisji Rewizyjnej i Gównego Sdu Koleeskiego;
3) udzielanie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi Gównemu na wniosek gównej
Komisji Rewizyjnej;
4) wybór naczelnych wadz Towarzystwa, tj.:
a) Prezesa Zarzdu Gównego,
b) czonków Zarzdu Gównego w liczbie 6-8,
c) Gównej Komisji Rewizyjnej w liczbie 3-5 czonków,
d) Gównego Sdu Koleeskiego w liczbie 3 czonków;
5) uchwalanie regulaminów Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa, Zarzdu
Gównego, Gównej Komisji Rewizyjnej, Gównego Sdu Koleeskiego;
6) nadawanie czonkostwa honorowego;
7) uchwalanie wysokoci skadek czonkowskich;
8) podejmowanie uchwa o zmianie Statutu;
9) podejmowanie uchway o rozwizaniu si Towarzystwa;
10) podejmowanie uchwa w sprawach zastrzeonych regulaminem Walnego Zjazdu
Delegatów Towarzystwa;
11) podejmowanie uchwa i postanowie w innych sprawach bdcych przedmiotem
obrad Zjazdu.
' 28
Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa jest wadny do podejmowania uchwa w pierwszym
terminie - przy obecnoci co najmniej poowy osób uprawnionych do gosowania, w drugim
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terminie - bez wzgldu na liczb obecnych osób uprawnionych do gosowania.
' 29
W Walnym Zjedzie Delegatów Towarzystwa udzia bior:
1) z prawem gosowania - delegaci wybrani w Oddziaach;
2) z gosem doradczym:
a) czonkowie ustpujcych naczelnych wadz Towarzystwa (Zarzdu Gównego,
Gównej Komisji Rewizyjnej i Gównego Sdu Koleeskiego) o ile nie zostali
wybrani delegatami,
b) czonkowie honorowi o ile nie zostali wybrani delegatami,
c) zaproszeni gocie.
Zarzd Gówny
' 30
W skad Zarzdu Gównego wchodz:
1) Prezes Zarzdu Gównego;
2) czonkowie Zarzdu Gównego, z grona których - drog ukonstytuowania - wyonieni
zostaj wiceprezes (lub wiceprezesi) sekretarz i skarbnik.
' 31
1. Do kompetencji Zarzdu Gównego naley:
1) kierowanie dziaalnoci Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, a take
wytycznymi i uchwaami Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa;
2) uchwalanie planów dziaalnoci merytorycznej i finansowej;
3) zatwierdzanie sprawozda z dziaalnoci merytorycznej i finansowej dotyczcej
majtku ogólnego Towarzystwa;
4) tworzenie i rozwizywanie oddziaów, sekcji i klubów, zespoów naukowych, komisji
problemowych oraz nadzorowanie ich dziaalnoci;
5) uchwalanie regulaminu dziaalnoci Zarzdów Oddziaów i Kó;
6) podejmowanie
uchwa
o
przystpieniu
do
stowarzysze
krajowych
i midzynarodowych;
7) podejmowanie uchwa w sprawach dotyczcych dziaalnoci gospodarczej
Towarzystwa;
8) przygotowanie wniosków na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa;
9) ustalania zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa;
10) podejmowanie uchwa o nabywaniu, zbywaniu i obcianiu majtku Towarzystwa
oraz udzielanie zwizanych z tym upowanie dla osób reprezentujcych
Towarzystwo w czynnociach prawnych przewidzianych ' 48 ust. 3 Statutu.
2. Do kompetencji Prezesa Zarzdu Gównego naley:
1) kierowanie biec dziaalnoci Towarzystwa;
2) reprezentowanie Towarzystwa na zewntrz i dziaanie w jego imieniu;
3) biece zarzdzanie ogólnym majtkiem i funduszami Towarzystwa do kwoty
w wysokoci ustalonej przez Zarzd Gówny;
4) zatrudnianie urzdujcego czonka Zarzdu Gównego.
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Gówna Komisja Rewizyjna
' 32
Gówna Komisja Rewizyjna skada si z 3-5 czonków, którzy wybieraj sporód siebie
przewodniczcego, jego zastpc i sekretarza.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

