Warszawa, 2007-06-19
STATUTU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ERGONOMICZNEGO
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazw „Polskie Towarzystwo Ergonomiczne”, zwane w dalszej cz ci
PTErg.
§ 2.
PTErg jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowym osób współdziałaj cych w rozwoju
ergonomii w Polsce.
§ 3.
Terenem działalno ci PTErg jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzib władz naczelnych
jest m.st. Warszawa.
Działalno

§ 4.
PTErg ma charakter społeczny, a udział w jego władzach jest honorowy.

PTErg mo e by członkiem stowarzysze

§ 5.
i organizacji mi dzynarodowych, zajmuj cych si

problemami ergonomicznymi.
§ 6.
PTErg ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
§ 7.
PTErg u ywa piecz ci okr głej z napisem w otoku Polskie Towarzystwo Ergonomiczne oraz
piecz ci podłu nych z nazw i adresem siedziby.
§ 8.
PTErg ma prawo u ywania odznaki i emblematu organizacyjnego.
§ 9.
Walny Zjazd Delegatów PTErg ma prawo przyznania odznak honorowych, nagród, Godno ci
Honorowego Prezesa PTErg oraz Medalu imienia prof. Wojciecha Bogumiła Jastrz bowskiego
osobom, które wyró niły si działalno ci maj c na celu rozwój lub upowszechnianie ergonomii
w Polsce.
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ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania
§ 10.
Celem PTErg jest rozwijanie i upowszechnianie nauki ergonomii w Polsce oraz popularyzowanie
jej zasad i osi gni , zmierzaj cej do optymalnego dostosowania narz dzi, maszyn, urz dze ,
technologii, organizacji i materialnego rodowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego u ytku
do wymaga

i potrzeb psychofizycznych i społecznych człowieka a zwłaszcza do wymaga

zwi zanych z ograniczeniem uci liwo ci i szkodliwo ci.
§ 11.

PTErg d y do osi gni cia celu przez:

1. Inspirowanie oraz popieranie prac naukowych, wdro eniowych, wynalazczych itp. z
dziedziny ergonomii;
2. Udzielanie pomocy przy wdra aniu naukowych osi gni

ergonomii do praktyki ycia

gospodarczego i społecznego;
3. Inspirowanie oraz popieranie działa w zakresie kształcenia w dziedzinie ergonomii osób
ucz cych si lub pracuj cych we wszystkich działach gospodarki;
4. Krzewienie i popularyzowanie wiedzy ergonomicznej w ród społecze stwa, szczególnie
w ramach nauczania w szkolnictwie ponad podstawowym i wy szym;
5. Współdziałanie z Polsk

Akademi

Nauk, innymi instytucjami oraz organizacjami

społecznymi i zawodowymi;
6. Współprac

z mi dzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w celu wymiany

do wiadcze oraz prezentowania osi gni
7. Organizowanie posiedze

polskiej ergonomii za granic ;

naukowych, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów,

seminariów, narad itp.;
8. Inicjowanie publikacji w prasie, radiu i telewizji;
9. Prowadzenie działalno ci wydawniczej;
10. Prowadzenie działalno ci doradczej oraz wykonywanie ekspertyz i opinii o charakterze
nieodpłatnym.
11. Oddziaływanie na zakres i tre

programów nauczania, szkolenia i doskonalenia w

zakresie ergonomii.
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ROZDZIAŁ III

Członkowie, zakres ich praw i obowi zków
§ 12.

Członkowie PTErg dziel si na:
1. zwyczajnych;
2. honorowych;
3. wspieraj cych.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym mo e by ka da osoba pełnoletnia, wykazuj ca si działalno ci
o charakterze naukowym, dydaktycznym, wdro eniowym, popularyzatorskim lub
przejawiaj c zainteresowania dziedzin ergonomii.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje osoba przyj ta przez Zarz d Oddziału wła ciwy ze
wzgl du na miejsce zamieszkania lub pracy kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji i
poparcia dwóch członków zwyczajnych.
3. Potwierdzeniem przynale no ci do PTErg jest wa na legitymacja członkowska, wydana
na podstawie oddzielnego regulaminu uchwalonego przez Zarz d Główny PTErg.
§ 16.
1. Członkiem honorowym mo e by osoba fizyczna szczególnie zasłu ona dla rozwoju
ergonomii.
2. Godno

członka honorowego nadaje i pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek

Zarz du Głównego.
3. Tryb nadawania i pozbawiania godno ci członka honorowego ustala Walny Zjazd
Delegatów w formie uchwały.
§ 17.
1. Członkiem wspieraj cym mo e by instytucja, osoba prawna lub fizyczna, przyj ta na
podstawie pisemnej deklaracji.
2. Tryb przyjmowania członków wspieraj cych ustala Zarz d Główny PTErg.
§ 18.

Członek zwyczajny na prawo do:

1. Czynnego i biernego wyboru do władz PTErg;
2. Uczestniczenia w działalno ci PTErg;
3. Korzystania z urz dze

i publikacji oraz pomocy PTErg przy realizowaniu celów

statutowych PTErg;
4. Posługiwania si legitymacj członka PTErg i noszenia odznaki PTErg.
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Członek zwyczajny jest zobowi zany do:

§ 19.

1. Czynnego uczestniczenia w działalno ci PTErg;
2. Nale enia do oddziału terenowego PTErg;
3. Przestrzegania Statutu PTErg oraz postanowie władz PTErg;
4. Regularnego opłacania składek członkowskich.
5. Informowanie w ci gu 30 dni Zarz du Oddziału o zmianie adresu do dor cze .
§ 20.
Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnie członka zwyczajnego.
§ 21.
1. Członek wspieraj cy korzysta ze wszystkich uprawnie

członka zwyczajnego, oprócz

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTErg.
2. Członek wspieraj cy nie posługuje si legitymacj członkowsk .
3. Członek wspieraj cy ma obowi zek corocznego wpłacania do kasy oddziału terenowego
składki w kwocie nie ni szej ni zadeklarowana w momencie przyst pienia do PTErg.
4. Członek wspieraj cy ma obowi zek poinformowania w ci gu 30 dni Zarz du Oddziału o
zmianie adresu do dor cze .
Członkostwo zwyczajne ustaje w wyniku:

§ 22.

1. Rezygnacji na pi mie zgłoszonej Zarz dowi Oddziału;
2. Skre lenia przez Zarz d Oddziału z ewidencji członków z powodu zalegania z opłatami
członkowskimi ponad 24 miesi ce, mimo dwukrotnych upomnie na pi mie przesłanych
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatni znany adres;
3. Wykluczenia przez S d Kole e ski za działalno

na szkod PTErg lub post powanie

nieetyczne;
4. Wykluczenia przez Zarz d Oddziału w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem s du
powszechnego na utrat praw publicznych;
5.

mierci członka.

§ 23.
Od uchwały Zarz du Oddziału o skre leniu z listy członków, przysługuje członkowi
zwyczajnemu prawo odwołania si do S du Kole e skiego.
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§ 24.

Członkostwo honorowe ustaje w wyniku:
1. Rezygnacji na pi mie;

2. Wykluczenia przez S d Kole e ski za działalno

na szkod PTErg lub post powanie

nieetyczne;
3. Wykluczenia przez Zarz d Oddziału w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem s du
powszechnego na utrat praw publicznych;
4. Pozbawienia godno ci członka honorowego przez Walny Zjazd Delegatów;
5.

mierci członka.

Członkostwo wspieraj ce ustaje w wyniku:

§ 25.

1. Rezygnacji na pi mie zło onej Zarz dowi Oddziału;
2. Likwidacja osoby prawnej lub mier osoby fizycznej b d cej członkiem wspieraj cym;
3. Wykluczenia przez S d Kole e ski za działalno

na szkod PTErg lub post powanie

nieetyczne;
4. Wykluczenia przez Zarz d Oddziału w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem s du
powszechnego na utrat praw publicznych, w przypadku osób fizycznych;
5. Skre lenia przez Zarz d Oddziału z ewidencji członków z powodu zalegania z opłatami
członkowskimi ponad 24 miesi ce mimo dwukrotnego upomnienia na pi mie przesłanego
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatni znany adres.

ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne

Władzami naczelnymi PTErg s :

§ 26.

