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STATUT STOWARZYSZENIA - POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

GLEBOZNAWCZEGO 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Gleboznawcze" i zwane jest w dalszej 

części statutu także w skrócie „Towarzystwem" lub „PTG”. 

§2. 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 

stowarzyszenia jest Warszawa.  

§3. 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem działającym na podstawie obowiązującego prawa 

oraz niniejszego statutu.  

§4. 

Towarzystwo reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy 

publicznej. 

§5. 

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci, odznak oraz logo według wzorów 

zatwierdzonych przez Zarząd Główny PTG.  

§6. 

Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej Oddziałami. 

§7. 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym 

samym lub podobnym profilu działania, jeżeli taka przynależność nie narusza 
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zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 

jest stroną. 

§8. 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

Towarzystwo ma również prawo zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.  

 

Rozdział II 

Cele Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i sposoby ich realizacji 

 

§9. 

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz rozwoju nauk o glebie i jej ochronie, 

wymiana doświadczeń i upowszechnianie osiągnięć naukowych w tym zakresie, 

podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych oraz wspieranie działalności 

naukowej i dydaktycznej swoich członków. 

§10. 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:  

a) organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji, 

kongresów naukowych, konferencji terenowych oraz kursów,  

b) wydawanie czasopism w zakresie nauk o glebie i jej ochronie, chemii rolniczej 

i biologii gleb,  

c) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych przez 

powołane do tego działy, komisje, zespoły i grupy robocze,  

d) ustanawianie i przyznawanie nagród naukowych i stypendiów,  

e) udział w komisjach kwalifikacyjnych do spraw uprawnień zawodowych w 

zakresie gleboznawstwa, chemii rolniczej, klasyfikacji bonitacyjnej i kartografii 

gleb oraz ochrony gruntów i powierzchni ziemi,  

f) współpracę z pokrewnymi instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i 

zagranicznymi,  

g) organizowanie pracowni i laboratoriów gleboznawczych, 

h) współdziałanie w ujednolicaniu metod i norm oraz ustaleniu standardów i 

nomenklatury w zakresie dyscyplin naukowych wymienionych w punkcie b), 
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i) organizowanie odczytów naukowych i popularyzacyjnych, pokazów filmowych 

oraz stosowanie innych form szerzenia wiedzy gleboznawczej,  

j) pielęgnowanie polskiej tradycji gleboznawczej.  

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§11. 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  

a) zwyczajnych,  

b) honorowych, 

c) zagranicznych, 

d) wspierających. 

2. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego 

Oddziału. 

§12. 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski mający pełną zdolność 

do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych działający na rzecz rozwoju 

nauk o glebie i jej ochronie, chemii rolniczej i biologii gleby, który deklaruje współpracę 

w zakresie realizacji celów Towarzystwa. 

§13. 

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny Towarzystwa w drodze uchwały 

na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, pozytywnie zaopiniowanej przez 

Zarząd Oddziału. 

2. Każdy członek zwyczajny może należeć organizacyjnie tylko do jednego Oddziału. 

3. Rejestr członków Towarzystwa prowadzi Zarząd Główny. 

§14. 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:  

a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,  

b) uczestniczenia w zjazdach, konferencjach i zebraniach naukowych organizowanych 

przez Towarzystwo,  
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c) występowania z inicjatywami w zakresie działalności Towarzystwa, 

d) czynnego udziału w działalności gospodarczej Towarzystwa, 

e) noszenia odznaki Towarzystwa, 

f) zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Towarzystwa w sprawach członkowskich. 

§15. 

Do obowiązków członka zwyczajnego Towarzystwa należy:  

a) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa, 

b) aktywny udział w realizacji celów i zadań Towarzystwa, 

c) regularne opłacanie składek członkowskich, 

d) przestrzeganie norm współżycia społecznego. 

§16. 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:  

a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,  

b) zalegania z opłatą składek członkowskich przez 2 kolejne lata, bez względu na 

wartość zaległości w dacie upływu terminu 2-letniego, 

c) wykluczenia na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność 

niezgodną ze statutem i uchwałami władz Towarzystwa, za czyny nie licujące z 

godnością członka Towarzystwa, 

d) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty 

praw publicznych, 

e) śmierci członka PTG, 

f) rozwiązania Towarzystwa. 

2. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa zwyczajnego w przypadkach opisanych 

w §16 ust.1. pkt .b) i §16 ust.1. pkt d) podejmuje Zarząd Główny w drodze uchwały i 

przesyła zawiadomienie o podjętej decyzji, członkowi którego dotyczy. W przypadku 

opisanym w §16 ust.1. pkt c) odpis orzeczenia Sądu Koleżeńskiego jest przesyłany 

przez Zarząd Główny tylko w razie braku jego ogłoszenia na posiedzeniu jawnym 

Sądu Koleżeńskiego.  

3. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członkostwa oraz od 

orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje wykluczanemu członkowi odwołanie do 

Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa w terminie 14 dni odpowiednio od daty 

doręczenia uchwały Zarządu Głównego, ogłoszenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 
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na posiedzeniu jawnym albo od doręczenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 

wydanego na posiedzeniu niejawnym. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym 

Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania jest 

ostateczna. 

4. Utrata członkostwa następuje w dacie doręczenia rezygnacji (§16 ust.1. pkt a)), w 

dacie upływu terminu do złożenia odwołania do Walnego Zebrania Delegatów 

Towarzystwa albo w dacie uchwały Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwo o 

utrzymaniu w mocy wykluczenia (§16 ust.1. pkt b), §16 ust.1. pkt c) i §16 ust.1. pkt 

d)), w dacie zdarzenia (§16 ust.1. pkt e) i §16 ust.1. pkt f)). 

5. Osoby, które wystąpiły z Towarzystwa lub zostały skreślone, mogą ubiegać się o 

ponowne przyjęcie nie wcześniej niż po upływie jednego roku od daty wystąpienia 

lub skreślenia, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek przypadających na 

dzień ustania członkostwa. 

6. Osoby skreślone z listy członków Towarzystwa z powodu skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu, mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie po upływie okresu kary. 

§17. 

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która położyła 

wybitne zasługi na polu nauk wchodzących w zakres działalności Towarzystwa i 

wykazała się aktywną działalnością na rzecz Towarzystwa. 

2. Członkostwo honorowe może być nadane również obywatelom innego państwa w 

dowód uznania za wybitne osiągnięcia naukowe oraz wyróżniający się wkład w 

popularyzację polskiego gleboznawstwa. 

3. Członek honorowy będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiada 

wszystkie prawa członka zwyczajnego oraz jest zwolniony z opłacania składek 

członkowskich.  

4. Członkom honorowym, którzy są cudzoziemcami przysługują wszystkie prawa 

członków honorowych będących obywatelami polskimi z wyjątkiem czynnego i 

biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.  

5. Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały, Walne Zebranie Delegatów 

Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego.  

6. Członkostwo honorowe jest nabywane w dacie akceptacji przez osobę aktu 

nadania członkostwa honorowego.  
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7. Ustanie członkostwa honorowego następuje w razie przyczyn wskazanych w §16 

ust 1 pkt a), d, e), f) oraz w §16 ust 1 pkt c). Przepisy §16 ust 1 pkt a), d, e), f) oraz 

§16 ust 1 pkt c) stosuje się odpowiednio z zachowaniem postanowień §17 ust.8, 

ust.9 i ust.10.  

8. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego podejmuje w drodze 

uchwały Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa - na wniosek Sądu 

Koleżeńskiego w przypadku opisanym w punkcie §16 ust 1. pkt c), a na wniosek 

Zarządu Głównego w przypadku opisanym w punkcie §16 ust 1. pkt d). Zarząd 

Główny przesyła zawiadomienie o podjętej uchwale Walnego Zebrania Delegatów 

Towarzystwa członkowi, którego dotyczy. 

9. Od uchwały Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa o pozbawieniu 

członkostwa przysługuje wykluczanemu członkowi wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy (odwołanie) do Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa w 

terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 

najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa. Uchwała Walnego 

Zebrania jest ostateczna. 

10. Utrata członkostwa następuje w dacie doręczenia rezygnacji (odpowiednio §16 ust 

1 pkt a)), w dacie upływu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy (odwołania) do Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa (§17 ust 9) 

albo w dacie uchwały Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwo o utrzymaniu w 

mocy wykluczenia (odpowiednio §16 ust. 1. pkt c) i  pkt d)), w dacie zdarzenia 

(§16 ust, 1. pkt e) i §16 ust.1. pkt f)). 