' 33
Do kompetencji Gównej Komisji Rewizyjnej naley przeprowadzenie, co najmniej raz
w roku kontroli caoksztatu dziaalnoci Towarzystwa, ze szczególnym uwzgldnieniem
operacji finansowo-gospodarczych z punktu widzenia celowoci, rzetelnoci
i gospodarnoci;
Gówna Komisja Rewizyjna ma prawo wystpowania do Zarzdu Gównego z wnioskami
wynikajcymi z ustale kontroli i dania wyjanie;
Czonkowie Gównej Komisji Rewizyjnej maj prawo bra udzia w posiedzeniach Zarzdu
Gównego z gosem doradczym;
Gówna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad Komisjami Rewizyjnymi Oddziaów;
Gówna Komisja Rewizyjna skada sprawozdanie ze swej dziaalnoci Walnemu Zjazdowi
Delegatów Towarzystwa;
Szczegóowy zakres dziaania Gównej Komisji Rewizyjnej okrela regulamin uchwalony
przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.
Gówny Sd Koleeski

' 34
Gówny Sd Koleeski skada si z 3 czonków, którzy wybieraj sporód siebie
przewodniczcego, jego zastpc i sekretarza.
' 35
1. Gówny Sd Koleeski rozpatruje, jako pierwsza instancja, spory midzy wadzami
Oddziaów oraz wadzami Oddziaów a Zarzdem Gównym.
2. Gówny Sd Koleeski, jako druga instancja, rozpatruje odwoania od orzecze Sdów
Koleeskich Oddziaów.
3. Orzeczenia Gównego Sdu Koleeskiego, jako drugiej instancji, s ostateczne.
4. Od orzecze Gównego Sdu Koleeskiego, jako pierwszej instancji, przysuguje prawo
odwoania si do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa w terminie 30 dni od
otrzymania orzeczenia.
5. Szczegóowy tryb postpowania Gównego Sdu Koleeskiego okrela regulamin
uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.

