
LP. JEST BĘDZIE 
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Przyjęty na 
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Informatycznego 
w Warszawie 21 marca 2015 roku 

Przyjęty na 
Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego 
w Warszawie 25 czerwca 2017 roku 

2 
1. Towarzystwo może używać nazwy 

skróconej „PTI”. Nazwa Towarzystwa i 
jego skrót „PTI” są prawnie zastrzeżone. 

1. Towarzystwo może używać nazwy 
skróconej „PTI”. Nazwa Towarzystwa 
i skrót „PTI” są prawnie zastrzeżone. 

3 

2. Towarzystwo działa na podstawie 
przepisów ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 
1989 roku (Dziennik Ustaw nr 79.. 
z 2001 roku pozycja 855 z późniejszymi 
zmianami) oraz niniejszego Statutu.  

2. Towarzystwo działa na podstawie 
przepisów ustawy Prawo 
o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 
1989 roku (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) 
oraz niniejszego Statutu.  

4 § 3 § 3 Struktura organizacyjna 
5 § 4 § 4 Współpraca 
6 § 5 § 5 Podstawa działania 

7 
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na 

pracy społecznej ogółu członków. 
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na 

pracy społecznej członków. 

8 
2. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo 

może zatrudniać pracowników. 
3. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo 

może zatrudniać pracowników, w tym 
swoich członków. 

9 § 6 § 6 Pieczęcie i odznaki 

10 
ROZDZIAŁ II. Cele i środki 
działania 

ROZDZIAŁ II. Misja, cele i formy 
działania PTI 

11  

§ 7 Misja PTI 
Polskie Towarzystwo Informatyczne 
stanowiąc należącą do społeczeństwa 
informacyjnego ogólnokrajową, 
dobrowolną, zorganizowaną, pozarządową, 
otwartą na wymianę poglądów i idei 
strukturę polskich informatyków jest 
skoncentrowane na:  

1. wspieraniu na wysokim poziomie 
merytorycznym oraz etycznym: 

a) nauki,  
b) zawodu w zakresie:  

i) skutecznego wkraczania 
w życie zawodowe osób 
młodych,  

ii) efektywnej działalności 
osób wykwalifikowanych, 

iii) utrzymywania aktywności 
osób z dłuższym stażem 
profesjonalnym, 

c) edukacji, w tym e-umiejętności 
całego społeczeństwa, 

d) usług zawodowych, 
e) społeczności,  

2. obszarach:  
a) przede wszystkim samej 

informatyki, 
b) jak i w obszarach z nią 

powiązanych, 

3. udziale i wpływie opiniotwórczym na 
rozwój: 

a) dziedziny informatyki, 
b) zawodu informatyka. 

 
 

  



12 § 7 § 8 Cele i formy działania PTI 
13 Ust. 1 Ust. 1 

14 

 f) prowadzenie działalności naukowej, 
naukowo-badawczej i naukowo-
technicznej, w tym współpraca ze 
stowarzyszeniami i towarzystwami 
naukowymi 

15 

f) popieranie działalności naukowej, 
naukowo-badawczej i naukowo-
technicznej we wszystkich 
dziedzinach informatyki i 
doskonalenia metod jej efektywnego 
wykorzystania, 

g) ułatwianie wymiany informacji 
w środowisku zawodowym, 

h) popularyzacja zagadnień informatyki 
i jej zastosowań, 

i) dbałość o poziom edukacji 
informatycznej, 

j) propagowanie idei ECDL 
(Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych) 
i EUCIP (Europejskiego Certyfikatu 
Zawodu Informatyka), 

g) popieranie działalności naukowej, 
naukowo-badawczej i naukowo-
technicznej we wszystkich 
dziedzinach informatyki i 
doskonalenia metod jej efektywnego 
wykorzystania, 

h) ułatwianie wymiany informacji 
w środowisku zawodowym, 

i) popularyzacja zagadnień informatyki 
i jej zastosowań, 

j) dbałość o poziom edukacji 
informatycznej, 

k) propagowanie idei ECDL 
(Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych) 
i EUCIP (Europejskiego Certyfikatu 
Zawodu Informatyka), 

16 

 l) rozpowszechnianie wiedzy 
specjalistycznej i podnoszenie 
poziomu zawodowego, 
w szczególności w ramach: 

i. kursów i szkoleń 
specjalistycznych dla 
informatyków czynnych 
zawodowo, opcjonalnie 
kończonych certyfikatem 
wydawanym przez PTI, 
konferencji, odczytów, wystaw, 
pokazów technicznych, bibliotek, 
portali internetowych 
i webinariów informatycznych, 
platformy rozwoju zawodowego 
na preferencyjnych warunkach 
dla członków PTI konkursów, 
działalności wydawniczej, 
popularyzatorskiej 
i integracyjnej, 

ii. prowadzenia szkół średnich, 
policealnych i wyższych oraz 
studiów podyplomowych 
o kierunkach nauczania 
związanych z informatyką 
i dziedzinami pokrewnymi, 

iii. klubów oraz innych ośrodków, a 
także akcji i imprez mających na 
celu podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych członków 
Towarzystwa oraz integracji 
środowiska zawodowego, 
rekomendowanego i okresowo 
aktualizowanego wzorcowego 
wykazu nazw stanowisk 
informatycznych 
merytorycznych, wraz 
z zarządczymi i towarzyszącymi 
w przedsiębiorstwach 
informatycznych, w powiązaniu 



z innymi tego typu wykazami, 
iv. wewnętrznego systemu 

potwierdzania kwalifikacji 
i umiejętności informatycznych 
zgodnie z przepisami rozdziału 
IV - Systemy potwierdzania 
kwalifikacji i umiejętności 
informatycznych, 
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k) udział w budowaniu społeczeństwa 
informacyjnego, 

l) dbałość o dziedzictwo historii 
informatyki. 

m) udział w budowaniu społeczeństwa 
informacyjnego, 

n) dbałość o dziedzictwo historii 
informatyki. 