§18. 

1. Członkiem zagranicznym Towarzystwa może być obywatel innego państwa będący 

specjalistą w dyscyplinach objętych działalnością Towarzystwa, który zadeklaruje 

swój udział w pracach Towarzystwa i zostanie przyjęty w poczet członków przez 

Zarząd Główny w drodze uchwały. 

2. Członek zagraniczny Towarzystwa ma te same prawa i obowiązki, co członek 

zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa. 

3. Członkostwo zagraniczne ustaje na zasadach identycznych jak w przypadku 

członkostwa zwyczajnego. 

§19. 
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1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Towarzystwa, która deklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe na 

rzecz Towarzystwa i została przyjęta w poczet członków wspierających Towarzystwa 

uchwałą Zarządu Głównego. 

2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego.  

3. Członek wspierający, który jest osobą prawną, działa poprzez swego przedstawiciela.  

4. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi 

Głównemu, 

b) skreślenia przez Zarząd Główny z listy członków wspierających na drodze 

uchwały z powodu zalegania z opłatą zadeklarowanych świadczeń za okres 

przekraczający 2 lata, 

c) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym, 

d) śmierci osoby fizycznej. 

5. Decyzję w sprawie ustania członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd Główny w 

drodze uchwały i przesyła zawiadomienie o podjętej decyzji, członkowi którego 

dotyczy. 

6. Od uchwały Zarządu Głównego o pozbawieniu członkostwa przysługuje 

wykluczanemu członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa 

w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 

najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania 

jest ostateczna. 

7. Utrata członkostwa następuje w dacie doręczenia rezygnacji (§19. ust. 4. pkt a)), w 

dacie upływu terminu do złożenia odwołania do Walnego Zebrania Delegatów 

Towarzystwa albo w dacie uchwały Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwo o 

utrzymaniu w mocy wykluczenia (§19. ust. 4. pkt b)), w dacie zdarzenia (§19. ust. 4. 

pkt c) i §19. ust. 4. pkt d)). 

 

Rozdział IV 

Władze Towarzystwa  

§20. 
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1. Władzami Towarzystwa są:  

a) Walne Zebranie Delegatów,  

b) Zarząd Główny,  

c) Główna Komisja Rewizyjna,  

d) Sąd Koleżeński.  

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata. 

3. Władze Towarzystwa wybierane są na Walnym Zebraniu Delegatów. 

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w 

trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych 

kandydatów (niewybranych w toku głosowania, na podstawie którego uprzednio 

doszło do skompletowania organu, którego skład ma być uzupełniony) w kolejności 

uzyskanych głosów w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

Uzupełnienie następuje poprzez złożenie Zarządowi Głównemu pisemnego 

oświadczenia przez osobę mającą uzupełnić skład danego organu o podjęciu 

sprawowania funkcji członka organu. 

5. O ile przepisy szczególne niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz 

Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał Walnego Zebrania 

Delegatów w przedmiocie zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa, dla których 

wymagana jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby delegatów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos odpowiednio 

przewodniczącego Walnego Zebrania Delegatów, Prezesa Zarządu Głównego, 

Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu 

Koleżeńskiego, Przewodniczącego Zarządu Oddziału (zwanego też Przewodniczącym 

Oddziału), Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

6. W przypadku braku kworum na pierwszym terminie Walnego Zebrania Delegatów 

(zgodnie z §24 ust. 2), na drugim terminie uchwały są podejmowane większością 

głosów bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie zmian 

statutu i rozwiązania Towarzystwa, dla których wymagana jest większość 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 

 

Walne Zebranie Delegatów 
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§21. 

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§22. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się raz na cztery lata w czasie i miejscu 

wyznaczonym przez Zarząd Główny. 

2. O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Delegatów Zarząd Główny powiadamia 

pisemnie lub drogą elektroniczną Zarządy Oddziałów przynajmniej na 30 dni przed 

terminem Zebrania z podaniem porządku obrad. 

§23. 

1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 

a) delegaci z Oddziałów, 

b) członkowie honorowi, którzy są obywatelami polskimi, 

c) członkowie ustępujących władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami, 

d) osoby zaproszone przez Zarząd Główny. 

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów są wybierani w Oddziałach. Jeden delegat 

reprezentuje pięciu członków Oddziału. Kadencja delegata trwa 4 lata licząc od dnia 

wyboru. 