1. Walny Zjazd Delegatów,
2. Zarz d Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna,
4. S d Kole e ski.
§ 27.
1. Kadencja władz naczelnych trwa cztery lata.
2. Członkowie władz naczelnych mog pełni t sam funkcj z wyboru nie dłu ej ni przez
dwie kolejne kadencje.
§ 28.
1. Najwy sz władz PTErg jest Walny Zjazd Delegatów.
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2. Walny Zjazd Delegatów mo e by zwołany jako zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 29.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów nale y:
1. Uchwalenie głównych kierunków działalno ci PTErg i wytycznych dla Zarz du
Głównego,
2. Podejmowanie uchwał dotycz cych działalno ci PTErg,
3. Wybór Zarz du Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i S du Kole e skiego,
4. Udzielanie absolutorium Zarz dowi Głównemu po rozpatrzeniu sprawozda

Zarz du

Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i S du Kole e skiego,
5. Nadawanie i pozbawianie godno ci członka honorowego i honorowego prezesa,
6. Przyznawanie Medalu imienia profesora Wojciech Bogumiła Jastrz bowskiego,
7. Ustalanie wysoko ci składek członkowskich,
8. Uchwalenia zmian w statucie,
9. Podj cie uchwały o rozwi zaniu PTErg i podziale maj tku.
10. Rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych na pi mie przed obradami przez władze
naczelne PTErg, Zarz dy Oddziałów lub co najmniej dziesi ciu członków zwyczajnych.
§ 30.
1. Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarz d Główny.
2. Zjazd ten mo e mie charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
§ 31.
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na cztery lata.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest w terminie do 2 miesi cy od daty
zgłoszenia inicjatywy,

dania lub wniosku i obraduje tylko nad sprawami, dla których

został zwołany.
3. O terminie, miejscu i porz dku dziennym oraz projekcie regulaminu obrad Walnego
Zjazdu Delegatów, delegaci musz zosta powiadomieni pisemnie, na co najmniej 30 dni
przed wyznaczonym terminem zjazdu.
4. Porz dek dzienny Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów mo e by uzupełniony o
sprawy wniesione przez Władze Naczelne, Zarz dy Oddziałów i delegatów lub pisemny
wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.
Wniosek o uzupełnienie porz dku dziennego Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów
musi by dor czony na 15 dni przed terminem Zjazdu Zarz dowi Głównemu PTErg.
Zarz d Główny powinien na 7 dni przed terminem Zjazdu powiadomi
delegatów o uzupełnieniach.
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wszystkich

5. W Walnym Zje dzie Delegatów bior udział delegaci oddziałów wybrani przez Walne
Zebrania Oddziałów w proporcji 1 delegat na 10 członków zwyczajnych. Członkowie
Zarz du Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i S du Kole e skiego oraz Prezesi
Oddziałów uczestnicz w Walnym Zje dzie Delegatów jedynie z głosem doradczym.
6. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zjazd Delegatów, delegatami Oddziałów s
uczestnicy Zwyczajnego Walnego Zjazdu poprzedzaj cego Zjazd Nadzwyczajny. Je li z
wa nych, usprawiedliwionych powodów losowych delegat Oddziału nie mo e
uczestniczy w Nadzwyczajnym Walnym Zje dzie PTErg upowa nia na pi mie, za zgod
Zarz du Oddziału, innego Delegata lub członka PTErg do głosowania w jego imieniu.
7. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów s wi

ce, je eli uczestniczy w nim: w pierwszym

terminie co najmniej 2/3 delegatów, w drugim terminie co najmniej połowa delegatów.
8. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadaj zwykła wi kszo ci głosów obecnych na
zje dzie. Wyj tek od tej zasady stanowi

sprawy dotycz ce zmian w statucie i

rozwi zania Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.
9. Walny Zjazd Delegatów obraduje zgodnie z postanowieniami uchwalonego przez siebie
Regulaminu Obrad.
10. Wybory do Władz Naczelnych s tajne. Liczba zgłoszonych kandydatów nie podlega
ograniczeniu.
11. Walny Zjazd Delegatów uchwala zwykł wi kszo ci głosów Regulamin Działalno ci
Głównej Komisji Rewizyjnej i Regulamin S du Kole e skiego.
§ 32.
1. Zarz d Główny składa si z jedenastu osób i ze swego grona wybiera Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika, którzy tworz Prezydium Zarz du
Głównego.
2. Zarz d Główny kieruje działalno ci
Delegatów i odpowiada za zgodno