18 Towarzystwo osiąga swoje cele przez:  6. Towarzystwo realizuje swoje cele przez 

19 

 e) zakładanie i prowadzenie szkół 
średnich, policealnych i wyższych 
oraz studiów podyplomowych o 
kierunkach nauczania związanych z 
informatyką i dziedzinami 
pokrewnymi, 

20 

e) wspieranie prac mających na celu 
podnoszenie jakości rozwiązań 
informatycznych oraz inicjowanie, 
opracowywanie i opiniowanie norm 
dotyczących informatyki, a także 
opiniowanie państwowych i lokalnych 
programów oraz planów w dziedzinie 
informatyki, 

f) wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii 
oraz innych prac zlecanych przez 
organy administracji publicznej 
i podmioty gospodarcze, 

g) przedstawianie organom administracji 
publicznej, organom samorządów 
zawodowych i gospodarczych oraz 
organizacjom pozarządowym 
stanowisk i wniosków, 

h) organizowanie wyjazdów naukowych 
i studialnych, praktyk oraz stażów 
krajowych i zagranicznych, 

i) organizowanie kongresów, 
konferencji oraz narad naukowych 
i naukowo-technicznych, krajowych 
i międzynarodowych, 

j) inicjowanie tworzenia funduszów 
stypendialnych, 

k) wnioskowanie i opiniowanie 
przyznawania oraz wykorzystania 
stypendiów z funduszów organizacji 
zagranicznych dla członków 
Towarzystwa, 

f) wspieranie prac mających na celu 
podnoszenie jakości rozwiązań 
informatycznych oraz inicjowanie, 
opracowywanie i opiniowanie norm 
dotyczących informatyki, a także 
opiniowanie państwowych i lokalnych 
programów oraz planów w dziedzinie 
informatyki, 

g) wykonywanie ekspertyz, ocen i opinii 
oraz innych prac zlecanych przez 
organy administracji publicznej 
i podmioty gospodarcze, 

h) przedstawianie organom administracji 
publicznej, organom samorządów 
zawodowych i gospodarczych oraz 
organizacjom pozarządowym 
stanowisk i wniosków, 

i) organizowanie wyjazdów naukowych 
i studialnych, praktyk oraz stażów 
krajowych i zagranicznych, 

j) organizowanie kongresów, 
konferencji oraz narad naukowych 
i naukowo-technicznych, krajowych 
i międzynarodowych, 

k) inicjowanie tworzenia funduszów 
stypendialnych, 

l) wnioskowanie i opiniowanie 
przyznawania oraz wykorzystania 
stypendiów z funduszów organizacji 
zagranicznych dla członków 
Towarzystwa, 

21 

2. organizowanie i prowadzenie 
klubów oraz innych ośrodków, 
a także akcji i imprez mających 
na celu podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych członków 
Towarzystwa oraz integracji 
środowiska zawodowego 

 

22 

p) udzielanie pomocy członkom 
Towarzystwa w sprawach 
związanych z wykonywaniem 
przez nich zawodu informatyka, 

q) zgłaszanie i opiniowanie 
wniosków w sprawie odznaczeń 
i nagród dla członków 
Towarzystwa, 

o) udzielanie pomocy członkom 
Towarzystwa w sprawach 
związanych z wykonywaniem 
przez nich zawodu informatyka, 

p) zgłaszanie i opiniowanie 
wniosków w sprawie odznaczeń 
i nagród dla członków 
Towarzystwa, 



r) ochronę sfery materialnych 
interesów członków 
Towarzystwa, łącznie ze 
świadczeniem im pomocy 
materialnej w uzasadnionych 
przypadkach. 

q) ochronę sfery materialnych 
interesów członków 
Towarzystwa, łącznie ze 
świadczeniem im pomocy 
materialnej w uzasadnionych 
przypadkach. 

23 § 9 § 9 Członkowie 

24 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  
a) zwyczajnych, 
b) honorowych, 
c) wspierających. 

Towarzystwo skupia:  
a) członków zwyczajnych, 
b) członków honorowych, 
c) członków wspierających. 

25 § 10 § 10 Członkostwo zwyczajne 

 Ust. 1 Ust. 1 

26 

b) mają wykształcenie wyższe lub średnie, 
a ich praca zawodowa w ciągu co 
najmniej trzech ostatnich lat przed 
wstąpieniem do Towarzystwa była ściśle 
związana z informatyką, 

b) mają wykształcenie wyższe lub średnie, 
a ich praca zawodowa w ciągu co 
najmniej trzech ostatnich lat przed 
wstąpieniem do Towarzystwa była 
związana z informatyką, 

27 
c) studiują na kierunkach informatycznych 

lub związanych z informatyką, 
poczynając od trzeciego roku studiów. 

c) studiują na kierunkach informatycznych 
lub związanych z informatyką, 

28 
 d) inne osoby których osiągnięcia 

w dziedzinie informatyki lub działalność 
na rzecz PTI uzasadniają przyjęcie. 

29 
2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma 

prawo do: 
2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma 

prawo: 

30 
a) wybierania i bycia wybieranym do 

władz Towarzystwa, 
a) wyborcze, czynne i bierne, 

31 

d) korzystania z pomocy Towarzystwa 
w podwyższaniu kwalifikacji 
zawodowych oraz ochronie praw 
autorskich i zawodowych, 

d) korzystania ze wsparcia ze strony 
Towarzystwa w podwyższaniu 
kwalifikacji zawodowych oraz ochronie 
praw autorskich i zawodowych, 

32 

4. Członek zwyczajny może zmienić Oddział 
PTI, w którym zamierza realizować swoją 
działalność. 

4. Członek Towarzystwa może zmienić 
Oddział PTI, w którym realizuje swoją 
działalność. Zasady zmiany Oddziału PTI 
określa właściwy regulamin. 

  33 Ust. 7 Ust. 7 

34 b) śmierci, b) śmierci członka, 

35 

c) utrzymywania, pomimo 
upomnienia, rocznej zaległości 
w opłacaniu składek członkowskich 
stwierdzonej przez Zarząd Oddziału 
PTI do którego należy członek lub 
przez Zarząd Główny PTI 
w przypadku bezczynności Zarządu 
Oddziału,  

c) skreślenia z listy członków 
zwyczajnych w efekcie utrzymywania, 
pomimo upomnienia, rocznej 
zaległości w opłacaniu składek 
członkowskich na podstawie uchwały 
Zarządu Oddziału PTI do którego 
należy członek lub Zarządu 
Głównego PTI w przypadku 
bezczynności Zarządu Oddziału, 

36 § 11 § 11 Członkostwo honorowe 

37 § 12 § 12 Członkostwo wspierające 

38 

1. Członkami wspierającymi Towarzystwa 
mogą być osoby prawne lub osoby 
fizyczne, w tym prowadzące działalność 
gospodarczą, które są zainteresowane 
działalnością Towarzystwa i zadeklarują 
poparcie finansowe lub organizacyjne 
na rzecz działalności statutowej 
Towarzystwa.  