3. Delegaci z Oddziałów oraz członkowie honorowi biorą udział w Walnym Zebraniu 

Delegatów z głosem decydującym. 

4. Członkowie ustępujących władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami 

oraz osoby zaproszone mają głos doradczy. 

§24. 

1. Walne Zebranie Delegatów otwiera Prezes lub wiceprezes Zarządu Głównego. 

Wybiera ono ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania. Z  

przebiegu i uchwał Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują 

przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania Delegatów. 

2. Walne Zebranie Delegatów jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby 

delegatów. W razie braku kworum wyznacza się drugi termin, w którym uchwały są 

ważne bez względu na liczbę obecnych. Głosowania są tajne. Na żądanie większości 

delegatów może być zarządzone głosowanie jawne. 
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§25. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:  

a) przyjęcie i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zebrania,  

b) rozpatrzenie sprawozdań i planów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej 

oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji 

Rewizyjnej, 

c) uchwalenie statutu i dokonywanie jego zmian, 

d) wybór Prezesa i pozostałych członków Prezydium Zarządu Głównego, a także 

członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

e) ustalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa,  

f) nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa,  

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego 

majątku. 

§26. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Główny:  

a) z własnej inicjatywy,  

b) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,  

c) na żądanie co najmniej połowy Zarządów Oddziałów, zgłoszone na piśmie 

Zarządowi Głównemu,  

d) na żądanie co najmniej połowy liczby członków Towarzystwa, zgłoszone na piśmie 

Zarządowi Głównemu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

3. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na 

ostatnie zwyczajne Walne Zebranie Delegatów oraz członkowie honorowi będący 

obywatelami polskimi. 

4. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów mogą uczestniczyć z głosem 

doradczym inicjatorzy Zebrania Nadzwyczajnego niebędący delegatami. 

§27. 

Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w 

ciągu 6-ciu tygodni od daty zgłoszenia żądania. W zawiadomieniu o Zebraniu zamieszcza 

się porządek obrad, dla rozpatrzenia których Zebranie zostało zwołane.  
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Zarząd Główny 

§28. 

1. Zarząd Główny składa się z: 

a) Prezesa Zarządu Głównego, 

b) dwóch wiceprezesów Zarządu Głównego, sekretarza i skarbnika, 

c) Przewodniczących Oddziałów PTG. 

2. Prezes Zarządu Głównego oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu Głównego, sekretarz i 

skarbnik stanowią Prezydium Zarządu. Prezes Zarządu Głównego oraz dwaj 

Wiceprezesi Zarządu Głównego, sekretarz i skarbnik są wybierani przez Walne 

Zebranie Delegatów w drodze odrębnych głosowań. 

3. Przewodniczący Oddziałów wybierani są przez Walne Zebranie Członków Oddziału, 

zgodnie z §39. 

§29. 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:  

a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

b) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz 

wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,  

c) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności, 

d) powoływanie i rozwiązywanie działów i komisji problemowych oraz zespołów i 

grup roboczych, 

e) powoływanie i odwoływanie kierowników działów oraz przewodniczących 

komisji problemowych, 

f) powoływanie i odwoływanie Redaktora i Komitetów Redakcyjnych wydawnictw 

Towarzystwa, 

g) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza 

budżetowego i zatwierdzanie bilansu, 

h) uchwalenie wysokości rocznych składek członkowskich, 

i) proponowanie członków do komisji kwalifikacyjnych do spraw uprawnień 

zawodowych w zakresie gleboznawstwa, chemii rolniczej, biologii gleb, 

klasyfikacji bonitacyjnej i kartografii gleb oraz ochrony gruntów i powierzchni 

ziemi,  

j) zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa, 
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k) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i 

zagranicznych oraz współdziałanie z innymi pokrewnymi stowarzyszeniami,  

l) podejmowanie uchwał zgodnie z §16 ust.1 pkt b) i pkt d), §17, §18, §19. 

m) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania złotej i srebrnej odznaki 

Towarzystwa oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Delegatów o nadanie 

honorowego członkostwa Towarzystwa, 

n) rozpatrywanie wniosków i odwołań członków Towarzystwa, 

o) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Delegatów,  

p) prowadzenia listy członków Towarzystwa. 

2. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Towarzystwa, 

podejmowanie uchwał należy do Zarządu Głównego. 

§30. 

1. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego. W przypadku braku 

Prezesa Zarządu lub niemożności działania Prezesa, zebrania Zarządu Głównego 

zwołuje Wiceprezes. 

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się, co najmniej trzy razy w roku. Zebrania 

Zarządu Głównego mogą być zwołane także na pisemny wniosek co najmniej połowy 

członków Zarządu Głównego i muszą być zwołane w ciągu miesiąca od daty złożenia 

wniosku, a także na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej (§32) i muszą być zwołane 

w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku, 

3. W posiedzeniach Zarządu Głównego na zaproszenie Prezesa mogą brać udział z 

głosem doradczym przewodniczący komisji problemowych, redaktor naczelny 

wydawnictw, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby. 

4. W posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego mogą brać udział 

z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej. 

§31. 

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa. 

2. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby. 

 

Główna Komisja Rewizyjna 

§32. 
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1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, w tym z przewodniczącego, 

zastępcy oraz sekretarza. 

2. Główna Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Delegatów. 

3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego, 

b) składanie wniosków z przeprowadzonych kontroli na Walnym Zebraniu 

Delegatów, 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Delegatów oraz zebrania Zarządu Głównego, 

d) składanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu 

Głównego, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Delegatów. 

§33. 

1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania kontroli całokształtu 

działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z 

wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym. 

 

Sąd Koleżeński 

§34. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków; w tym: z przewodniczącego, zastępcy 

i sekretarza. 

2. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów. 

3. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania w składzie 3-osobowym spraw 

spornych wynikłych między członkami w obrębie Towarzystwa, a także odnośnie 

pozbawienia członkostwa z przyczyn wskazanych w §16 ust.1 pkt c), w tym także w 

związku z §18 ust.3. Sąd Koleżeński jest powołany także do złożenia wniosku do 

Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa w sprawie pozbawienia członkostwa 

honorowego (§17 ust.8). 
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§35. 

1. Do rozpatrzenia sprawy, spośród członków Sądu Koleżeńskiego powołuje się w 

drodze losowania 3-osobowy skład mający orzekać jako sąd I instancji. 

2. Z wyjątkiem spraw o pozbawienie członkostwa, odwołania od orzeczeń sądu I 

instancji rozpatruje Sąd Koleżeński w częściowo zmienionym składzie 3-osobowym, 

jako sąd II instancji. Zainteresowany może wnieść odwołanie od decyzji sądu I 

instancji w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia. Orzeczenie sądu II instancji 

jest ostateczne. 

3. Orzeczenia sądu zapadają co najmniej większością głosów spośród 3 osób składu 

orzekającego. 

4. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Delegatów. 

 

Rozdział V 

Oddziały PTG 

§36. 

1. Zarząd Główny powołuje Oddział na pisemny wniosek co najmniej 10 osób 

deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już jego członkami 

zwyczajnymi. Tworząc Oddział Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz 

siedzibę Zarządu Oddziału. 

2. Oddział może być rozwiązany przez Zarząd Główny, jeżeli liczba członków oddziału 

spadnie poniżej 10. 

§37. 

1. Władzami Oddziału są:  

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd Oddziału, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Władze Oddziału wybierane są na Walnym Zebraniu Członków. 

3. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału w trakcie 

kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych 
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kandydatów (niewybranych w toku głosowania, na podstawie którego uprzednio 

doszło do skompletowania organu, którego skład ma być uzupełniony) w kolejności 

uzyskanych głosów w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. 

Uzupełnienie następuje poprzez złożenie Zarządowi Oddziału pisemnego 

oświadczenia przez osobę mającą uzupełnić skład danego organu o podjęciu 

sprawowania funkcji członka organu. 

 

Walne Zebranie Członków Oddziału 

§38. 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się raz w ciągu kadencji 

Zarządu Oddziału. Zwołuje je Zarząd Oddziału nie później niż na jeden miesiąc przed 

Walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa. 

4. Termin i porządek dzienny Walnego Zebrania Członków ogłasza Zarząd Oddziału co 

najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. 

§39. 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:  

a) uchwalenie planu działalności merytorycznej Oddziału, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i 

Komisji Rewizyjnej, 

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 

d) wybór członków Zarządu Oddziału, w tym przewodniczącego (zwanego także 

Przewodniczącym Oddziału), a także członków Komisji Rewizyjnej oraz delegatów 

na Walne Zebranie Delegatów. 