PTErg w okresie mi dzy Walnymi Zjazdami
swoich działa

z postanowieniami Statutu oraz

uchwałami Zjazdu
3. Zarz d Główny podejmuje uchwały zwykła wi kszo ci

głosów, przy obecno ci co

najmniej 5 jego członków.
Do kompetencji Zarz du Głównego nale y:
1. Kierowanie działalno ci

§ 33.

PTErg zgodnie ze Statutem oraz głównymi kierunkami i

wytycznymi uchwalonymi przez Walny Zjazd Delegatów;
2. Uchwalanie Regulaminu Urz dowania na pierwszym posiedzeniu po powołaniu
3. Uchwalenie i realizacja planów działania PTErg;
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4. Zatwierdzenie rocznych preliminarzy bud etowych, sprawozda

z rocznej realizacji

bud etu oraz sprawozda z okresu kadencji Zarz du Głównego;
5. Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów;
6. Zarz dzanie maj tkiem PTErg;
7. Powoływanie, zawieszanie i rozwi zywanie Oddziałów, okre lanie terytorialnego zasi gu
ich działalno ci, nadzór, koordynowanie i wspieranie ich działalno ci
8. Uchylanie uchwał i postanowie

władz Oddziałów w przypadku ich niezgodno ci z

postanowieniami Statutu, przepisami obowi zuj cego prawa, a tak e w przypadku, gdy
godz

one w dobre imi

PTErg lub negatywnie wpływaj

na jego wizerunek i

funkcjonowanie;
9. Powoływanie komisji, zespołów lub sekcji PTErg w celu realizacji okre lonych zada
oraz powierzanie Zarz dom Oddziałów lub poszczególnym członkom zwyczajnym PTErg
ich wykonywania;
10. Wyst powanie z wnioskami o nadanie odznacze pa stwowych;
11. Składanie sprawozda Walnemu Zjazdowi Delegatów;
12. Okresowe informowanie członków PTErg o działalno ci Towarzystwa;
13. Zgłaszanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków o nadanie lub pozbawienie godno ci
członka honorowego, prezesa honorowego oraz przyznanie medalu imienia profesora
Bogumiła Wojciecha Jastrz bowskiego;
14. Uchwalanie regulaminów dotycz cych działalno ci PTErg w tym Regulaminu
Działalno ci Zarz dów Oddziałów;
15. Podejmowanie innych uchwał zwi zanych z działalno ci PTErg;
16. Reprezentowanie PTErg wobec osób trzecich;
17. Okresowa ocena działalno ci Prezydium Zarz du Głównego i podj tych przez niego
uchwał;
18. Nadawanie tytułów rzeczoznawców i certyfikatów uprawnie zawodowych ergonomisty;
19. Podejmowanie uchwał o przyst pieniu PTErg do krajowych i mi dzynarodowych
organizacji społecznych o podobnym zakresie działalno ci.
§ 34.
W przypadku zdekompletowania składu Zarz du Głównego w wyniku ustania członkowstwa w
PTErg okre lonego w § 22 podczas trwania jego kadencji, Zarz d uzupełnia skład w formie
uchwały. Kandydatami do Zarz du Głównego s członkowie zwyczajni wskazani przez Zarz dy
Oddziałów, po jednym na ka dy z Oddziałów.
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§ 35.
1. Posiedzenia Zarz du Głównego odbywaj si nie rzadziej, ni co pół roku.
2. Co najmniej jedno posiedzenie w roku odbywa si z udziałem Prezesów Oddziałów
Terenowych, przewodnicz cego Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodnicz cego S du
Kole e skiego, maj cych głos doradczy.
3. Posiedzenia Zarz du Głównego zwoływane s

przez Prezydium Zarz du w trybie

okre lonym Regulaminem Działania uchwalonym na pocz tku kadencji zwykł
wi kszo ci głosów.
§ 36.
1. W okresie miedzy posiedzeniami Zarz du Głównego działalno ci