1. Członkami wspierającymi Towarzystwa 
mogą być osoby prawne lub osoby 
fizyczne, które są zainteresowane 
działalnością Towarzystwa 
i zadeklarują poparcie finansowe lub 
organizacyjne na rzecz działalności 
statutowej Towarzystwa.  

39 

2. Członków wspierających przyjmuje 
Zarząd Główny PTI na podstawie 
deklaracji pisemnej, która może być 
przekazana również w postaci 
elektronicznej. 

2. Członków wspierających przyjmuje 
uchwałą Zarząd Główny PTI na 
podstawie deklaracji pisemnej, która 
może być przekazana również 
w postaci elektronicznej. 



40 

 ROZDZIAŁ IV. Systemy 
potwierdzania 
kwalifikacji 
i umiejętności 
informatycznych 

§ 13 System i jego zadania 
Towarzystwo prowadzi systemy 
potwierdzania posiadania kwalifikacji 
i umiejętności zawodowych otwarte dla 
wszystkich specjalistów zgodnie z  zasadą 
wolności wykonywania zawodu. Do zadań 
tych systemów należy: 

a) umożliwienie specjalistom 
praktykom uzyskanie 
odnawialnego niezależnego 
i wiarygodnego potwierdzenia 
ich kwalifikacji, 

b) wspieranie pracodawców 
w procesie pozyskiwania 
pracowników oraz w trakcie ich 
zatrudnienia poprzez 
korzystanie z niezależnego 
i wiarygodnego potwierdzenia 
ich kwalifikacji. 

§ 14 Zakres realizacji zadań 
Zadania systemów są realizowane 
w zakresie zawodu informatyka oraz 
zawodów pokrewnych z przewagą 
informatyki. 

§ 15 Sposób realizacji zadań 
Zadania są realizowane poprzez: 

a) prowadzenie - skorelowanego 
z właściwymi wykazami 
państwowymi - wykazu 
specjalności zawodowych 
z zakresu systemu 
i podlegających walidacji oraz 
certyfikacji, 

b) utrzymywanie - skorelowanego 
z właściwymi unormowaniami 
państwowymi - sylabusów 
specjalności zawodowych 
z zakresu systemu, 

c) przeprowadzania procesu 
walidacji, 

d) wydawanie certyfikatów. 

§ 16 Ustalenia szczegółowe 
Funkcjonowanie systemu określa regulamin 

zatwierdzany uchwałą Zarządu Głównego. 

41 
ROZDZIAŁ IV. Zjazd Delegatów 
i władze naczelne PTI 

ROZDZIAŁ V. Zjazd Delegatów 
i władze naczelne PTI 

42 § 13 Zjazd Delegatów PTI § 17 Zjazd Delegatów PTI 

43 

4. Uchwała zwołująca zjazd PTI może 
dopuszczać zdalny udział w nim przy 
wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, co obejmuje 
w szczególności: 

4. Uchwała zwołująca Zjazd Delegatów PTI 
może dopuszczać zdalny udział w nim przy 
wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, co obejmuje 
w szczególności: 

44 Ust. 6 Ust. 6 

45 
 i) rozpatrywanie odwołań od 

prawomocnych orzeczeń Głównego 
Sądu Koleżeńskiego PTI i kasacja 



wyroków GSK., 

46 
i) zmiana Statutu PTI, 
j) rozwiązanie Towarzystwa. 

j) zmiana Statutu PTI, 

k) rozwiązanie Towarzystwa. 

47 

7. Uchwały Zjazdu Delegatów PTI są 
podejmowane zwykłą większością 
głosów, w pierwszym terminie przy 
obecności co najmniej połowy liczby 
delegatów, a w drugim terminie – bez 
względu na liczbę obecnych, 
z zastrzeżeniem § 45 i § 46. 

7. Uchwały Zjazdu Delegatów PTI są 
podejmowane zwykłą większością 
głosów, w pierwszym terminie przy 
obecności co najmniej połowy liczby 
delegatów, a w drugim terminie – bez 
względu na liczbę obecnych, 
z zastrzeżeniem § 48 i § 49. 

48 

8. W Zjeździe Delegatów PTI z głosem 
stanowiącym biorą udział członkowie 
honorowi PTI oraz delegaci wybrani 
w głosowaniu tajnym na Walnych 
Zgromadzeniach Członków Oddziałów 
PTI, a na terenach nie objętych 
działaniem Oddziałów PTI – na 
zebraniach w okręgach wyborczych 
utworzonych przez władzę naczelną 
PTI, która zwołała Zjazd.. 

8. W Zjeździe Delegatów PTI z głosem 
stanowiącym biorą udział członkowie 
honorowi PTI oraz delegaci wybrani 
w głosowaniu tajnym na Walnych 
Zgromadzeniach Członków Oddziałów 
PTI. 

49 

9. Kadencja wybranych delegatów trwa 3 
(trzy) lata i kończy się z chwilą 
zarządzenia wyboru delegatów na 
kolejny Zwyczajny Zjazd. W przypadku 
wygaśnięcia mandatu delegata 
z powodów wymienionych w § 10 ustęp 
7 zwolniony mandat delegata uzyskuje 
członek, który na tym samym zebraniu 
wyborczym otrzymał kolejną najwyższą 
liczbę głosów. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje losowanie. 

9. Kadencja wybranych delegatów trwa 4 
(cztery) lata i kończy się z chwilą 
zarządzenia wyboru delegatów na 
kolejny Zwyczajny Zjazd. W przypadku 
wygaśnięcia mandatu delegata 
z powodów wymienionych w § 10 ust. 7 
zwolniony mandat delegata uzyskuje 
członek, który na tym samym zebraniu 
wyborczym otrzymał kolejną najwyższą 
liczbę głosów. W przypadku równej 
liczby głosów decyduje losowanie. 
w przypadku, gdy nie ma możliwości 
obsadzenia zwolnionego mandatu, 
mandat ten zostaje nieobsadzony. 

50 

10. Liczba delegatów Oddziałów PTI i 
okręgów wyborczych na Zjazd 
Delegatów PTI (klucz wyborczy) 
ustalana jest proporcjonalnie 
(z zaokrągleniem w górę do najbliższej 
liczby całkowitej) do liczby członków 
zwyczajnych tych oddziałów i okręgów, 
którzy do końca roku poprzedzającego 
Walne Zgromadzenie Członków 
Oddziału PTI lub zebranie wyborcze nie 
zalegali z opłacaniem składek. 

11. Liczba delegatów Oddziałów PTI na 
Zjazd Delegatów PTI (klucz wyborczy) 
ustalana jest proporcjonalnie 
(z zaokrągleniem w górę do najbliższej 
liczby całkowitej) do liczby tych 
członków zwyczajnych oddziałów, którzy 
do końca roku poprzedzającego Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału PTI 
nie zalegali z opłacaniem składek. 