Rozdzia VI
Wadze jednostek organizacyjnych Towarzystwa i ich funkcjonowanie
Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów) Oddziau
' 36
1. Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów) Oddziau jest najwysz wadz Oddziau. Bior
w nim udzia albo wszyscy jego czonkowie, albo delegaci wybierani w jego jednostkach
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organizacyjnych - Koach, Sekcjach i Klubach.
2. Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów) Oddziau zwoywany jest przez Zarzd Oddziau
co 4 lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy, nastpuje to zawsze w terminie
poprzedzajcym Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, lecz nie wczeniej ni 2 miesice.
3. O terminie, miejscu i porzdku obrad Walnego Zjazdu Czonków (lub Delegatów)
Oddziau Zarzd Oddziau zawiadamia czonków Oddziau lub Delegatów, co najmniej na
14 dni przed jego zwoaniem; w przypadku Zjazdu organizowanego w trybie udziau w
nim Delegatów, Zarzd Oddziau z Zarzdami Kó, Sekcji i Klubów organizuj z
odpowiednim wyprzedzeniem wybory Delegatów.
4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów) Oddziau moe by zwoany
z inicjatywy - Zarzdu Gównego, Zarzdu Oddziau na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziau a take 1/5 liczby czonków lub delegatów Oddziau.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów) Oddziau jest zwoywany w
terminie 30 dni od daty zgoszenia wniosku o jego zwoanie, z zachowaniem trybu
wyboru delegatów oraz ich powiadomienia - okrelonych w ' 36 ust. 1 i 3 Statutu, i
obraduje nad sprawami dla których zosta zwoany.
' 37
Do kompetencji Walnego Zjazdu Czonków (lub Delegatów) Oddziau naley:
1) uchwalanie kierunków dziaalnoci merytorycznej i finansowej Oddziau zgodnie
z postanowieniami Statutu, uchwaami Walnego Zjazdu Oddziau i wytycznymi
Zarzdu Gównego;
2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu Oddziau, Komisji
Rewizyjnej Oddziau i Sdu Koleeskiego Oddziau;
3) udzielanie absolutorium ustpujcemu Zarzdowi Oddziau;
4) wybór wadz Oddziau, w tym:
a) Prezesa Zarzdu Oddziau,
b) Czonków Zarzdu Oddziau w liczbie 5-7,
c) Komisji Rewizyjnej Oddziau w liczbie 3 czonków,
d) Sdu Koleeskiego Oddziau w liczbie 3 czonków;
5) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa;
6) podejmowanie uchwa i postanowie w innych sprawach bdcych przedmiotem
obrad Walnego Zjazdu Czonków (lub Delegatów) Oddziau.
' 38
Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów) Oddziau jest wadny do podejmowania uchwa
w pierwszym terminie - przy obecnoci co najmniej poowy liczby osób uprawnionych do
gosowania, w drugim terminie - bez wzgldu na liczb obecnych.
' 39
W Walnym Zjedzie Czonków (lub Delegatów) Oddziau udzia bior:
1) z prawem do gosowania:
a) wszyscy czonkowie Oddziau (gdy w Oddziale nie ma terenowych jednostek
organizacyjnych i na zjazd nie wybiera si z nich delegatów), lub
b) delegaci (wybrani w trybie ' 36 p. 1 Statutu);
2) z gosem doradczym:
a) czonkowie honorowi Towarzystwa z danego Oddziau (gdy Zjazd odbywa si
w trybie uczestnictwa delegatów), a oni nie zostali wybrani delegatami,
b) zaproszeni gocie.
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Zarzd Oddziau
' 40
W skad Zarzdu Oddziau wchodz:
1) Prezes Zarzdu Oddziau;
2) Czonkowie Zarzdu Oddziau, z grona których - drog ukonstytuowania - wyonieni
zostaj wiceprezes (lub wiceprezesi), sekretarz i skarbnik.
' 41
1. Do kompetencji Zarzdu Oddziau naley:
1) kierowanie dziaalnoci Oddziau zgodnie z uchwaami i postanowieniami wadz
Towarzystwa;
2) przyjmowanie i skrelanie czonków Towarzystwa;
3) przyjmowanie skadek czonkowskich;
4) tworzenie i rozwizywanie Kó, nadzorowanie ich dziaalnoci oraz udzielanie im
pomocy w biecej dziaalnoci;
5) szerzenie i propagowanie celów i zada Towarzystwa;
6) opracowanie preliminarzy budetowych Oddziau;
7) zarzdzanie majtkiem wasnym Oddziau oraz prowadzenie dziaalnoci
gospodarczej i finansowej;
8) skadanie okresowych sprawozda Zarzdowi Gównemu z dziaalnoci
merytorycznej i finansowej - w zakresie majtku ogólnego zlokalizowanego w
Oddziale.
2. Do kompetencji Prezesa Zarzdu Oddziau naley:
1) kierowanie pracami Zarzdu Oddziau, kierowanie biec dziaalnoci Oddziau;
2) biece zarzdzanie majtkiem i funduszami Oddziau do kwoty w wysokoci
ustalonej przez Zarzd Oddziau oraz zatrudnianie urzdujcego czonka Zarzdu
Oddziau;
3) reprezentowanie Oddziau na zewntrz i dziaanie w jego imieniu.

1.
2.

3.
4.
5.