PTErg kieruje

Prezydium Zarz du Głównego, zgodnie z Regulaminem Działania.
2. Uchwały Prezydium Zarz du Głównego zapadaj

zwykł

wi kszo ci

głosów przy

obecno ci, co najmniej trzech członków Prezydium, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i
podlegaj zatwierdzeniu przez Zarz d Główny na najbli szym posiedzeniu.
3. Posiedzenie Prezydium Zarz du Głównego odbywaj

si

nie rzadziej, ni

co trzy

miesi ce.
§ 37.
1. Główna Komisja Rewizyjna składa si z pi ciu osób i ze swego grona wybiera
Przewodnicz cego i Zast pc Przewodnicz cego.
2. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej odbywaj si nie rzadziej ni raz w roku, zgodnie z
Regulaminem Działalno ci Głównej Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Walny Zjazd
Delegatów.
3. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykła wi kszo ci

głosów, przy

obecno ci co najmniej 3 jej członków.
§ 38.
W przypadku zdekompletowania składu Głównej Komisji Rewizyjnej w wyniku ustania
członkowstwa w PTErg okre lonego w § 22 niniejszego statutu podczas trwania jej kadencji,
Komisja uzupełnia skład w formie uchwały. Kandydatami do Głównej Komisji Rewizyjnej s
członkowie zwyczajni wskazani przez Zarz dy Oddziałów, po jednym na ka dy z Oddziałów.
§ 39.
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej nale y:
1. Kontrola zgodno ci pracy Zarz du Głównego działalno ci PTErg ze Statutem oraz
obowi zuj cymi przepisami prawa;
2. Kontrola całokształtu działalno ci finansowej PTErg;
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3. Przedstawianie Zarz dowi Głównemu uwag i wniosków wynikaj cych z przeprowadzonej
kontroli.
4. Składanie sprawozda na Walnym Zje dzie Delegatów;
5. Stawianie wniosku na Walnym Zje dzie Delegatów o udzielenie absolutorium
ust puj cemu Zarz dowi Głównemu;
6. Uchwalenie Regulaminu Działalno ci Komisji Rewizyjnej Oddziałów.
§ 40.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mog bra udział z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarz du Głównego PTErg oraz posiedzeniach Zarz dów Oddziałów.
§ 41.
1. S d Kole e ski składa si z trzech osób i ze swego grona wybiera Przewodnicz cego.
2. Posiedzenia S du Kole e skiego odbywaj

si

zale nie od potrzeby, zgodnie z

Regulaminem Urz dowania S du Kole e skiego uchwalonym przez Walny Zjazd
Delegatów.
3. S d Kole e ski podejmuje uchwały zwykła wi kszo ci głosów w pełnym jego składzie.
4. Od decyzji S du Kole e skiego członkowi PTErg przysługuje odwołanie do Zwyczajnego
Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 42.
W przypadku zdekompletowania składu S du Kole e skiego w wyniku ustania członkowstwa w
PTErg okre lonego w § 22 niniejszego statutu podczas trwania jego kadencji, Zarz d Główny
PTErg uzupełnia skład w formie uchwały. Kandydatami do S du Kole e skiego s członkowie
zwyczajni wskazani przez Zarz dy Oddziałów, po jednym na ka dy z Oddziałów.
§ 43.
Do kompetencji S du Kole e skiego nale y rozpatrywanie:
1. Sporów powstaj cych miedzy członkami PTErg w sprawach zwi zanych z działalno ci
PTErg;
2. Wykluczenia z PTErg członka zwyczajnego za działalno

na jego szkod

lub

post powanie nieetyczne;
3. Odwołania członka zwyczajnego od uchwały Zarz du Oddziału o skre leniu go z listy
członków.
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ROZDZIAŁ V
Oddziały

§44.
Oddziały s terenowymi agendami PTErg powoływanymi przez Zarz d Główny:
Władzami Oddziału s :

§45.