51 

12. Władza naczelna PTI, która zwołała 
Zjazd Delegatów PTI, ustala okręgi 
wyborcze oraz liczbę delegatów 
z każdego Oddziału i okręgu 
wyborczego. 

10. Władza naczelna PTI, która zwołała 
Zjazd Delegatów PTI, ogłasza liczbę 
delegatów z każdego Oddziału. 

52 Ust. 12 Ust. 12 

53 

a) członkowie władz naczelnych PTI 
oraz prezesi Zarządów Oddziałów 
PTI, jeżeli nie zostali wybrani 
delegatami, 

a) członkowie władz naczelnych PTI 
oraz Prezesi Zarządów Oddziałów 
PTI, jeżeli nie zostali wybrani 
delegatami, 

54 
§ 14. Zwyczajny Zjazd Delegatów 
PTI 

§ 18 Zwyczajny Zjazd Delegatów 
PTI 

55 
1. Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI jest 

zwoływany co trzy lata w maju lub czerwcu, 
z zastrzeżeniem § 15 ustęp 4. 

4. Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI jest 
zwoływany co cztery lata w maju lub 
czerwcu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 4. 

56 

2. Porządek obrad Zwyczajnego Zjazdu 
Delegatów PTI obejmuje co najmniej 
sprawy wymienione w § 13 ustęp 6 litery b), 
c), e) i f). 

5. Porządek obrad Zwyczajnego Zjazdu 
Delegatów PTI obejmuje co najmniej 
sprawy wymienione w § 17 ust. 6 lit. b), c), 
e) i f). 



57 
§ 15 Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów PTI 

§ 19 Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów PTI 

58 Ust. 1 Ust. 1 

59 

a) przez Zarząd Główny PTI z własnej 
inicjatywy, w szczególności w związku 
ze sprawami wymienionymi w ustępach 
2 lub 3, 

a) przez Zarząd Główny PTI z własnej 
inicjatywy, w szczególności w związku 
ze sprawami wymienionymi w ust. 2 lub 
3, 

60 

2. Zarząd Główny PTI zwołuje Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów PTI w przypadku 
wygaśnięcia mandatu prezesa PTI lub 
ustania członkostwa więcej niż ⅓ członków 
co najmniej jednej władzy naczelnej PTI, 
wybranej na Zjeździe Delegatów PTI i braku 
możliwości uzupełnienia składu zgodnie z § 
17. 

2. Zarząd Główny PTI zwołuje Nadzwyczajny 
Zjazd Delegatów PTI w przypadku 
wygaśnięcia mandatu Prezesa PTI lub 
ustania członkostwa więcej niż ⅓ członków 
co najmniej jednej władzy naczelnej PTI, 
wybranej na Zjeździe Delegatów PTI i braku 
możliwości uzupełnienia składu zgodnie z § 
21. 

61 

4. W przypadku gdyby Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów PTI miał się odbyć na mniej niż 
6 miesięcy przed terminem, o którym mowa 
w § 14, zwołuje się Zwyczajny Zjazd 
Delegatów PTI i zarządza się wybór 
delegatów na ten Zwyczajny Zjazd. Kolejny 
po nim Zwyczajny Zjazd zwołuje się 
w statutowym terminie. 

4. W przypadku gdyby Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów PTI miał się odbyć na mniej niż 
6 miesięcy przed terminem, o którym mowa 
w § 18, zwołuje się Zwyczajny Zjazd 
Delegatów PTI i zarządza się wybór 
delegatów na ten Zwyczajny Zjazd. Kolejny 
po nim Zwyczajny Zjazd zwołuje się 
w statutowym terminie. 

62 § 16 Władze naczelne PTI § 20 Władze naczelne PTI 
63 Ust. 1 Ust. 1 

64 a) prezes PTI, a) Prezes PTI, 

65 

2. Kadencja władz naczelnych PTI trwa 3 
(trzy) lata i kończy się z chwilą ogłoszenia 
wyniku wyboru nowych władz naczelnych 
przez Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI. 
Wybór władzy PTI na Nadzwyczajnym 
Zjeździe Delegatów PTI nie przerywa 
trwania aktualnej w momencie wyboru 
kadencji tej władzy. 

2. Kadencja władz naczelnych PTI trwa 4 
(cztery) lata i kończy się z chwilą 
ogłoszenia wyniku wyboru nowych władz 
naczelnych przez Zwyczajny Zjazd 
Delegatów PTI. Wybór władzy PTI na 
Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów PTI 
nie przerywa trwania aktualnej 
w momencie wyboru kadencji tej władzy. 

66 
4. Członkami władz naczelnych PTI nie mogą 

być pracownicy etatowi Towarzystwa.  
4. Członkami władz naczelnych PTI nie 

mogą być pracownicy etatowi 
Towarzystwa z zastrzeżeniem ust, 7.  

67 

 7. Jeden z członków Zarządu Głównego 
Towarzystwa może otrzymywać 
wynagrodzenie za czynności wykonywane 
w związku z pełnioną funkcją. 

68 
§ 17 Wygaśnięcie mandatu 
członka władzy naczelnej PTI 

§ 21 Wygaśnięcie mandatu 
członka władzy naczelnej PTI 

69 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu 
prezesa PTI, Zarząd Główny PTI zwołuje 
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI 
w celu dokonania wyboru prezesa PTI. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu 
Prezesa PTI, Zarząd Główny PTI zwołuje 
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w celu 
dokonania wyboru Prezesa PTI. 

70 § 18 Prezes PTI § 22 Prezes PTI 

71 
2. Funkcję prezesa PTI można pełnić co 

najwyżej przez dwie kolejne pełne kadencje. 
2. Funkcję Prezesa PTI można pełnić co 

najwyżej przez dwie kolejne pełne kadencje. 

72 

4. Prezes PTI kieruje Biurem Zarządu 
Głównego za pośrednictwem dyrektora 
generalnego Biura Zarządu Głównego 
PTI. 

4. Prezes PTI kieruje Biurem Zarządu 
Głównego PTI zgodnie z regulaminem 
uchwalonym przez Zarząd Główny. 

73 § 18 Zarząd Główny PTI § 23 Zarząd Główny PTI 

74 

1. W skład Zarządu Głównego PTI wchodzą: 
prezes PTI i członkowie wybrani przez 
Zjazd Delegatów PTI 

1. W skład Zarządu Głównego PTI wchodzą: 
Prezes PTI, członkowie wybrani przez Zjazd 
Delegatów PTI oraz ustępujący Prezes PTI 
(jeśli wyrazi na to zgodę). 

