
PROJEKT STATUTU 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TECHNIKI 

SENSOROWEJ 
 

 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej (dalej 

„Stowarzyszenie” lub „PTTS”). 

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: PTTS. 

 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 

2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych PTTS może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

§ 3 

 

Stowarzyszenie, jako podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, posiada osobowość 

prawną. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie może tworzyć stałe lub czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie  

i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą przy 

zachowaniu obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszego Statutu. 

 

§ 5 

 

PTTS może przystąpić do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń (zrzeszeń, organizacji, 

towarzystw) lub należeć do organizacji międzynarodowych, o ile organizacja lub 

stowarzyszenie, do którego PTTS przystępuje będzie posiadało tożsame (choćby częściowo) 

lub podobne cele swojej działalności. 

 

§ 6 

 

Zarząd Główny ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem: Polskie Towarzystwo Techniki 

Sensorowej Zarząd Główny i pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Techniki 

Sensorowej Zarząd Główny zawierającej informacje o siedzibie Stowarzyszenia oraz danych 

teleadresowych. 

 

§ 7 



 

PTTS opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich 

spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

 

Rozdział II 
Cel i środki działania 

 

§ 8 

 

1. Celem i zadaniem PTTS jest rozwijanie, pogłębianie oraz popularyzacja wiedzy i osiągnięć 

naukowo-technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki sensorowej i 

mikrosystemowej. 

2. PTTS realizuje swój cel w szczególności przez: 

• zrzeszanie naukowców zajmujących się szeroko rozumianą tematyką sensorową, 

• aktywne wspieranie działalności naukowej w obszarze sensorów i mikrosystemów 

sensorowych,  

• prowadzenie samodzielne lub przy współpracy z innymi instytucjami, 

stowarzyszeniami oraz podmiotami badań i studiów, 

• inicjowanie działań zmierzających do wspierania rozwoju gospodarczego w dziedzinie 

sensoryki i podejmowania przedsięwzięć wspólnych dla środowiska naukowego i 

gospodarczego, 

• upowszechnianie osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, 

• organizację posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, spotkań, wykładów, zjazdów 

naukowych i dydaktycznych, szkół letnich,   wystaw, kongresów, konferencji, targów, 

kursów i szkoleń oraz ich promocję 

• współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, 

• uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych konferencjach, 

• działalność wydawniczą, poligraficzną i wystawienniczą oraz gromadzenie 

księgozbiorów i materiałów w formie cyfrowej, 

• udzielanie rekomendacji dla naukowców zajmujących się techniką sensorową i 

mikrosystemową, 

• przyznawanie nagród i wyróżnień, organizowanie i obejmowanie patronatem 

konkursów naukowych. 

3. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać, w ramach swoich 

możliwości, działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, o ile ich działalność 

jest zgodna z celami statutowymi PTTS. 

 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

 

Członkowie PTTS dzielą się na: 

• zwyczajnych, 

• honorowych, 

• wspierających. 

 



§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna pracująca lub/i posiadająca doświadczenie 

zawodowe/naukowe w technice sensorowej lub mikroprocesorowej, przyjęta przez Zarząd 

Główny, w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch 

członków wprowadzających. Od uchwały Zarządu Głównego odmawiającej członkostwa 

w Stowarzyszeniu przysługuje osobie składającej deklarację członkostwa prawo odwołania 

do Walnego Zebrania Członków w terminie trzech miesięcy. Odwołanie rozpatrywane jest 

przez Walne Zebranie Członków na jego najbliższym posiedzeniu. 

2. Pisemna deklaracja woli przystąpienia do Stowarzyszenia powinna zawierać w 

szczególności wskazanie danych osobowych osoby składającej deklarację, tj.: imienia, 

nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu mailowego wraz z oświadczeniem o 

wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez PTTS danych osobowych dla celów związanych 

z członkostwem w Stowarzyszeniu oraz realizacji jego celów statutowych. 

3. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi PTTS z chwilą wpisu 

Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny lub honorowy. 