Komisja Rewizyjna Oddziau
' 42
Komisja Rewizyjna Oddziau skada si z 3 czonków, którzy wybieraj sporód siebie
przewodniczcego Komisji Rewizyjnej.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziau naley przeprowadzenie co najmniej raz w
roku kontroli caoksztatu dziaalnoci Oddziau wraz z podlegymi mu jednostkami
organizacyjnymi (Koa, Sekcje), ze szczególnym uwzgldnieniem przeprowadzonych
operacji finansowo- -gospodarczych z punktu widzenia ich celowoci, rzetelnoci
i gospodarnoci.
Komisja Rewizyjna Oddziau ma prawo wystpowania do Zarzdu Oddziau z wnioskami
wynikajcymi z ustale kontroli i dania wyjanie.
Czonkowie Komisji Rewizyjnej maj prawo bra udzia w posiedzeniach Zarzdu
Oddziau z gosem doradczym.
Szczegóowy tryb postpowania Komisji Rewizyjnej Oddziau okrela regulamin
opracowany i zatwierdzony przez Gówn Komisj Rewizyjn.

Sd Koleeski Oddziau
' 43
1. Sd Koleeski Oddziau skada si z 3 czonków, którzy wybieraj ze swego grona
przewodniczcego, zastpc i sekretarza.
2. Sd Koleeski Oddziau rozpatruje, jako pierwsza instancja, sprawy czonków Oddziau
dotyczce nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwa wadz Towarzystwa oraz
spory pomidzy czonkami Oddziau.
3. Od orzecze Sdu Koleeskiego Oddziau przysuguje prawo odwoania do Gównego
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Sdu Koleeskiego (jako drugiej instancji) w terminie 14 dni.
4. Szczegóowe zasady i tryb postpowania przed Sdem Koleeskim - obu instancji
okrela regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa.
Koa, Sekcje i Kluby
' 44
1. Najwysz wadz Koa, Sekcji lub Klubu jest Walne Zebranie ich czonków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Koa, Sekcji lub Klubu naley:
1) uchwalanie kierunków dziaania jednostki zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
uchwaami i wytycznymi zwierzchnich wadz Towarzystwa;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda z dziaalnoci Zarzdu danej jednostki
organizacyjnej;
3) zatwierdzanie regulaminów dziaania jednostki, a take regulaminów dziaania dla
zespoów specjalistycznych - tworzonych w jednostce w celu realizacji doranych
zada;
4) udzielanie absolutorium Zarzdowi;
5) wybór czonków Zarzdu;
6) wybór delegatów na Walny Zjazd Czonków (lub Delegatów) Oddziau.

1.

2.
3.

1.
2.

Walne Zebranie Koa, Sekcji lub Klubu
' 45
Walne Zebranie Koa, Sekcji lub Klubu zwouje Zarzd danej jednostki zawiadamiajc ich
czonków o terminie, miejscu i porzdku obrad co najmniej na 7 dni przed jego
zwoaniem.
W Walnym Zebraniu Koa, Sekcji lub Klubu bior udzia z gosem decydujcym wszyscy
czonkowie danej jednostki.
Nadzwyczajne Zebranie Koa, Sekcji lub Klubu zwouje si na wniosek - macierzystych
dla danej jednostki - Zarzdu Oddziau, Komisji Rewizyjnej Oddziau lub 1/5 liczby
czonków danej jednostki. Dla Sekcji lub Klubu take na wniosek Zarzdu Gównego lub
Gównej Komisji Rewizyjnej, o ile taka jednostka funkcjonuje bezporednio przy Zarzdzie
Gównym.
Zarzd Koa, Sekcji lub Klubu
' 46
Zarzd Koa, Sekcji lub Klubu skada si z 3 do 5 czonków, którzy wybieraj sporód
siebie Prezesa, sekretarza i skarbnika.
Do zada Koa, Sekcji lub Klubu naley:
1) realizowanie statutowych zada Towarzystwa, a w przypadku Sekcji lub Klubu równie zada dla których zostay one powoane;
2) realizowanie uchwa Zarzdu Gównego i Zarzdu macierzystego Oddziau oraz
skadanie im sprawozda w oznaczonych terminach.