75 
2. Wiceprezesów PTI wybiera i odwołuje 

Zarząd Główny PTI spośród swoich 
członków w głosowaniu tajnym na wniosek 

2. Wiceprezesów PTI wybiera i odwołuje 
Zarząd Główny PTI spośród swoich 
członków w głosowaniu tajnym na wniosek 



prezesa PTI. Prezesa PTI. 

76 

3. Zarząd Główny PTI powiadamia członków 
Towarzystwa o zakresie obowiązków 
każdego członka Zarządu Głównego PTI 
oraz przekazuje do ich wiadomości 
sprawozdania z corocznej działalności. 

3. Zarząd Główny PTI powiadamia członków 
Towarzystwa o zakresie obowiązków 
każdego członka Zarządu Głównego PTI 
oraz przekazuje do ich wiadomości 
coroczne sprawozdania z działalności. 

77 
5. W tych samych przypadkach wygasa 

mandat prezesa PTI. 
5. W tych samych przypadkach, wymienionych 

w ust. 4, wygasa mandat Prezesa PTI. 

78 Ust. 6 Ust. 6 

79 

i) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu 
Głównego PTI i jego Prezydium, 
Zarządów Oddziałów PTI, sekcji 
tematycznych, komisji oraz innych 
regulaminów wewnętrznych, 

i) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu 
Głównego PTI i jego Prezydium, sekcji 
tematycznych, komisji oraz innych 
regulaminów wewnętrznych, 

80 

n) zwoływanie Zjazdów Delegatów PTI 
i ustalanie liczby delegatów Oddziałów 
i okręgów wyborczych na Zjazd 
Delegatów PTI, 

n) zwoływanie Zjazdów Delegatów PTI 
i ustalanie liczby delegatów Oddziałów 
na Zjazd Delegatów PTI, 

81 

p) nadawanie na wniosek prezesa PTI 
wyróżnień, odznak honorowych 
i dyplomów oraz występowanie 
o przyznanie odznaczeń i nagród, 

p) nadawanie na wniosek Prezesa PTI 
wyróżnień, odznak honorowych 
i dyplomów oraz występowanie 
o przyznanie odznaczeń i nagród, 

82 

r) przyjmowanie, w drodze uchwał, 
członków zwyczajnych Towarzystwa 
i stwierdzanie, również w drodze 
uchwał, ustania ich członkostwa, 

r) przyjmowanie, w drodze uchwał, 
członków zwyczajnych Towarzystwa 
i stwierdzanie, również w drodze 
uchwał, ustania ich członkostwa 
(z wyjątkiem sytuacji śmierci członka 
Towarzystwa), 

83 
y) przyjmowanie rezygnacji członków 

Zarządu Głównego PTI i prezesa PTI, 
y) przyjmowanie rezygnacji członków 

Zarządu Głównego PTI i Prezesa PTI, 

84 
z) powoływanie nowych członków Zarządu 

Głównego PTI w trakcie kadencji 
w trybie § 17 ustęp 1. 

z) powoływanie nowych członków Zarządu 
Głównego PTI w trakcie kadencji 
w trybie § 21 ust. 1. 

85 

7. Posiedzenia Zarządu Głównego PTI 
odbywają się w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż trzy razy w roku. 
Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu 
prezes PTI, a jeśli jest to niemożliwe – 
jeden z wiceprezesów PTI. 

7. Posiedzenia Zarządu Głównego PTI 
odbywają się w miarę potrzeby, nie 
rzadziej jednak niż trzy razy w roku. 
Posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu 
Prezes PTI, a jeśli jest to niemożliwe – 
jeden z wiceprezesów PTI. 

86 

8. Uchwały Zarządu Głównego PTI zapadają 
zwykłą większością głosów przy 
obecności ponad połowy członków 
Zarządu Głównego PTI, w tym prezesa 
PTI lub co najmniej  jednego wiceprezesa 
PTI. W przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego 
posiedzenia. 

8. Uchwały Zarządu Głównego PTI zapadają 
zwykłą większością głosów przy 
obecności ponad połowy członków 
Zarządu Głównego PTI, w tym Prezesa 
PTI lub jednego wiceprezesa PTI. W 
przypadku równej liczby głosów rozstrzyga 
głos przewodniczącego posiedzenia. 

87 

9. W posiedzeniach Zarządu Głównego PTI 
uczestniczą z głosem doradczym prezesi 
Oddziałów PTI, członkowie Głównej 
Komisji Rewizyjnej PTI oraz inne osoby 
zaproszone przez przewodniczącego 
posiedzenia. 

9. W posiedzeniach Zarządu Głównego PTI 
uczestniczą z głosem doradczym Prezesi 
Oddziałów PTI, członkowie Głównej 
Komisji Rewizyjnej PTI oraz inne osoby 
zaproszone przez przewodniczącego 
posiedzenia. 

88 § 20 Skarbnik PTI § 24 Skarbnik PTI 

89 
1. Zarząd Główny PTI powołuje skarbnika 

PTI ze swojego grona.  
1. Zarząd Główny PTI powołuje Skarbnika 

PTI ze swojego grona.  

90 
2. Funkcja skarbnika PTI może być łączona 

z funkcją wiceprezesa PTI. 
2. Funkcja Skarbnika PTI może być łączona 

z funkcją wiceprezesa PTI. 

91 
§ 21 Prezydium Zarządu Głównego 
PTI 

§ 25 Prezydium Zarządu Głównego 
PTI 

92 
1. W skład Prezydium Zarządu Głównego 

PTI wchodzą: prezes PTI, wiceprezesi 
PTI, od jednego do trzech członków 

1. W skład Prezydium Zarządu Głównego 
PTI wchodzą: Prezes PTI, wiceprezesi 
PTI, od jednego do trzech członków 



Zarządu Głównego PTI oraz skarbnik PTI. Zarządu Głównego PTI oraz Skarbnik PTI. 

93 

2. Prezydium Zarządu Głównego PTI kieruje 
działalnością Towarzystwa w okresie 
pomiędzy posiedzeniami Zarządu 
Głównego PTI, zgodnie z Regulaminem 
Pracy Prezydium Zarządu Głównego PTI 
uchwalonym przez Zarząd Główny PTI 
w zakresie czynności wymienionych w § 
19 ustępie 6 litera a) i b). 

