Projekt zmian w statucie PTI

1.

Zmiana nazwy państwa.
Rozdział I, nowe brzmienie § 2:

Terenem działalniści PTI jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest
m.st.Warszawa
2. Dostosowanie do nowego prawa o stowarzyszeniach (Dz.U.z 1989 r, nr 20 poz.104, Dz.U. z 1990r, nr 14,
poz .86)
Rozdział I, nowe brzmienie § 4 p. 1:
1.
3.

Towarzystwo może powoływać terenowe Oddziały PTI oraz koła.
Dostosowanie do nowego prawa o stowarzyszeniach
Rozdział I, nowe brzmienie § 7:
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny.

Komentarz do p.2 i 3: Prawo o stowarzyszeniach nie przewiduje legalizacji oddziałów, a wzorów pieczęci i
odznak nie muszą zatwierdzać organy administracji państwowej.
4.

Umożliwienie członkostwa cudzoziemcom (podstawa: Prawo o stowarzyszeniach art.4)
Zmiana w § 24 p.1
skreślenie słów: „,obywatele polscy,”
Zmiana w § 17
a) zastąpienie słów „obywatelom polskim lub obcym,”
słowem „osobom” w p. 1

b) nowe brzmienie p. 2
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członkowie honorowi zwolnieni
są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
Rozdział III, nowe brzmienie początku § 11:
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy: .........
Rozdział III, nowe brzmienie § 14 p.4:
4. Członków zwyczajnych zamieszkałych na terenach nie objętych działaniem Oddziałów przyjmuje Zarząd
Główny.
Komentarz do p.4: Powyższe sformułowania umożliwiają wstępowanie do PTI cudzoziemcom, z tym
że cudzoziemców zamieszkałych na terytorium RP będą przyjmowały właściwe terenowo Zarządy
Oddziałów, a zamieszkałych za granicą - Zarząd Główny. Przy okazji proponuje się usunięcie ze statutu
przepisów aktualnych w pierwszych dwóch latach działalności oraz sprecyzowanie kryteriów
przyjmowania członków z miejsc gdzie nie ma Oddziałów.
5.

Ułatwienie wyrzucania członków wspierających:
Rozdział III, nowe brzmienie § 18 p. 3 (2):
(2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

1

Komentarz do p.5: Obecne uregulowanie nie pozwala na usunięcie członka wspierającego mimo, że np. nie
płaci składek lub prowadzi działalność sprzeczną z celami i środkami działalności PTI. Nowe
uregulowanie usuwa te niedogodności.
6.

Uporządkowanie rozdziałów:
Przed § 19:
Rozdział IV władze PTI
(należy też przenumerować następne rozdziały)

Komentarz do p. 6: W obecnym sformułowaniu rozdział o władzach PTI jest fragmentem rozdziału III:
Członkowie, ich prawa i obowiązki. Brak podziału jest nielogiczny, zwłaszcza wobec istnienia kolejnych
rozdziałów.
7. Osobowość prawna dla Oddziałów PTI (wniosek Zarządu Oddziału Małopolskiego PTI):
Uzupełnienie § 36 o p.3
3. Oddziały PTI mogą posiadać osobowość prawną. Uchwałę w
wniosek Zarządu Oddziału.

tej sprawie podejmuje Zarząd Główny PTI na

Komentarz do p. 7: Możliwość posiadania osobowości prawnej przez jednostki terenowe stowarzyszeń
stwarza ostatnia zmiana prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 z 1990r. nr 14, poz.86, zmiana w art.17 p. 1a).
Posiadanie osobowości prawnej przez Oddziały umożliwia im m.in. powoływanie spółek, a także płacenie
podatków w miejscu swej siedziby. Dalsze postępowanie po uchwale Zarządu Głównego nie jest jasne.
Interpretacja prawna prowadzi do wniosku, że po odpowiedniej uchwale Zarządu Głównego Oddział powinien
zostać wpisany do rejestru stowarzyszeń przez sąd rejestrowy w swej siedzibie.
8.

Likwidacja sądów koleżeńskich w Oddziałach
(a) skreślenie p.3, p.5 i p.6 w § 35.
(b) skreślenie słów „jako pierwszej instancji” w p.4 § 35
(c) skreślenie w całości § 50 i § 51.
(d) skreślenie p.(4) w p.1 § 37.