 

§ 11 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla 

rozwoju technik sensorowych, i/lub wybitnie zasłużona dla PTTS. Godność członka 

honorowego nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Walne Zebranie Członków PTTS 

zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem posiadania 

biernego prawa wyboru do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

4. Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 

a) pisemnej deklaracji o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, przedłożonej Prezesowi lub 

Sekretarzowi Zarządu Głównego lub/i przesłanego na adres siedziby Stowarzyszenia, 

b) uchwały Walnego Zebrania Członków o skreśleniu członka honorowego, podjętej 

większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków, przy 

czym uchwała o skreśleniu członka honorowego może zostać podjęta wyłącznie na 

skutek działania członka honorowego na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania 

członka w sposób oczywiście sprzeczny ze Statutem. 

5. Od uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie skreślenia członka honorowego, 

przysługuje skreślonemu członkowi wniosek do Walnego Zebrania Członków o ponowne 

rozpoznanie sprawy. Termin do wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wynosi 3 

miesiące od dnia doręczenia członkowi Stowarzyszenia uchwały o skreśleniu. Walne 

Zebranie Członków rozpoznaje wniosek skreślonego członka honorowego na najbliższym 

posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 12 

 

1. Członek zwyczajny ma prawo do uczestniczenia we wszelkich działaniach Stowarzyszenia 

mających na celu realizację jego celów, w tym w szczególności ma prawo do: 

a) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz PTTS, 

b) udziału w zebraniach, wykładach i konferencjach naukowych organizowanych przez 

PTTS, 

c) udziału w realizacji współpracy PTTS z zagranicznymi podmiotami i instytucjami, 



d) działania w sekcjach PTTS zgodnie z posiadaną specjalnością czy zainteresowaniem, 

 

§ 13 

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1. Przyczyniania się do rozwoju PTTS i aktywnego udziału w realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

2. Przestrzegania postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał władz PTTS. 

3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej każdorazowo przez 

Walne Zebranie Członków PTTS. 

 

§ 14 

 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a) Pisemnej deklaracji o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, przesłanej na adres siedziby 

Stowarzyszenia.  

b) Uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu członka zwyczajnego, podjętej większością 

2/3 głosów Członków Zarządu Głównego obecnych na posiedzeniu, przy czym uchwała 

o skreśleniu członka zwyczajnego może zostać podjęta w przypadku: 

i. zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa 

lata, pomimo wcześniejszego dwukrotnego pisemnego upomnienia członka 

zwyczajnego. 

ii. działania na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania członka w sposób sprzeczny 

ze Statutem oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

2. Skreślenie członka zwyczajnego nie zwalnia skreślonego członka zwyczajnego z 

obowiązku uregulowania składek członkowskich do dnia podjęcia przez Zarząd Główny 

uchwały o skreśleniu. 

3. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreślenia członka, przysługuje skreślonemu 

członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Termin do wniesienia odwołania, o 

którym mowa w zdaniu poprzednim, wynosi 3 miesiące od dnia doręczenia członkowi 

Stowarzyszenia uchwały o skreśleniu. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie 

skreślonego członka zwyczajnego na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania 

Członków. 

 

§ 15 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana 

merytoryczną działalnością PTTS, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz PTTS  

i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny, w drodze uchwały, na podstawie pisemnej 

deklaracji. Członek wspierający ma wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego. Członek wspierający, 

będący osobą prawną, działa przez osobę uprawnioną do jej reprezentacji lub/i inną osobę 

wskazaną przez tę osobę. 

2. Członek wspierający ma prawo do: 

a) udziału w zebraniach, wykładach i konferencjach naukowych organizowanych przez  

PTTS, 

b) udziału w realizacji współpracy PTTS z zagranicznymi podmiotami i instytucjami, 

c) używania  w kontaktach z podmiotami trzecimi oraz we własnych materiałach 

promocyjnych określenia, tytułu partnerskiego: “Członek Wspierający Polskiego 

Towarzystwa Techniki Sensorowej”.  



3. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 

a) Pisemnej deklaracji o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, przesłanej na adres siedziby 

Stowarzyszenia.  

b) Uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu członka wspierającego, podjętej 

większością 2/3 głosów Członków Zarządu Głównego obecnych na posiedzeniu, przy 

czym uchwała o skreśleniu członka wspierającego może zostać podjęta w przypadku: 

i. likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka wspierającego, jak również w 

przypadku zalegania z realizacją przyjętych przez siebie zobowiązań, pomimo 

dwukrotnego pisemnego upomnienia członka wspierającego. 

ii. działania na szkodę Stowarzyszenia lub postępowania członka w sposób 

sprzeczny ze Statutem oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 

4. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreślenia członka, przysługuje skreślonemu 

członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Termin do wniesienia 

odwołania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wynosi 3 miesiące od dnia 

doręczenia członkowi Stowarzyszenia uchwały o skreśleniu. Walne Zebranie 

Członków rozpoznaje odwołanie skreślonego członka zwyczajnego na najbliższym 

posiedzeniu Walnego Zebrania Członków. 

 

 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 

§ 16 

 

1. Władzami PTTS są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd Główny, 

c) Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej. 

2. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Po upływie 2 lat 

kadencji Zarządu Głównego, Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę odnośnie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu. Brak udzielenia absolutorium Zarządowi 

Głównemu przez Walne Zgromadzenie Członków skutkuje skróceniem kadencji Zarządu 

Głównego i przeprowadzeniem nowych wyborów Zarządu Głównego. 

3. Uchwały Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem 

tych sytuacji, w których niniejszy statut postanawia inaczej. Uchwały Walnego Zebrania 

podejmowane są zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku rezygnacji lub/i wygaśnięcia mandatu członka władz wybieralnych 

Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, odpowiednim władzom, uprawnionym do 

powołania członków władz Stowarzyszenia przysługuje prawo powołania uzupełniających 

członków władz. 

 

§ 17 

 

1. Najwyższą władzą PTTS jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na dwa lata przez Zarząd Główny 

w terminie nie później niż na 1 miesiąc przed zakończeniem kadencji Zarządu Głównego 

4. W przypadku braku zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie, o 

którym mowa w § 17 ust. 3 Statutu, kadencja Zarządu Głównego zostaje przedłużona do 



czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania Członków, ale nie dłużej niż na okres 6 

miesięcy. W tym czasie Zarząd Główny jest zobowiązany do zwołania Walnego Zebrania 

Członków. 

 

§ 18 

 

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTTS. 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji 

Rewizyjnej. 

3. Udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Wybór w głosowaniu tajnym prezesa PTTS oraz członków Zarządu Głównego i Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Podejmowanie uchwał w zakresie ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

6. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i regulaminu 

wyborów. 

7. Zatwierdzanie wytycznych budżetowych i sprawozdań finansowych. 

8. Zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o przystąpieniu do innych organizacji i 

stowarzyszeń. 

9. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozpatrzenia środków odwoławczych skreślonych 

członków Stowarzyszenia. 

11. Powoływanie specjalnych komisji. 

12. Uchwalanie wysokości składek członkowskich. 

13. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu. 

14. Zatwierdzanie uchwał Zarządu Głównego o powołaniu, zawieszeniu lub rozwiązaniu 

Oddziału PTTS. 

15. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu PTTS. 

 

 

§ 19 

 

5. Członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do oddania głosu na Walnym Zebraniu Członków 

mogą oddać głos drogą korespondencyjną, w tym drogą korespondencyjną elektroniczną, 

jeżeli taka możliwość wynika z treści ogłoszenia o Walnym Zebraniu Członków. 

6. Stowarzyszenie niezwłocznie udostępnia na stronie internetowej lub przesyła w formie 

pisemnej lub elektronicznej poszczególnym członkom PTTS formularze pozwalające na 

wykonywanie prawa głosu dotyczące projektów uchwał. 

7. Głos oddany w innej formie niż na formularzu lub na formularzu niespełniającym wymagań 

wskazanych w § 19 ust. 2 Statutu jest nieważny. 

8. Stowarzyszenie podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji członka 

Stowarzyszenia głosującego drogą korespondencyjną. Działania te powinny być 

proporcjonalne do celu. 

9. Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania, 

chyba że głosowanie jest tajne, wtedy głosy oddane korespondencyjnie pozostają tajne. 