2. Prezydium Zarządu Głównego PTI kieruje 
działalnością Towarzystwa w okresie 
pomiędzy posiedzeniami Zarządu 
Głównego PTI, zgodnie z Regulaminem 
Pracy Prezydium Zarządu Głównego PTI 
uchwalonym przez Zarząd Główny PTI 
w zakresie czynności wymienionych w § 
23 ust. 6 lit. a) i b). 

94 

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego 
PTI zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności ponad połowy członków 
tego Prezydium, w tym prezesa PTI lub co 
najmniej jednego wiceprezesa PTI. 
W przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego 
posiedzenia. Uchwały Prezydium Zarządu 
Głównego PTI podlegają zatwierdzeniu na 
najbliższym posiedzeniu Zarządu 
Głównego PTI. 

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego 
PTI zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności ponad połowy członków 
tego Prezydium, w tym Prezesa PTI lub 
wiceprezesa PTI. W przypadku równej 
liczby głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego posiedzenia. Uchwały 
Prezydium Zarządu Głównego PTI 
podlegają zatwierdzeniu na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu Głównego PTI. 

95 
§ 22 Główna Komisja Rewizyjna 
PTI 

§ 26 Główna Komisja Rewizyjna 
PTI 

96 

3. W sprawie ustania członkostwa w Głównej 
Komisji Rewizyjnej PTI stosuje się 
odpowiednio przepisy § 19 ustęp 4 
dotyczące Zarządu Głównego PTI. 

3. W sprawie ustania członkostwa w Głównej 
Komisji Rewizyjnej PTI stosuje się 
odpowiednio przepisy § 23 ust. 4 
dotyczące Zarządu Głównego PTI. 

97 

6. Główna Komisja Rewizyjna PTI ma prawo 
występowania do Zarządu Głównego PTI 
z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania 
wyjaśnień, a ponadto ma obowiązek skła-
dania sprawozdania na Zjeździe 
Delegatów PTI wraz z oceną działalności 
i wnioskami dotyczącymi udzielenia 
absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Głównemu PTI. 

6. Główna Komisja Rewizyjna PTI ma prawo 
występowania do Zarządu Głównego PTI 
z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania 
wyjaśnień, a ponadto ma obowiązek 
składania sprawozdania na Zjeździe 
Delegatów PTI wraz z oceną działalności 
i wnioskami dotyczącymi udzielenia 
absolutorium ustępującemu Zarządowi 
Głównemu PTI. 

98 

8. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej PTI 
zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności ponad połowy członków 
Głównej Komisji Rewizyjnej PTI, w tym jej 
przewodniczącego lub co najmniej 
jednego zastępcy przewodniczącego. 
W przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego 
posiedzenia. 

8. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej PTI 
zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności ponad połowy członków 
Głównej Komisji Rewizyjnej PTI, w tym jej 
przewodniczącego lub zastępcy 
przewodniczącego. W przypadku równej 
liczby głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego posiedzenia. 

99 § 23 Główny Sąd Koleżeński PTI § 27 Główny Sąd Koleżeński PTI 

100 

3. W sprawie ustania członkostwa 
w Głównym Sądzie Koleżeńskim PTI 
stosuje się odpowiednio przepisy § 19 
ustęp 4.  

3. W sprawie ustania członkostwa 
w Głównym Sądzie Koleżeńskim PTI 
stosuje się odpowiednio przepisy § 23 ust. 
4.  

101 § 24 Rada Naukowa PTI § 28 Rada Naukowa PTI 

102 

1. Rada Naukowa PTI jest organem 
powoływanym i rozwiązywanym przez 
Zjazd Delegatów PTI. Kadencja Rady 
Naukowej PTI trwa zgodnie z kadencją 
władz naczelnych PTI. 

1. Rada Naukowa PTI jest organem 
powoływanym i rozwiązywanym przez 
Zjazd Delegatów PTI. Kadencja Rady 
Naukowej PTI trwa zgodnie z kadencją 
władz naczelnych PTI. 

103 

 5. Rada Naukowa PTI przedkłada Zarządowi 
Głównemu PTI coroczne sprawozdanie 
z działalności, a Zarząd Główny PTI 
udostępnia to sprawozdanie członkom 
Towarzystwa. 

104 ROZDZIAŁ V. Oddziały PTI ROZDZIAŁ VI. Oddziały PTI 
105 § 25 Liczebność, teren działania, § 29 Liczebność, teren działania, 



siedziba i nazwa Oddziału siedziba i nazwa Oddziału 
106 § 26 Powołanie Oddziału § 30 Powołanie Oddziału 

107 

1. Grupa co najmniej 20 członków 
Towarzystwa występuje z wnioskiem 
pisemnym, który może być przekazany 
również w postaci elektronicznej, do 
Zarządu Głównego PTI o powołanie 
Oddziału PTI. Wniosek powinien zawierać 
plan pracy na pierwszą kadencję Oddziału 
PTI. 

1. Grupa co najmniej 20 członków 
Towarzystwa występuje z wnioskiem 
pisemnym, który może być przekazany 
również w postaci elektronicznej, do 
Zarządu Głównego PTI o powołanie 
Oddziału PTI. Wniosek powinien zawierać 
plan pracy na pierwszą kadencję Oddziału 
PTI. 

108 

2. Zarząd Główny PTI podejmuje uchwałę 
o powołaniu Komitetu Organizacyjnego 
Oddziału PTI, wyznaczając do niego 
przedstawicieli wnioskodawców 
i pełnomocników Zarządu Głównego PTI 
oraz określa termin przeprowadzenia 
Walnego Zgromadzenia Członków 
Oddziału PTI. 

2. Zarząd Główny PTI podejmuje uchwałę 
o powołaniu Komitetu Organizacyjnego 
Oddziału PTI, wyznaczając do niego 
przedstawicieli wnioskodawców 
i pełnomocników Zarządu Głównego PTI 
oraz określa termin przeprowadzenia 
Walnego Zgromadzenia Członków 
Oddziału PTI. 

109 § 27.Władze Oddziału PTI § 31 Władze Oddziału 

110 

1. Władzami Oddziału PTI są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków 

Oddziału PTI (Zwyczajne lub 
Nadzwyczajne), 

b) prezes Oddziału PTI, 

1. Władzami Oddziału PTI są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków 

Oddziału PTI (Zwyczajne lub 
Nadzwyczajne), 

b)  Prezes Oddziału PTI, 

111 

2. Kadencja prezesa Oddziału PTI, Zarządu 
Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału 
PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI 
kończy się z chwilą ogłoszenia wyniku 
wyboru nowych władz Oddziału przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Oddziału PTI zwołane nie później niż na 3 
tygodnie przed wyznaczonym terminem 
Zwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI. 
Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio. 