Rozdzia VII
Majtek i fundusze Towarzystwa
' 47
Majtek Towarzystwa dzieli si na :
1) majtek ogólny Towarzystwa;
2) majtek wasny Oddziaów.
' 48
1. Majtek ogólny Towarzystwa stanowi nieruchomoci, ruchomoci i fundusze, na nabycie
lub utworzenie których wykorzystano rodki finansowe pochodzce z majtku wasnego
Oddziaów i ze rodków finansowych wypracowanych bezporednio przez Zarzd Gówny
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Towarzystwa. Majtek ogólny jest w bezporedniej dyspozycji Zarzdu Gównego.
Fundusze wchodzce w skad majtku ogólnego Towarzystwa tworz:
1) okrelone przez Walny Zjazd Towarzystwa czci skadek czonkowskich
przekazywane przez Zarzdy Oddziaów;
2) dochody z nieruchomoci i ruchomoci wchodzcych w skad majtku ogólnego;
3) dochody z dziaalnoci gospodarczej realizowanej bezporednio i wycznie przez
Zarzd Gówny, przez Zarzd Gówny we wspódziaaniu z Oddziaem (Oddziaami),
a take cz dochodów z dziaalnoci gospodarczej realizowanej samodzielnie w
Oddziaach po uprzednim okreleniu zasad podziau dochodów dokonanym w trybie
uchway Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa;
4) darowizny, zapisy, spadki na rzecz caego Towarzystwa;
5) dotacje, subwencje przeznaczone na dziaalno caego Towarzystwa lub na zadania
celowe realizowane bd nadzorowane bezporednio przez Zarzd Gówny;
6) dochody z tytuu lokat bankowych.
Wszelkie dziaania prawne w imieniu Towarzystwa, w tym w zakresie jego praw
i obowizków majtkowych - dotyczcych majtku ogólnego, wymagaj reprezentacji
dwóch upowanionych czonków Zarzdu Gównego. Upowanienia udziela Zarzd
Gówny w trybie uchway.
Zasady skadania owiadcze przez Oddziay, w zakresie praw i obowizków
majtkowych dotyczcych majtku ogólnego zlokalizowanego w Oddziaach, okrela
Zarzd Gówny.
' 49
Majtek wasny Oddziaów stanowi nieruchomoci, ruchomoci i fundusze, na nabycie
lub utworzenie których rodki zostay wypracowane lub uzyskane przez Oddzia. Majtek
wasny Oddziaów jest w bezporedniej dyspozycji Zarzdów Oddziaów.
Fundusze Oddziaów tworz:
1) skadki czonkowskie;
2) dochody z nieruchomoci i ruchomoci bdcych w dyspozycji Zarzdów Oddziaów;
3) dochody z wasnej dziaalnoci z gospodarczej Oddziaów;
4) darowizny, zapisy, spadki przeznaczone na rzecz Oddziau;
5) dotacje, subwencje przeznaczone na dziaalno Oddziau lub na zadanie celowe
realizowane przez Oddzia;
6) dochody z tytuu lokat bankowych.
Wszelkie dziaania prawne w imieniu Oddziau dotyczce jego majtku wasnego
wymagaj reprezentacji dwóch upowanionych czonków Zarzdu Oddziau.
Upowanienia, w odniesieniu do Oddziaów nie posiadajcych osoboci prawnej, udziela,
na wniosek Zarzdu Oddziau, Zarzd Gówny w trybie uchway.
adne zobowizania materialne Oddziau posiadajcego osobowo prawn nie mog
obcia ani majtku wspólnego Towarzystwa, ani majtku wasnego pozostaych jego
Oddziaów.

Rozdzia VIII
Zmiana Statutu oraz rozwizanie si Towarzystwa
' 50
Uchwa w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa lub
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa - o ile w tym celu zosta zwoany,
wikszoci 2/3 gosów, przy obecnoci co najmniej poowy uprawnionych do gosowania.
' 51
Uchwa o rozwizaniu si Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa lub
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa - o ile w tym celu zosta zwoany,
wikszoci 2/3 gosów, przy obecnoci co najmniej poowy uprawnionych do gosowania.