9. Zmiana terminów Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału w § 38 p.3 zmiana słów „sześć miesięcy” na
„trzy miesiące”
Uwaga
Statut str 4
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STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Towarzystwo nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Informatyczne”; w dalszej części statutu zwane „PTI” lub
„Towarzystwem”.
§2
Terenem działalności PTI jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Towarzystwa jest m.st.
Warszawa.
§3
PTI jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada
osobowość prawną.
§4
1. Towarzystwo może powoływać terenowe Oddziały PTI oraz koła.
2. Do prowadzenia działalności naukowej i naukowo-technicznej powoływane są przy Zarządzie Głównym i
Oddziałach PTI komitety naukowe, sekcje tematyczne oraz komisje, działające na podstawie odrębnych
regulaminów.
§5
Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym
profilu działania.
§6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
§7
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§8
Celem Towarzystwa jest:
(1) popieranie działalności naukowej i naukowo-technicznej we wszystkich dziedzinach informatyki i
doskonalenia metod jej efektywnego wykorzystania w gospodarce narodowej;
(2) podnoszenie poziomu wiedzy i etyki zawodowej oraz kwalifikacji członków, a także oddziaływanie w tym
kierunku na inne osoby zajmujące się informatyką;
(3) ułatwianie wymiany informacji w środowisku zawodowym;
(4) popularyzacja w społeczeństwie zagadnień informatyki i jej zastosowań;
(5) reprezentowanie członków Towarzystwa, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa,
władz oraz stowarzyszeń w kraju i za granicą.
§9
Towarzystwo osiąga swoje cele przez:
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(1) współdziałanie z właściwymi jednostkami gospodarczymi, instytucjami, komitetami i towarzystwami
naukowymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi krajowymi i zagranicznymi,
organizacjami politycznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością Towarzystwa;
(2) prowadzenie działalności szkoleniowej poprzez organizowanie kursów, konferencji, odczytów, wystaw,
wycieczek krajowych i zagranicznych, pokazów technicznych, konkursów, działalności wydawniczej i
popularyzatorskiej w dziedzinach obiętych działalnością Towarzystwa na podstawie obowiązujących w tym
zakresie przepisów;
(3) współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu metod i programów nauczania
i szkolenia w zakresie informatyki;
(4) prowadzenie prac mających na celu podnoszenie jakości urządzeń informatycznych oraz inicjowanie,
opracowywanie i opiniowanie norm dotyczących informatyki, a także opiniowanie państwowych programów i
planów w dziedzinie informatyki;
(5) popieranie wynalazczości i ruchu racjonalizatorskiego w zakresie informatyki;
(6) organizowanie dla swoich członków wyjazdów naukowych i studialnych, praktyk i stażów krajowych i
zagranicznych;
(7) organizowanie kongresów, konferencji oraz narad naukowych i naukowo-technicznych, krajowych i
międzynarodowych;
(8) inicjowanie tworzenia funduszów stypendialnych w porozumieniu z zainteresowanymi instytucjami;
(9) wnioskowanie i opiniowanie wykorzystania stypendiów z funduszów organizacji zagranicznych dla
członków Towarzystwa;
(10)organizowanie i prowadzenie klubów i innych ośrodków oraz akcji i imprez mających na celu poprawę
zawodowych kwalifikacji członków Towarzystwa;
(11)udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich zawodu
informatyka;
(12)zgłaszanie i opiniowanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla członków
Towarzystwa.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
(1) zwyczajnych
(2) honorowych
(3) wspierających
§ 11
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być osoby które:
(1) ukończyli studia wyższe na kierunku informatycznym lub związanym z informatyką lub mają stopień
naukowy w zakresie informatyki lub jej zastosowań;
(2) posiadają wykształcenie wyższe lub średnie, a ich praca zawodowa w ciągu co najmniej 3 ostatnich lat
przed wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle związana z informatyką;
(3) studiują na kierunkach informatycznych lub związanych z informatyką, poczynając od trzeciego roku
studiów.
§ 12
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
(1) czynnego i biernego wyboru do władz PTI zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu;
(2) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, kursach, wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz
innych imprezach organizowanych przez PTI, według zasad uchwalonych przez Zarząd Główny;
(3) współudziału w pracach orzecznictwa i doradztwa informatycznego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich regulaminów uchwalonych przez Zarząd Główny;
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(4) korzystania z pomocy Towarzystwa w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, ochronie praw
autorskich i zawodowych, działalności racjonalizatorsko - wynalazczej;
(5) korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism lub innych wydawnictw Towarzystwa w zakresie
określonym przez Zarząd Główny;
(6) korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi regulaminami;
(7) działania, zgodnie ze swymi kwalifikacjami, w komitetach naukowych i sekcjach tematycznych;
(8) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy PTI;
(9) noszenia odznaki PTI.
§ 13
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
(1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz PTI;
(2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych PTI;
(3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;
(4) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd Delegatów PTI.