2. Kadencja Prezesa Oddziału PTI, Zarządu 
Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału 
PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI 
kończy się z chwilą ogłoszenia wyniku 
wyboru nowych władz Oddziału przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Oddziału PTI zwołane nie 
później niż na 3 tygodnie przed 
wyznaczonym terminem Zwyczajnego 
Zjazdu Delegatów PTI. Postanowienia § 
21 stosuje się odpowiednio. 

112 

3. Wybór prezesa Oddziału PTI, Zarządu 
Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału 
PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI 
odbywa się w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, 
a prawo zgłaszania kandydatów ma każda 
osoba, posiadająca czynne prawo 
wyborcze, z wyjątkiem przypadków 
wymienionych w Statucie.  

3. Wybór Prezesa Oddziału PTI, Zarządu 
Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału 
PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI 
odbywa się w głosowaniu tajnym spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów, 
a prawo zgłaszania kandydatów ma każda 
osoba, posiadająca czynne prawo 
wyborcze, z wyjątkiem przypadków 
wymienionych w Statucie.  

113 

5. Do członków Zarządu Oddziału PTI, 
Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu 
Koleżeńskiego Oddziału PTI stosują się 
przepisy § 16 ustępy 4 i 5 oraz § 17 ustęp 
1. 

5. Do członków Zarządu Oddziału PTI, 
Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI i Sądu 
Koleżeńskiego Oddziału PTI stosują się 
przepisy § 20 ust. 4 (z wyłączonym 
zastrzeżeniem) i 5 oraz § 21 ust. 1. 

114 

6. Na obszarach poza terenem działania 
Oddziałów PTI kompetencje Zarządu 
Oddziału PTI, Komisji Rewizyjnej Oddziału 
PTI i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI 
sprawują odpowiednio: Zarząd Główny 
PTI, Główna Komisja Rewizyjna PTI i 
Główny Sąd Koleżeński PTI. 

 

115 
§ 28 Walne Zgromadzenie 
Członków Oddziału |PTI 

§ 32 Walne Zgromadzenie 
Członków Oddziału 

116 Ust. 5 Ust. 5 

117 

f) wybór i odwoływanie prezesa Oddziału 
PTI, członków Zarządu Oddziału PTI 
i Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI 
i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI, 

f) wybór i odwoływanie Prezesa Oddziału 
PTI, członków Zarządu Oddziału PTI 
i Komisji Rewizyjnej Oddziału PTI 



i Sądu Koleżeńskiego Oddziału PTI, 

118 
§ 29 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału 

§ 33 Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału 

119 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Oddziału PTI jest zwoływane po 
zwołaniu Zwyczajnego Zjazdu Delegatów 
PTI, lecz nie później niż na 3 tygodnie 
przed wyznaczonym terminem  Zjazdu 
Delegatów PTI. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Oddziału PTI jest zwoływane po 
zwołaniu Zwyczajnego Zjazdu Delegatów 
PTI, lecz nie później niż na 3 tygodnie 
przed wyznaczonym terminem 
Zwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI. 

120 

2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków Oddziału PTI 
obejmuje co najmniej sprawy wymienione 
w § 28 ustęp 5 litery b), c), e), f), i g) 

2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Członków Oddziału PTI 
obejmuje co najmniej sprawy wymienione 
w § 32 ust. 5 lit. b), c), e), f), i g) 

121 
§ 30 Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału 

§ 34 Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału 

122 Ust. 1 Ust. 1 

123 
d) na wniosek co najmniej ⅕ liczby 

członków Oddziału PTI. 
d) na wniosek co najmniej ⅓ liczby 

członków Oddziału PTI. 

124 
§ 31 Zarząd i Prezydium Zarządu 
Oddziału 

§ 35 Zarząd i Prezydium Zarządu 
Oddziału 

125 

1. W skład Zarządu Oddziału PTI wchodzą 
prezes Oddziału PTI i członkowie 
Zarządu, wybrani przez Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału PTI 
Funkcję prezesa Oddziału PTI można 
pełnić przez dwie kolejne pełne kadencje. 

1. W skład Zarządu Oddziału PTI wchodzą: 
Prezes Oddziału PTI i członkowie 
Zarządu, wybrani przez Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału PTI 
oraz ustępujący Prezes Oddziału (jeśli 
wyrazi na to zgodę). Funkcję Prezesa 
Oddziału PTI można pełnić co najwyżej 
przez dwie kolejne pełne kadencje. 

126 

2. Zarząd Oddziału PTI wybiera ze swojego 
grona Skarbnika Oddziału PTI 
w głosowaniu tajnym na wniosek prezesa 
Oddziału PTI. Zarząd Oddziału PTI w tym 
samym trybie może wybrać wiceprezesów 
Oddziału PTI. 

2. Zarząd Oddziału PTI wybiera ze swojego 
grona Skarbnika Oddziału PTI 
w głosowaniu tajnym na wniosek Prezesa 
Oddziału PTI. Zarząd Oddziału PTI w tym 
samym trybie może wybrać wiceprezesów 
Oddziału PTI. 

127 
5. W skład Prezydium Zarządu Oddziału PTI 

wchodzą co najmniej prezes Oddziału PTI 
i wiceprezesi Oddziału PTI. 

5. W skład Prezydium Zarządu Oddziału PTI 
wchodzą co najmniej Prezes Oddziału PTI 
i wiceprezesi Oddziału PTI. 

128 

6. W zakresie ustania członkostwa w 
Zarządzie Oddziału PTI oraz wyga-śnięcia 
mandatu prezesa Oddziału PTI stosuje się 
odpowiednio zapisy § 19 ustęp 4. 

6. W zakresie ustania członkostwa 
w Zarządzie Oddziału PTI oraz 
wygaśnięcia mandatu Prezesa Oddziału 
PTI stosuje się odpowiednio zapisy § 23 
ust. 4. 