1. walne Zebranie Oddziału;
2. zarz d Oddziału;
3. komisja Rewizyjna Oddziału.
§46.
1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarz d Oddziału raz na cztery lata.
2. Walne Zebranie Oddziału jest wa ne, je eli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co
najmniej połowa członków zwyczajnych z prawem głosu, a w drugim terminie ¼ takich
członków.
3. Uchwały Walne Zebranie Oddziału podejmuje zwykł wi kszo ci głosów.
§47.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału mo e by zwołane na podstawie: uchwały Zarz du
Głównego, wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek ¼ członków zwyczajnych
nale cych do danego Oddziału. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału obraduje tylko nad
spraw , dla której zostało zwołane.
§48.
Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału nale y:
1. Udzielanie absolutorium ust puj cemu Zarz dowi Oddziału po wysłuchaniu i
przedyskutowaniu sprawozda Zarz du Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
2. Wybór Zarz du Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3. Wybór delegata na Walny Zjazd Delegatów,
4. Uchwalenie wytycznych dla Zarz du Oddziału,
5. Rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych Zarz dowi Oddziału przez członków
Oddziału lub władze PTErg i uj tych w porz dku dziennym Walnego Zebrania Oddziału.
6. Uchwały Walnego Zebrania Oddziału s obowi zuj ce dla Zarz du Oddziału, Komisji
Rewizyjnej Oddziału i członków Oddziału.
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§ 49.
1. Zarz d Oddziału składa si z co najmniej trzech i nie wi cej ni pi ciu członków.
2. Ze swego grona wybiera Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zarz d Oddziału podejmuje uchwały zwykła wi kszo ci

głosów, przy obecno ci

przynajmniej 3 jego członków.
§ 50.
W przypadku zdekompletowania składu Zarz du Oddziału w wyniku ustania członkowstwa w
PTErg okre lonego w § 22 niniejszego statutu podczas trwania jego kadencji, Zarz d Oddziału
uzupełnia skład w formie uchwały. Kandydatami do Zarz du Oddziału s członkowie zwyczajni,
którzy zgłosz ch

pełnienia takiej funkcji i otrzymaj poparcie co najmniej dwóch członków

zwyczajnych Oddziału.
Zebrania Zarz du Oddziału odbywaj si

§ 51.
nie rzadziej ni

raz na trzy miesi ce, zgodnie z

Regulaminem Urz dowania Zarz dów Oddziałów uchwalonym przez Zarz d Główny PTErg.
Do zada Zarz du Oddziału nale y:

§ 52.

1. Realizowanie celów statutowych;
2. Kierowanie działalno ci

Oddziału zgodnie z uchwałami i postanowieniami władz

naczelnych PTErg;
3. Reprezentowanie Oddziału na terenie jego działania;
4. Opracowywanie planów działania i ich realizacja;
5. Zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału oraz innych zebra

i spotka

członków

oddziału;
6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami, władzami, instytucjami i przedsi biorstwami na
terenie działania Oddziału;
7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i skre lanie ich z listy członków;
8. Przyjmowanie członków wspieraj cych, współpraca z nim i skre lanie ich z listy
członków;
9. Inicjowanie i popieranie na terenie działania Oddziału działalno ci młodzie y szkolnej i
studenckiej w zakresie upowszechniania zasad i osi gni
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ergonomii.

1. Zarz d Oddziału mo e powoływa

§ 53.
do wykonania okre lonych zada

zespoły

interdyscyplinarne grupuj ce członków Oddziału o ró nych zawodach.
2. Zarz d Oddziału mo e, na podstawie pisemnej uchwały Prezydium Zarz du Głównego,
tworzy koła zakładowe lub terenowe obejmuj ce członków zwyczajnych Oddziału. Koła
te wchodz w skład Oddziału i podlegaj Zarz dowi Oddziału.
§ 54.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa si z trzech osób, które ze swego grona wybieraj
Przewodnicz cego.
2. Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywaj si nie rzadziej ni raz na rok, zgodnie z
Regulaminem Działalno ci Komisji Rewizyjnej Oddziałów uchwalonym przez Główn
Komisj Rewizyjn .
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mog

