STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA
CHITYNOWEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Polskie Towarzystwo Chitynowe, zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem”
jest stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną, począwszy od chwili uprawomocnienia się
postanowienia sądu o zarejestrowaniu Towarzystwa.
§2
1. Siedzibą Towarzystwa jest Instytut Włókien Chemicznych, Łódź, ul. M. Skłodowskiej
–Curie 19/27.
2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Towarzystwo może tworzyć sekcje naukowe.
§4
Towarzystwo może być członkiem krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń o tym
samym lub podobnym charakterze.
§5
1. Towarzystwo ma prawo używać własnego godła, sztandaru i pieczęci.
2. Towarzystwo posługuje się logo, którym jest kwadrat o wymiarach: wysokość - 4 cm,
szerokość - 4 cm lub innych wymiarach, ale przy
zachowaniu tych samych proporcji:

§6
1. Towarzystwo ma prawo ustanawiać i nadawać odznaczenia organizacyjne.
2. Towarzystwo co roku przyznaje Nagrodę im. Prof. Henryka Struszczyka za
osiągnięcia w badaniach nad chityna i jej pochodnych. Nagroda przyznawana jest
zgodnie z Regulaminem Nagrody.
§7
Towarzystwo realizuje swą działalność przede wszystkim poprzez pracę społeczną ogółu
członków.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§8
2. Celem Towarzystwa jest:
1) popieranie badań naukowych w całym zakresie związanym z chityną oraz
odpowiednimi enzymami, przy czym pod pojęciem chityny rozumie się także
chitozan jak i wszystkie pochodne chityny i chitozanu,
2) pomoc w upowszechnianiu wyników tych badań,
3) popieranie i organizowanie wymiany pomiędzy naukowcami uczestniczącymi w
badaniach związanych z chityną – przede wszystkim w Polsce,
4)

popieranie praktycznego zastosowania wyników badań naukowych w zakresie
chityny,

5) rozwój powiązań i kontaktów z innymi stowarzyszeniami naukowymi - zarówno w
kraju jak i za granicą - posiadającymi analogiczny lub podobny charakter.
2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez :
1) organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych spotkań,
2) publikacje i inne formy rozpowszechniania wyników badań objętych celami
Towarzystwa,
3) udział w pracach i zamierzeniach podejmowanych przez instytucje i stowarzyszenia
zarówno krajowe jak i zagraniczne, zmierzające do rozwoju dziedziny objętej celem
Towarzystwa,
4) działanie w zakresie standaryzacji.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
- zwyczajnych,
- nadzwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.
§10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba popierająca cele
Towarzystwa,
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji
popartej przez 2 członków wprowadzających.

§ 11
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do :
1) biernego i czynnego wyboru do władz Towarzystwa,
2) udziału w posiedzeniach naukowych i innych przedsięwzięciach Towarzystwa,
3) korzystania z informacji rozpowszechnianych przez Towarzystwo.
4) do obniżenia wysokości opłacanej składki członkowskiej ustalonej przez Walne Zebranie,
po przejściu na emeryturę.

§ 12
Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
2) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa oraz czynnego udziału w jego
pracach,
3) regularnego i terminowego opłacania składki :członkowskiej w wysokości uchwalonej
przez Walne Zebranie Członków.

§ 13
1. Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać student wyższej uczelni spełniający
warunki wskazane w § 10 ust.1 i 2, a także obywatel obcego państwa bez prawa uzyskania
statusu członka zwyczajnego.
2. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, a ponadto
korzysta z ulg i świadczeń określonych przez Zarząd.
3.Członek nadzwyczajny może zostać członkiem zwyczajnym na zasadach podanych w § 10.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje
stałą składkę na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji złożonej przez swego przedstawiciela.
2. Członek wspierający posiada prawo do informacji o działalności merytorycznej
Towarzystwa.
3. Członek wspierający nie posiada uprawnień członka zwyczajnego

§ 15
1. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu osobom
fizycznym- obywatelom polskim lub obcym, szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i
rozwoju nauki w zakresie chityny.
2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony od
obowiązku opłacania składek członkowskich, z tym że członek honorowy – obywatel
obcego państwa nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego do władz
Towarzystwa.
3. Najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa jest godność Prezesa Honorowego. Godność tę
nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
Prezesi Honorowi korzystają z przywilejów członków honorowych.

