STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA ERGONOMICZNEGO
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Ergonomiczne”, zwane w dalszej części PTErg.
§ 2.
PTErg jest interdyscyplinarnym towarzystwem naukowym osób współdziałających w rozwoju
ergonomii w Polsce.
§ 3.
1. Terenem działalności PTErg jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest m.st. Warszawa.
2. Dla realizacji celów statutowych PTErg może działać również na terenie innych państw,
z poszanowaniem miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
§ 4.
Działalność PTErg ma charakter społeczny, a udział w jego władzach jest honorowy.
§ 5.
PTErg może być członkiem stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych, zajmujących się
problemami ergonomicznymi.
§ 6.
1. PTErg ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
2. Powołanie oddziału terenowego następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego.
3. Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek nie mniej niż 10 członków zwyczajnych
PTErg działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Główny.
4. Rozwiązanie oddziału terenowego następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego w przypadku,
gdy liczba członków danego oddziału spadnie do 5 osób.
5. Uchwałą Zarządu Głównego PTErg może powoływać ciała doradcze, komisje, komitety, zespoły
lub sekcje, nie będące jednostkami terenowymi, składające się z członków zwyczajnych PTErg.
Zakres kompetencji oraz zadania takich ciał określi Zarząd Główny w uchwale.
§ 7.
1. PTErg używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Polskie Towarzystwo Ergonomiczne oraz
pieczęci podłużnych z nazwą i adresem siedziby.
2. PTErg ma prawo używania odznaki i emblematu organizacyjnego.
§ 8.
1. Walny Zjazd Delegatów PTErg ma prawo przyznania odznak honorowych, nagród, godności
Honorowego Prezesa PTErg, godności Honorowego Członka PTErg oraz Medalu imienia prof.
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Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego osobom, które wyróżniły się działalnością mającą na celu
rozwój lub upowszechnianie ergonomii w Polsce.
2. Regulamin przyznawania odznak honorowych, nagród, godności Honorowego Prezesa PTErg,
Honorowego Członka PTErg oraz Medalu imienia prof. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego
ustalany jest uchwałą Zarządu Głównego.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§ 9.
Celem PTErg jest rozwijanie i upowszechnianie ergonomii jako nauki koncentrującej się na badaniu
oddziaływania materialnego i niematerialnego otoczenia na człowieka, mając za punkt odniesienia
jego pełny dobrostan, zaś w przypadku działalności zawodowej zajmującej się projektowaniem
organizacji pracy, narzędzi, wyposażenia, środowiska i ogólnych systemów dla dostosowania ich do
potrzeb, możliwości i ograniczeń człowieka.
§ 10.
PTErg dąży do osiągnięcia celu przez:
1) inspirowanie oraz popieranie prac naukowych, wdrożeniowych, wynalazczych itp.
z dziedziny ergonomii;
2) udzielanie pomocy przy wdrażaniu naukowych osiągnięć ergonomii do praktyki życia
gospodarczego i społecznego;
3) inspirowanie oraz popieranie działań w zakresie kształcenia w dziedzinie ergonomii osób
uczących się lub pracujących we wszystkich działach gospodarki;
4) krzewienie i popularyzowanie wiedzy ergonomicznej wśród społeczeństwa, szczególnie
w ramach nauczania w szkolnictwie ponad podstawowym i wyższym;
5) współdziałanie z instytucjami naukowymi oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi;
6) współpracę z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w celu wymiany
doświadczeń oraz prezentowania osiągnięć polskiej ergonomii za granicą;
7) organizowanie posiedzeń naukowych, konferencji, sympozjów, odczytów, wykładów,
seminariów, warsztatów, itp.;
8) inicjowanie publikacji w mediach;
9) prowadzenie działalności wydawniczej;
10) prowadzenie działalności doradczej oraz wykonywanie ekspertyz i opinii;
11) prowadzenie i obejmowanie patronatem szkoleń;
12) potwierdzanie certyfikatami wiedzy i kompetencji osób zajmujących się profesjonalnie
ergonomią, zgodnie z regulaminem przyjętym przez Zarząd Główny PTErg;
13) oddziaływanie na zakres i treść programów nauczania, szkolenia i doskonalenia w zakresie
ergonomii.
ROZDZIAŁ III
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Członkowie PTErg oraz zakres ich praw i obowiązków
§ 11.
Członkowie PTErg dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) honorowych, w tym Honorowego Prezesa PTErg;
3) wspierających.
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia, wykazująca się działalnością
o charakterze naukowym, dydaktycznym, wdrożeniowym, popularyzatorskim lub przejawiającą
zainteresowania dziedziną ergonomii.
2. Członków zwyczajnych przyjmują uchwałą Zarządy Oddziałów, na podstawie pisemnych
deklaracji kandydatów oraz poparcia udzielonego na piśmie przez dwóch członków zwyczajnych.
3. Potwierdzeniem przynależności do PTErg jest legitymacja członkowska wydana przez Zarząd
Główny PTErg.
§ 13.
1. Honorowym Członkiem PTErg może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju
ergonomii. Honorowym Prezesem PTErg może być osoba fizyczna, która pełniła funkcję Prezesa
Zarządu Głównego PTErg i wyróżniła się szczególnymi zasługami dla rozwoju i promowania PTErg
w kraju i na świecie.
2. Godność Honorowego Prezesa PTErg oraz godność Honorowego Członka nadaje i pozbawia
Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
3. Tryb nadawania i pozbawiania godności Honorowego Prezesa PTErg oraz Honorowego Członka
może ustalić, w formie uchwały, Zarząd Główny PTErg.
§ 14.
1. Członkiem wspierającym może być instytucja, osoba prawna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, przyjęta uchwałą Zarządu Oddziału, na
podstawie pisemnej deklaracji złożonej Zarządowi Oddziału.
2. Tryb przyjmowania członków wspierających ustala Zarząd Główny PTErg w odrębnym
regulaminie.
§ 15.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru do władz PTErg;
2) uczestniczenia w działalności PTErg;
3) korzystania ze wsparcia PTErg przy realizowaniu celów statutowych PTErg;
4) posługiwania się legitymacją członka PTErg i noszenia odznaki PTErg.
§ 16.
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
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1) czynnego uczestniczenia w działalności PTErg;
2) należenia do oddziału terenowego PTErg;
3) przestrzegania Statutu PTErg oraz postanowień władz PTErg;
4) regularnego opłacania składek członkowskich;
5) informowania Zarządu Oddziału o zmianie danych kontaktowych, w terminie 30 dni od
zaistnienia zmiany.
§ 17.
Członkowie honorowi oraz Honorowi Prezesi PTErg korzystają ze wszystkich uprawnień członków
zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTErg.
§ 18.
1.