1.
2.
3.
4.

§ 14
Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji
zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.
Członkami wprowadzającami mogą być osoby, które należą przynajmniej 2 lata do Towarzystwa i są
członkami zwyczajnymi lub honorowymi.
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa są uczestnicy Zjazdu Założycielskiego, którzy podpisali deklaracje
członkowskie.
Członków zwyczajnych zamieszkałych na terenach nie objętych działaniem Oddziałów przyjmuje Zarząd
Główny.
§ 15

Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
(1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału;
(2) skreślenia przez właściwy Zarząd Oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez
okres sześciu miesięcy, pomimo uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na
warunkach członka nowo wstępującego;
(3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
§ 16
Osoba wykluczona może być przyjęta ponownie na warunkach nowo wstępującego za zgodą Zarządu
Głównego, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty wykluczenia.
§ 17
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Delegatów PTI osobom
szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki bądź też Towarzystwa.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członkowie honorowi zwolnieni
są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
§ 18
1. Członkami wspierającymi PTI mogą być osoby prawne, które są zainteresowane działalnością
Towarzystwa i zadeklarują poparcie finansowe na rzecz PTI oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Główny
na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej PTI na zasadach
określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:
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(1)
(2)

dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównego PTI;
skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
ROZDZIAŁ IV
Wladze PTI
§ 19