bra

udział w zebraniach Zarz du

Oddziału z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwały zwykła wi kszo ci głosów w pełnym
składzie.
§ 55.
W przypadku zdekompletowania składu Komisji Rewizyjnej Oddziału w wyniku ustania
członkowstwa w PTErg okre lonego w § 22 niniejszego statutu podczas trwania jej kadencji,
Główna Komisja Rewizyjna uzupełnia skład w formie uchwały. Kandydatami do Komisji
Rewizyjnej Oddziału s członkowie zwyczajni, którzy zgłosz ch

pełnienia takiej funkcji i

otrzymaj poparcie co najmniej dwóch członków zwyczajnych Oddziału.
§ 56.
Do zada Komisji Rewizyjnej Oddziału nale y:
1. Kontrola

zgodno ci

działalno ci

Oddziału

ze

Statutem

PTErg,

uchwałami

i

postanowieniami władz naczelnych PTErg oraz Walnego Zebrania Oddziału;
2. Składanie sprawozda

na Walnym Zebraniu Oddziału oraz stawianie wniosku o

udzielenie absolutorium ust puj cemu Zarz dowi Oddziału;
3. Zgłaszanie na zebraniach Zarz du Oddziału uwag i wniosków dotycz cych działalno ci
Oddziału.
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ROZDZIAŁ VI

Maj tek PTErg oraz sposób zaci gania zobowi za finansowych
§ 57.
1. Maj tek PTErg składa si z ruchomo ci i nieruchomo ci oraz funduszu powstałego ze
składek i innych wiadcze finansowych.
2. Prawnym wła cicielem maj tku jest PTErg, w którego imieniu działa Zarz d Główny.
Nabywanie, zarz dzanie i zbywanie tego maj tku nale y do Zarz du Głównego.
3. Zarz d Główny mo e upowa ni Zarz dy Oddziałów do korzystania i zarz dzania cz ci
maj tku. Maj tek mo e by u yty tylko na działalno

zgodn ze Statutem PTErg.

§ 58.
1. PTErg uzyskuje rodki finansowe ze składek członków zwyczajnych oraz wspieraj cych,
w formie darowizn, spadków i zapisów a tak e dotacji i ofiarno ci publicznej.
2. Członkowie PTErg wpłacaj

składki na rzecz

Zarz du Oddziału.

rodki te s

deponowane na rachunku bankowym.
3. Darowizny, spadki i zapisy a tak e dotacje i ofiary publiczne mog by przekazane na
rzecz Oddziału PTErg.
4. Zarz d Oddziału przekazuje 50% wszystkich uzyskanych

rodków finansowych na

rachunek bankowy Zarz du Głównego PTErg na koniec ka dego roku kalendarzowego.
§ 59.
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodark finansow zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
prawa.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych o wiadcze woli, w
szczególno ci w sprawach maj tkowych wymagane s

podpisy dwóch członków

Prezydium Zarz du Głównego PTErg działaj cych ł cznie, z czego jednym z nich musi
by Prezes lub Wiceprezes Zarz du Głównego a drugim Skarbnik Zarz du Głównego
PTErg.
3. Zarz dy Oddziałów, w ramach upowa nienia nadanego przez Zarz d Główny PTErg
zgodnie z §57 niniejszego statutu zawieraj
składaj

umowy, udzielaj

pełnomocnictw oraz

inne o wiadczenia woli, w szczególno ci w sprawach maj tkowych, po

zapewnieniu pisemnej zgody dwóch członków Zarz du Oddziału działaj cych ł cznie, z
czego jednym z nich musi by Prezes lub Wiceprezes Zarz du Oddziału a drugim
Skarbnik Zarz du Oddziału
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ROZDZIAŁ VII

Zmiana statutu rozwi zanie PTErg
§ 60.
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podj tej wi kszo ci 2/3
głosów.
2. Rozwi zanie PTErg wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podj tej wi kszo ci
2/3 głosów przy obecno ci co najmniej 2/3 delegatów.
§ 61.
Po podj ciu uchwały o rozwi zaniu PTErg Walny Zjazd Delegatów zwykł wi kszo ci głosów
uchwala przeznaczenie maj tku i wybiera siedmioosobowa Komisj Likwidacyjn . Uchwała o
przeznaczeniu maj tku wymaga zatwierdzenia przez władz rejestruj c .
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