10. Członek, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym 

Zebraniu Członków. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez 

oświadczenie złożone Zarządowi Głównemu. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, 



jeżeli doszło do Zarządu Głównego nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na 

Walnym Zebraniu Członków. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zobowiązany 

jest do złożenia stosownego oświadczenia w protokole Walnego Zebrania Członków 

odnośnie unieważnienia głosu oddanego korespondencyjnie oraz o uprawnieniu członka do 

oddania ponownego głosu. 

11. Jeżeli ogłoszenie o Walnym Zebraniu Członków nie stanowi inaczej, głosowanie 

korespondencyjne może być przeprowadzone w każdej sprawie. Brak umożliwienia 

głosowania korespondencyjnego w konkretnej sprawie lub/i w trakcie Walnego Zebrania 

Członków musi zostać uzasadniony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.  

 

§ 20 

 

1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział: 

a) członkowie zwyczajni, 

b) członkowie honorowi. 

2  W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział: 

a) członkowie wspierający, 

b) zaproszeni goście. 

 

§ 21 

 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny 

zawiadamia członków co najmniej na trzy tygodnie przed zebraniem. 

2. Walne Zebranie Członków odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Walne Zebranie Członków lub udział członków w Walnym Zebraniu Członków może 

odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Okoliczność udziału 

członka z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Przewodniczący Walnego 

Zebrania Członków odnotowuje w protokole Walnego Zebrania Członków.  

 

§ 22 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, Zarząd zwołuje: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 7 członków zwyczajnych PTTS. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie sześciu 

tygodni od daty zgłoszenia wniosku i upoważnione jest do podejmowania kwestii, dla 

których zostało zwołane.  

 

§ 23 

 

1. Walne Zebranie Członków wybiera w tajnym głosowaniu: 

a) Zarząd: prezesa Zarządu Głównego oraz sześciu członków Zarządu Głównego – zwykłą 

większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu  

b) Trzech członków Komisji Rewizyjnej, zwykłą większością głosów. 

 
§ 24 

 



1. Najpóźniej w dziesięć dni po Walnym Zebraniu Członków, na którym został powołany nowy 

Zarząd Główny, odbywa się zebranie konstytucyjne wybranego Zarządu Głównego, na 

którym wybierani są: jeden wiceprezes, sekretarz i skarbnik. 

2. W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, funkcje jego, aż do najbliższego 

Walnego Zebrania Członków obejmuje wiceprezes. 

 

§ 25 

 

1. Zarząd składa się z siedmiu członków wybieranych na wspólną czteroletnią kadencję. 

W przypadku konieczności powołania uzupełniających członków Zarządu, na zasadzie §16 

ust.4 Statutu, do czasu uzupełnienia swojego składu Zarząd może prowadzić sprawy PTTS 

w niepełnym składzie, przy czym minimalna liczba członków Zarządu sprawujących 

mandat wynosi 5.  

2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

a) Prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia.  

b) Reprezentowanie PTTS na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

c) Kierowanie działalnością PTTS zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i 

uchwałami Walnego Zebrania Członków. 

d) Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i preliminarza budżetu. 

e) Zatwierdzanie sprawozdania finansowego. 

f) Powoływanie i rozwiązywanie sekcji naukowo-technicznych, grup studenckich, 

komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności. 

g) Zawieranie umów o współpracy z innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i 

zagranicznymi. 

h) Uchwalanie regulaminów działalności Zarządu Głównego, Oddziałów, sekcji oraz 

innych regulaminów wewnętrznych. 

i) Występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie członkostwa 

honorowego. 

j) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania lub rozwiązywania Oddziałów i 

występowanie do Walnego Zebrania Członków o zatwierdzenie uchwały. 

k) Podejmowanie uchwał o wstąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 

l) Zarządzanie majątkiem i funduszami PTTS. 

m) Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego 

PTTS. 

n) Przyjmowanie oraz skreślanie członków zwyczajnych i wspierających. 

o) Ustalanie wysokości wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną 

funkcją przez członków Zarządu Oddziału PTTS. 

 

§ 26 

 

1. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz prezes Zarządu Głównego z drugim członkiem 

Zarządu Głównego, wiceprezes Zarządu Głównego wraz z dwoma innymi członkami 

Zarządu Głównego lub czterech członków Zarządu Głównego łącznie. 