1. Władzami PTI są:
(1) Walny Zjazd Delegatów,
(2) Zarząd Główny,
(3) Główna Komisja Rewizyjna,
(4) Główny Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 20
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Towarzystwa, władzom tym przysługuje prawo
kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§ 21
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Delegatów, zwoływany przez Zarząd Główny.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów PTI należy:
(1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTI;
(2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Głównego Sądu Koleżeńskiego;
(3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
(4) wybór Prezesa PTI, członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej, członków
Głównego Sądu Koleżeńskiego;
(5) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego;
(6) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego;
(7) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
(8) podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
(9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
§ 23
Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie
przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych,
jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
§ 24
1. W Walnym Zjeździe Delegatów PTI z głosem stanowiącym biorą udział delegaci Oddziałów wybrani na
Walnych Zgromadzeniach Delegatów Oddziałów PTI według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo
przez Zarząd Główny PTI oraz członkowie honorowi PTI, jeśli uprzednio byli członkami zwyczajnymi
Towarzystwa.
2. Z głosem doradczym biorą udział w Walnym Zjeździe Delegatów PTI;
(1) członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami, oraz pozostali członkowie
honorowi;
(2) zaproszeni goście
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§ 25
O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PTI Zarząd Główny
zawiadamia delegatów na cztery tygodnie przed datą Zjazdu.
§ 26
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTI może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego lub na
wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo na wniosek 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów,
ewentualnie reprezentujących co najmniej jedną piątą ogólnej liczby członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTI jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie sześciu
tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
§ 27
1. Zarząd Główny składa się z 21 osób.
2. Funkcję Prezesa PTI lub wiceprezesa Zarządu Głównego można pełnić co najwyżej w ciągu dwu kolejnych
kadencji.
§ 28
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
(1) reprezentowanie PTI na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
(2) kierowanie działalnością PTI zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi Walnego
Zjazdu Delegatów;
(3) zawieszanie uchwał walnych zebrań Oddziałów, uchylanie uchwał zarządów Oddziałów, jeżeli są
sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Towarzystwa;
(4) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu oraz zatwierdzanie
bilansu;
(5) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów PTI, komitetów naukowych, sekcji tematycznych i
komisji przy Zarządzie Głównym oraz nadzorowanie i koordynowanie ich działalności;
(6) uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Głównego i jego Prezydium, Zarządów Oddziałów,
komitetów naukowych, sekcji tematycznych, komisji oraz innych regulaminów wewnętrznych;
(7) występowanie do Walnego Zjazdu Delegatów PTI o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego;
(8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu PTI do organizacji lub stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych;
(9) zarządzanie majątkiem i funduszami PTI oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu
majątku nieruchomego Towarzystwa;
(10)zwoływanie Walnych Zjazdów Delegatów;
(11)powoływanie zespołów rzeczoznawców PTI;
(12)ustalanie zasad wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów;
(13)nadawanie odznak honorowych i dyplomów oraz występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych;
(14)podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz PTI.
§ 29
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu Głównego, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.
3. W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczą z głosem doradczym Prezesi Oddziałów,
przewodniczący komitetów naukowych i przewodniczący sekcji tematycznych przy Zarządzie Głównym.
§ 30
1. Prezydium Zarządu Głównego składa się z 9-11 członków, w tym Prezesa, oraz wybranych w
głosowaniu tajnym 2-3 wiceprezesów, skarbnika i 3 do 5 członków.
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2. W skład Prezydium wchodzi również z urzędu Sekretarz Generalny, który jest powoływany przez Zarząd
Główny spośród członków Towarzystwa.
§ 31
1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością PTI w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu
Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd Główny.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na
najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
3. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
§ 32
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 6 członków; spośród członków wybiera w tajnym głosowaniu
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§ 33
1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu
działalności PTI, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów PTI.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami z ustaleń kontroli i
żądania wyjaśnień, a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zjeździe Delegatów wraz z
oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium
Zarządu Głównego z głosem doradczym.
4. Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd
delegatów PTI.
5. Główna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
§ 34
Główny Sąd Koleżeński składa się z siedmiu członków, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§ 35
1. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, powstałych w
obrębie Towarzystwa, a ponadto rozpatrywania spraw członków PTI dotyczących nieprzestrzegania
statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania zasad współżycia społecznego.
2. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
(1) upomnienie,
(2) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat.
(3) wykluczenie z Towarzystwa.
3. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy dotyczące członków władz PTI.
4. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji przysługuje, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania orzeczenia, odwołanie się do Walnego Zjazdu Delegatów PTI.
5. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancjia rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądów Koleżeńskich
Oddziałów.
6. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako drugiej instancji są ostateczne.
7. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin GSK zatwierdzony
przez Walny Zjazd Delegatów.