129 Ust. 7 Ust. 7 

130 
 c) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu 

Oddziału PTI oraz Regulaminu Pracy 
Prezydium Zarząd Oddziału PTI, 

131 

c) przyjmowanie członków zwyczajnych 
Towarzystwa i stwierdzanie ustania ich 
członkostwa, 

d) przyjmowanie, w drodze uchwał, 
członków zwyczajnych Towarzystwa 
i stwierdzanie, również w drodze 
uchwał, ustania ich członkostwa 
(z wyjątkiem śmierci członka 
Towarzystwa), 

132 

e) powoływanie, zawieszanie 
i rozwiązywanie Kół PTI na terenie 
działania Oddziału PTI, 

f) przyjmowanie rezygnacji członków 
Zarządu Oddziału PTI, 

g) zarządzanie majątkiem Towarzystwa 
w ramach uprawnień przyznanych przez 
Zarząd Główny PTI. 

h) powoływanie, zawieszanie 
i rozwiązywanie Kół PTI na terenie 
działania Oddziału PTI, 

i) przyjmowanie rezygnacji członków 
Zarządu Oddziału PTI, 

g) zarządzanie majątkiem Towarzystwa 
w ramach uprawnień przyznanych przez 
Zarząd Główny PTI. 

133 8. Uchwały Zarządu Oddziału PTI 1. Uchwały Zarządu Oddziału PTI 



i Prezydium Zarządu Oddziału PTI są 
podejmowane zwykłą większością głosów 
przy obecności ponad połowy członków, 
w tym prezesa Oddziału PTI lub jednego 
z wiceprezesów Oddziału PTI. 
W przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego 
zebrania. Uchwały Zarządu Oddziału PTI 
są przekazywane do Biura Zarządu 
Głównego PTI. 

i Prezydium Zarządu Oddziału PTI są 
podejmowane zwykłą większością głosów 
przy obecności ponad połowy członków, 
w tym Prezesa Oddziału PTI lub jednego 
z wiceprezesów Oddziału PTI. 
W przypadku równej liczby głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego 
zebrania. Uchwały Zarządu Oddziału PTI 
są przekazywane do Biura Zarządu 
Głównego PTI. 

134 
§ 32 Komisja Rewizyjna Oddziału 
PTI 

§ 36 Komisja Rewizyjna Oddziału 

135 § 33 Sąd Koleżeński Oddziału PTI § 37 Sąd Koleżeński Oddziału 
136 § 34 Rozwiązanie Oddziału PTI § 38 Rozwiązanie Oddziału 

137 

1. Rozwiązanie Oddziału PTI następuje na 
mocy uchwały Zarządu Głównego PTI 
w przypadku ustania jego działalności, 
trwałego spadku liczby członków poniżej 
zapisanej w § 26 lub na wniosek Walnego 
Zgromadzenia Członków Oddziału PTI. 

1. Rozwiązanie Oddziału PTI następuje na 
mocy uchwały Zarządu Głównego PTI 
w przypadku ustania jego działalności, 
trwałego spadku liczby członków poniżej 
zapisanej w § 33 lub na wniosek Walnego 
Zgromadzenia Członków Oddziału PTI. 

138 ROZDZIAŁ VI. Koła PTI ROZDZIAŁ VII. Koła PTI 
139 § 35 Powołanie Koła PTI § 39 Powołanie Koła 

140 
3. Uchwala o powołaniu Koła PTI powinna 

określać jego nazwę.  
3. Uchwała o powołaniu Koła PTI powinna 

określać jego nazwę. 
141 § 36 Władze Koła PTI § 43 Władze Koła 

142 

§ 37. Przyjęcia członków Koła PTI 
Do chwili przekształcenia kół PTI podległych 
bezpośrednio Zarządowi Głównemu w oddziały 
PTI, nowych członków zwyczajnych do tych kół 
przyjmuje Zarząd Główny w oparciu o 
obowiązujące przepisy dotyczące przyjmowania 
nowych członków zwyczajnych Towarzystwa 

 

143 § 38 Rozwiązanie Koła PTI § 41 Rozwiązanie Koła 

144 

1. Rozwiązanie Koła PTI następuje na mocy 
uchwały właściwego Zarządu Oddziału PTI 
w przypadku ustania jego działalności, 
trwałego spadku liczby członków poniżej 
zapisanej w § 35 lub na wniosek Walnego 
Zebrania Członków Koła PTI. 

1. Rozwiązanie Koła PTI następuje na mocy 
uchwały właściwego Zarządu Oddziału PTI 
w przypadku ustania jego działalności, 
trwałego spadku liczby członków poniżej 
zapisanej w § 39 lub na wniosek Walnego 
Zebrania Członków Koła PTI. 

145 

4. Majątek Towarzystwa będący w gestii Koła 
PTI, likwidowanego zgodnie 
z ustępem 3 tego paragrafu, zostaje 
przekazany do dyspozycji właściwego 
terenowo Oddziału PTI. W przypadku 
dalszej działalności Koła PTI majątek może 
być podzielony pomiędzy Oddział PTI i Koło 
PTI na podstawie pisemnego porozumienia 
między Zarządem Koła PTI i Zarządem 
Oddziału PTI. 

4. Majątek Towarzystwa będący w gestii Koła 
PTI, likwidowanego zgodnie z ust. 3 tego 
paragrafu, zostaje przekazany do dyspozycji 
właściwego terenowo Oddziału PTI. 
W przypadku dalszej działalności Koła PTI 
majątek może być podzielony pomiędzy 
Oddział PTI i Koło PTI na podstawie 
pisemnego porozumienia między Zarządem 
Koła PTI i Zarządem Oddziału PTI. 

146 
ROZDZIAŁ VII. Majątek 
i gospodarka finansowa 

ROZDZIAŁ VIII. Majątek 
i gospodarka finansowa 

147 
§ 39 § 42 Skład majątku i gospodarka 

nim 
148 § 43 § 43 Pochodzenie majątku 

149 
§ 41 § 44 Prowadzenie działalności 

gospodarczej 

150 
2. Na zasadach określonych w ustępie 1 tego 

paragrafu, Towarzystwo może uczestniczyć 
w spółkach kapitałowych i fundacjach. 

2. Na zasadach określonych w ust. 1 tego 
paragrafu, Towarzystwo może uczestniczyć 
w spółkach kapitałowych i fundacjach. 



151 
§ 42 § 45 Działalność i rozliczenia 

finansowe 

152 
§ 43 § 46 Korzystanie z majątku do 

celów statutowych 
153 § 44 § 47 Reprezentacja 

154 Ust.1 Ust.1 

155 a) prezes PTI, a) Prezes PTI, 

166 c) skarbnik PTI. c) Skarbnik PTI. 

157 

ROZDZIAŁ VIII. Zmiana Statutu 
PTI i rozwiązanie się 
Towarzystwa 

ROZDZIAŁ IX. Zmiana Statutu 
PTI i rozwiązanie Towarzystwa 

158 § 45 § 48 Zmiana Statutu 
159 § 46 § 49 Rozwiązanie Towarzystwa 

 
 