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes Zarządu Głównego, nie rzadziej jednak, niż 

raz na pół roku. W sprawach niecierpiących zwłoki, w których niezbędne jest podjęcie 

uchwały Zarządu Głównego, każdy z członków Zarządu uprawniony jest do zwołania 

posiedzenia Zarządu Głównego. 



4. Posiedzenia Zarządu Głównego lub udział w nich członków Zarządu może odbywać się z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Postanowienia dotyczące 

przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej stosuje się odpowiednio.  

 

§ 27 

 

W roku, w którym nie odbywa się Walne Zebranie Członków, prezes zwołuje posiedzenie 

Zarządu Głównego rozszerzone o przewodniczących Oddziałów. W głosowaniu nad 

zgłoszonymi wnioskami biorą udział członkowie Zarządu Głównego. Pozostali uczestnicy 

mają głos doradczy. 

 

§ 28 

 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

 

§ 29 

 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, kontroli 

całokształtu działalności PTTS pod względem celowości, rzetelności i gospodarności ze 

szczególnym uwzględnieniem kontroli przepływów i wydatkowania środków finansowych 

przez Stowarzyszenie. 

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

wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z 

głosem doradczym. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

 

Rozdział V 
Oddziały PTTS 

 

§ 30 

 

1. Oddział PTTS powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego zatwierdzonej przez 

Walne Zebranie Członków. 

2. Oddział PTTS może powstać w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 

5 członków PTTS. 

3. Teren działalności Oddziału i miejsca siedziby jego władz ustala Zarząd Główny zgodnie z 

administracyjnym podziałem kraju. 

4. Zarząd Oddziału PTTS ma prawo używać pieczęci podłużnej z napisem: Polskie 

Towarzystwo Techniki Sensorowej oraz nazwą Oddziału i adresem. 

5. Władzami Oddziału są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, 

b) Zarząd Oddziału. 

6. W kwestiach związanych z kadencją, trybem podejmowania uchwał i uzupełnianiem składu 

władz Oddziału, odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące Zarządu Głównego. 

7. Dopuszcza się możliwość otrzymywania przez członków Zarządu Oddziału PTTS 

wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.  

 



§ 31 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą: 

a) uchwalanie głównych kierunków działania Oddziału, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, 

c) udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Oddziału, 

d) wybór, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego oraz członków Zarządu Oddziału, 

e) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Oddziału, 

f) powoływanie specjalnych komisji, 

g) Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane w sposób analogiczny jak w § 17 

i § 22. 

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

a) reprezentowanie Oddziału w stosunkach z Zarządem Głównym i działanie w imieniu 

Oddziału, 

b) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, 

c) uchwalanie okresowych planów działalności Oddziału, 

d) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych, 

e) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału, 

f) sposób zwoływania posiedzeń Zarządu Oddziału oraz ich częstotliwości i tryb 

podejmowania uchwał jest regulowany analogicznie jak w § 26. 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze: 
 

§ 32 

 

1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnieni są prezes i skarbnik 

PTTS.  

2. Majątek PTTS stanowią składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, przychody z 

własnej działalności oraz przychody z majątku PTTS, nieruchomości, ruchomości i 

fundusze. 

 

§ 33 

 

Na fundusz składają się: 

1. przychody z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu PTTS. 

2. Dotacje, subwencje i darowizny. 

3. Przychody z działalności statutowej. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 34 

 

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie 

Członków PTTS. 

 

§ 35 

 



Uchwałę o rozwiązaniu PTTS podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów 

przy obecności co 1/3 osób uprawnionych do głosowania. W uchwale o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia zawiera się dyspozycje dotyczące majątku i funduszy Stowarzyszenia. 

 

§ 36 

 

1. Ilekroć w niniejszym Statucie zastrzeżona jest dla czynności forma pisemna, Stowarzyszenie 

dopuszcza dokonanie takiej czynności w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, z zachowaniem pod rygorem nieważności formy dokumentowej czynności 

prawnej lub i złożonego oświadczenia woli lub wiedzy. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Statucie odpowiednio stosuje się przepisy 

ustawy o stowarzyszeniach.  

 