ROZDZIAŁ V
Oddziały PTI
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2.
3.
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§ 36
Do powstaniu Oddziału PTI, powołanego uchwałą Zarządu Głównego, wymagana jest liczba 150
członków Towarzystwa.
Teren działania i siedzibę Oddziału ustala Zarząd Główny z uwzględnieniem podziału administracyjnego
kraju.
Oddziały PTI mogą posiadać osobowośc prawną. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny PTI
na wniosek Zarządu Oddziału.
§ 37
Władzami Oddziału PTI są:
(1) Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału,
(2) Zarząd Oddziału,
(3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
(4) Sąd Koleżeński Oddziału.
Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 38
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału, zwołane przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału nie później niż na trzy miesiące
przed Walnym Zjazdem Delegatów PTI.
§ 39
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału PTI należy:
(1) uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami
statutu i uchwałami władz PTI;
(2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej
Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału;
(3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
(4) wybór Prezesa Oddziału;
(5) wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i członków Sądu Koleżeńskiego
Oddziału;
(6) wybór delegatów Oddziału na Walny Zjazd Delegatów PTI,
§ 40
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału PTI z głosem decydującym biorą udział delegaci
wybrani według klucza wyborczego ustalanego każdorazowo przez Zarząd Główny.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału PTI biorą udział z głosem doradczym:
(1)
członkowie ustępujących władz Oddziału, o ile nie zostali wybrani delegatami;
(2)
zaproszeni goście.
§ 41
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby delegatów w pierwszym terminie, w drugim zaś terminie bez względu
na liczbę obecnych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału dotyczące wniosków do Walnego Zjazdu Delegatów
PTI o zmianę statutu oraz do Zarządu Głównego o likwidację Oddziału zapadają większością dwóch trzecich
głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
§ 42
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1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału PTI może być zwołane z inicjatywy Zarządu
Głównego, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej
ogólnej liczby kół Oddziału lub jednej piątej liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie sześciu
tygodni od daty zgłoszenia wniosku; obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 43
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Zarząd Oddziału
zawiadamia delegatów co najmniej na czternaście dni przed terminem zwołania Zgromadzenia.
§ 44
Zarząd Oddziału składa się z 12 do 15 członków; spośród członków wybiera Prezydium złożone z 6 do 8
osób w skład którego wchodzi Prezes, 1 lub 2 wiceprezesów, sekretarz oraz 3 lub 4 członków Prezydium,
wybieranych w głosowaniu tajnym. Żaden członek Zarządu nie może pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez
dwie kolejne kadencje.
§ 45
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
(1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie;
(2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu
Delegatów PTI i Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddzialu, uchwałami i wytycznymi Zarządu Głównego;
(3) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych PTI;
(4) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie kół PTI na terenie działania Oddziału;
(5) zarządzanie majątkiem PTI w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.
§ 46
Prezydium Zarządu Oddziału PTI kieruje działalnością Oddziału w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu
Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz PTI.
§ 47
1. Uchwały Zarządu Oddziału i jego Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 razy na rok.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
§ 48
Komisja Rewizyjna Oddziału PTI składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym
przewodniczącego i sekretarza.
§ 49
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz
w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z
kontroli.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału i prezydium
Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
§ 50
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 5-7 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów
Oddziału, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§ 51
1. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji spory członków Towarzystwa
wymienione w § 35 p.1.
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2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje stronie prawo odwołania się, w terminie 30
dni od dnia otrzymania orzeczenia, do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
3. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądów Koleżeńskich Oddziałów, zatwierdzony
przez Główny Sąd Koleżeński
ROZDZIAŁ VI
Koła PTI
§ 52
1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło powołane na podstawie uchwały Zarządu
Oddziału.
2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków Towarzystwa.
§ 53
1. Władzami Koła PTI są:
(1) Walne Zebranie Członków Koła;
(2) Zarząd Koła.
2. Kadencja obieralnych władz Koła trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 54
1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
(1) uchwalanie kierunków działania zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz Oddziału;
(2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
(3) wybór członków Zarządu;
(4) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału według klucza wyborczego ustalonego
przez Zarząd Oddziału.
§ 55
1. Walne Zebrania Członków Koła zwołują ich Zarządy zawiadamiając członków o terminie, miejscu i
porządku obrad zebrania co najmniej na 10 dni przed terminem zwołania zebrania.
2. W Walnym Zebraniu Członków Koła z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie, z głosem
doradczym - zaproszeni goście.
§ 56
1. Zarząd Koła składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera w głosowaniu tajnym przewodniczącego i
sekretarza.
2. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Towarzystwa na swoim terenie.

ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze
§ 57
Majątek PTI stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze.
§ 58
Na fundusz PTI składają się:
(1) wpisowe i składki członkowskie;
(2) dochody z ruchomości i nieruchomości, będących w użytkowaniu Towarzystwa;
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(3) darowizny, zapisy;
(4) dochody z działalności statutowej.
§ 59
Wszelkie postanowienia władz PTI zmierzające do uszczuplenia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy
rejestracyjnej.
§ 60
Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych PTI wymagane są podpisy Prezesa Zarządu
Głównego lub jednego z wiceprezesów oraz Sekretarza Generalnego.
ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 61
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Delegatów PTI większością 2/3 głosów
delegatów przy obecności co najmniej ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 62
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTI
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ˝ osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów PTI o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega
zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
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