§ 16
1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2) skreślenia z listy członów uchwałą Zarządu z powodu nie opłacania składek
członkowskich przez okres 2 lat, pomimo pisemnego upomnienia,
3) wykluczenia z Towarzystwa uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa,
4) ukończenia studiów przez członka nadzwyczajnego - obywatela polskiego.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje członkowi wykluczonemu prawo
odwołania się do Walnego Zebrania.
3. Członek wykluczony z Towarzystwa powinien uregulować wszystkie należności na rzecz
Towarzystwa do końca miesiąca, w którym nastąpiło wykluczenie oraz zwrócić
legitymację członkowską.

§ 17
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
zaprzestania opłacania zadeklarowanej składki lub utraty osobowości prawnej.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 18
1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 19
1. Najwyższa władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz
Towarzystwa oraz

udzielanie na wniosek

Komisji

Rewizyjnej

absolutorium

ustępującemu Zarządowi,
3) wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
5) nadawanie godności, odznaczeń i wyróżnień Towarzystwa,
6) uchwalanie zmian Statutu i Regulaminu Wyborczego,
7) podejmowanie uchwal o rozwiązaniu się Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie innych uchwał na wniosek Zarządu.

§ 20
1. W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem stanowiącym – wszyscy członkowie
Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 oraz § 14 ust. 3, zaś z głosem doradczymzaproszeni goście.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw
objętych § 32:
1) w pierwszym terminie – w obecności połowy członków Towarzystwa,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych

§ 21
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków
Towarzystwa pisemnie, co najmniej na 30 dni naprzód.

§ 22
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej ¼ liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 23

Zarząd składa się z :
1)

Prezesa,

2)

V-ce Prezesa,

3)

Sekretarza,

4)

Skarbnika,

5)

3 członków

wybranych przez Walne Zebranie.

§ 24
1. Do kompetencji Zarządu należy :
1) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi
i uchwałami Walnego Zebrania,
2) działanie w imieniu Towarzystwa,
3) uchwalanie okresowych planów działania merytorycznego, preliminarza i budżetu,
4) powoływanie sekcji i nadzorowanie ich działalności,
5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, z wyjątkiem regulaminu wyborczego,
6) zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o
nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
8) występowanie z wnioskami o nadawaniu godności, odznaczeń i wyróżnień,
9) podejmowanie uchwał o przyjmowaniu, skreślaniu i wykluczaniu członków.
2. Szczegółowy zakres działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

§ 25
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa; w razie równości głosów
decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy do roku.
3. Uzupełnianie składu Zarządu w czasie trwania kadencji odbywa się spośród osób , które
uzyskały kolejną największą ilość głosów w wyborach.

§ 26
1. Prezes i V-ce Prezes reprezentują Towarzystwo na zewnątrz.
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Towarzystwa składają Prezes lub
V-ce Prezes wraz z Sekretarzem lub Skarbnikiem Zarządu.

§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności
Towarzystwa,
1) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli oraz żądaniami
wyjaśnień,
2) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu,
3) sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zebrania, z wnioskiem o absolutorium dla
Zarządu,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
4.

Szczegółowy zakres pracy Komisji określa regulamin.

Rozdział V
Sekcje Naukowe Towarzystwa
§ 28
1. Sekcje Naukowe Towarzystwa powołuje Zarząd.
2. Członkowie Towarzystwa mogą brać udział w pracach dowolnej liczby Sekcji
Naukowych.
3. Organizacje i tryb działania Sekcji Naukowych określa regulamin zatwierdzony
przez Zarząd.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza
§ 29
1. Towarzystwo jest organizacją „non-profit”
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
3. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na realizację
celów statutowych Towarzystwa i nie może być przeznaczony do podziału między
członkami Towarzystwa.
4. |Rok rozliczeniowy kończy się 31 grudnia. W terminie do 28 lutego Towarzystwo
publikuje rozliczenie finansowe.

Rozdział VII
Majątek Towarzystwa
§ 30
Mają mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
§ 31
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) dotacje, zapisy i darowizny,
3) wpływy z imprez organizowanych przez Towarzystwo,
4) wpływy z działalności gospodarczej Towarzystwa.

Rozdzial VIII
Zmiany Statutu i likwidacja Towarzystwa
§ 32
1. Uchwałę o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów obecnych.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa również sposób likwidacji,
likwidatorów oraz cel na jaki zostanie przeznaczony majątek po zlikwidowanym
Towarzystwie.