2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem decydującym biorą udział wszyscy 

członkowie Oddziału, a z głosem doradczym zaproszeni goście. 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane większością głosów i są 

ważne w razie ich podjęcia przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału. 

4. W razie braku kworum wyznacza się nowy termin, w którym uchwały są 

podejmowane większością głosów i są ważne bez względu na liczbę obecnych. 



 
 

16 
 

5. Głosowania są tajne. Na wniosek większości Członków Oddziału mogą być 

zarządzone głosowania jawne. 

6. Członkowie Zarządu Oddziału, w tym przewodniczący (zwany także 

Przewodniczącym Oddziału) a także członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani 

przez Walne Zebranie Członków w drodze odrębnych głosowań. 

§40. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału z własnej 

inicjatywy lub w ciągu 30 dni na żądanie: 

a) Komisji Rewizyjnej, 

b) połowy członków Oddziału, 

c) Zarządu Głównego. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

 

Zarząd Oddziału 

§41. 

1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego (zwanego także Przewodniczącym 

Oddziału), zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:  

a) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Głównego, 

c) opiniowanie kandydatów na nowych członków zwyczajnych i wnioskowanie do 

Zarządu Głównego o ich przyjęcie, 

d) składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań merytorycznych i 

finansowych ze swej działalności, 

e) uchwalanie planu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, 

f) wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyznanie odznak Towarzystwa 

członkom Oddziału, 

3. Uchwały Zarządu Oddziału są podejmowane większością głosów i są ważne w razie 

ich podjęcia przy obecności co najmniej połowy członków. 
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4. Zebrania Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący. W przypadku braku 

Przewodniczącego Oddziału lub niemożności działania Przewodniczącego, zebrania 

Zarządu Oddziału zwołuje Zastępca Przewodniczącego. 

5. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej trzy razy w roku. 

 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

§42. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.  

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola całokształtu działalności Oddziału, 

b) kontrola opłacania składek członkowskich, 

c) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Zarządu Oddziału i wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

 

Rozdział VI 

Majątek i dochody oraz działalność gospodarcza 

 

§43. 

1. Majątek Towarzystwa pochodzi z następujących źródeł: 

a) składki członkowskie, 

b) subsydia i dotacje, 

c) darowizny i zapisy testamentowe, 

d) wpływy z działalności własnej, 

e) dochody z działalności, na którą Towarzystwo otrzymało odrębne zezwolenie, 

f) dochody z działalności fundacji, 

g) dochody z ofiarności publicznej, 

h) dochody z gospodarowania majątkiem Towarzystwa. 

2. Oświadczenia w sprawach finansowych są składane zgodnie z zasadami reprezentacji 

Towarzystwa. 

§44. 
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1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. 

2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być 

przeznaczony do podziału między członków. 

3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

4. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 

b) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet, 

c) 47.99.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 

d) 58.11.Z Wydawanie książek, 

e) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

f) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

g) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne, 

h) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, 

i) 70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

j) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

k) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami, 

l) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

m) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z 

wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 

n) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 

o) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 

p) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

q) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

r) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

 

Rozdział VII 
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Prowadzenie spraw i reprezentacja Towarzystwa 

 

§ 45. 

1. Każdy członek Zarządu Głównego ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw 

Towarzystwa. 

2. Każdy członek Zarządu Głównego może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu 

Głównego sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Towarzystwa. 

Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa powyżej, choćby jeden z 

pozostałych członków Zarządu Głównego sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, 

wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Głównego. 

§ 46. 

Do składania oświadczeń w imieniu Towarzystwa uprawnieni są dwaj członkowie 

Zarządu Głównego działający łącznie, w tym co najmniej jeden pełniący funkcję Prezesa 

Zarządu Głównego lub Wiceprezesa Zarządu Głównego.  

 

Rozdział VIII 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa 

 

§47 

1. Zmiany statutu oraz rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały 

Walnego Zebrania Delegatów podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy ogólnej liczby delegatów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji majątku 

oraz cel, na jaki ma być on przeznaczony. 

3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa na mocy własnej decyzji, uchwała 

o przekazaniu majątku wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w 

niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 