Członek wspierający korzysta z prawa do posługiwania się tytułem członka wspierającego PTErg
oraz ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego, oprócz czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz PTErg.

2.

Członek wspierający ma obowiązek corocznego wpłacania, na rachunek bankowy Oddziału, w
którym złożył deklarację przyjęcia w poczet członków wspierających PTErg, składki w kwocie
zadeklarowanej w momencie przystąpienia do PTErg, przy czym nie może być ona niższa niż
składka ustalona przez Walny Zjazd Delegatów.

3.

Członek wspierający ma obowiązek poinformowania Zarządu Oddziału o zmianie danych
kontaktowych, w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany.
§ 19.

1.

Członkostwo w PTErg ustaje w wyniku:
1) rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Oddziału, a w przypadku Członków Honorowych
oraz Honorowego Prezesa PTErg, rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Głównemu PTErg;
2) skreślenia przez Zarząd Oddziału z ewidencji członków z powodu zalegania przez 24 miesiące
ze składkami członkowskimi, a w przypadku członków wspierających z zadeklarowanymi
kwotami;
3) wykluczenia przez Sąd Koleżeński za działalność na szkodę PTErg lub postępowanie
nieetyczne;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na utratę praw publicznych;
5) śmierci członka, a w przypadku członków wspierających nie będących osobami fizycznymi, w
przypadku ich rozwiązania, likwidacji lub ogłoszenia upadłości.

2.

Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu z listy członków, przysługuje członkowi zwyczajnemu
prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 (czternastu) dni licząc od dnia
otrzymania uchwały Zarządu Oddziału.
ROZDZIAŁ IV
Władze naczelne
§ 20.
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1. Władzami naczelnymi PTErg są:
1) Walny Zjazd Delegatów;
2) Zarząd Główny;
3) Główna Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.
2. Osoba wybrana do władz naczelnych PTErg nie może pełnić więcej niż jednej funkcji we władzach
naczelnych. Nie dotyczy to możliwości bycia delegatem na Walny Zjazd Delegatów.
§ 21.
1. Kadencje wybieranych członków władz naczelnych PTErg, członków władz Oddziałów oraz
delegatów Oddziałów trwają cztery lata.
2. Członkowie wybieranych władz naczelnych PTErg oraz wybieranych władz Oddziałów mogą
pełnić tą samą funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji dojdzie do zdekompletowania składu organu władz
naczelnych PTErg, organ, którego skład uległ zdekompletowaniu uzupełnia swój skład, powołując
nowego członka tego organu spośród członków zwyczajnych PTErg. Uzupełnienie składu organu
następuje w formie uchwały.
4. Jeśli z ważnych, usprawiedliwionych powodów losowych delegat Oddziału nie może uczestniczyć
w Walnym Zjeździe Delegatów PTErg upoważnia na piśmie, za zgodą Zarządu Oddziału, innego
Delegata do głosowania w jego imieniu.

§ 22.
1. Uchwały władz naczelnych PTErg oraz uchwały władz Oddziałów zapadają zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ich członków, chyba że postanowienia niniejszego
statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały władz naczelnych PTErg oraz uchwały władz Oddziałów podejmowane są w trybie
głosowania jawnego, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, które podejmowane są w
trybie głosowania tajnego.

§ 23.
1. Najwyższą władzą PTErg jest Walny Zjazd Delegatów.
2. W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych PTErg spadnie do 30, zamiast Walnego Zjazdu
Delegatów odbywa się Walne Zebranie Członków. W Walnych Zebraniach Członków biorą udział
wszyscy członkowie zwyczajni PTErg. Postanowienia dotyczące Walnego Zjazdu Delegatów
stosuje się odpowiednio do Walnego Zebrania Członków.
3. Walny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny.
4. Walny Zjazd Delegatów może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
5. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd są delegaci Zwyczajnego Zjazdu poprzedzającego Zjazd
Nadzwyczajny.
6. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na cztery lata.
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7. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest z inicjatywy Zarządu Głównego albo na
pisemny wniosek złożony przez uprawniony organ lub osoby, wymienione w ust. 8. W przypadku
złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny
zobowiązany jest wyznaczyć jego termin na dzień przypadający nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od dnia złożenia wniosku przez uprawniony organ lub osoby.
8. Prawo złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, przysługuje:
1) Głównej Komisji Rewizyjnej;
2) Zarządom Oddziałów;
3) członkom zwyczajnym stanowiącym nie mniej niż 25% ogólnej liczby członków zwyczajnych
PTErg.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalenie głównych kierunków działalności PTErg i wytycznych dla Zarządu Głównego;
2) podejmowanie uchwał dotyczących działalności PTErg;
3) powoływanie i odwoływanie członków: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego;
4) udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu PTErg, po rozpatrzeniu sprawozdań: Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, przy czym Zarządowi
Głównemu absolutorium jest udzielane na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
5) nadawanie i pozbawianie godności Honorowego Członka oraz Honorowego Prezesa PTErg;
6) przyznawanie Medalu imienia profesora Wojciech Bogumiła Jastrzębowskiego;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich;
8) uchwalanie zmian w Statucie;
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTErg i podziale majątku;
10) rozpatrywanie innych spraw, nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz PTErg,
zgłoszonych na piśmie, przed odbyciem Walnego Zjazdu Delegatów, przez władze naczelne
PTErg, Zarządy Oddziałów lub co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych.

§ 25.
1.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów, delegaci powinni zostać
powiadomieni na piśmie lub w postaci elektronicznej, na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zjazdu Delegatów. Z ważnych przyczyn, termin ten może być krótszy, przy
czym nie może być on krótszy niż 20 dni.

2.

Porządek obrad Walnego Zjazdu Delegatów może być zmieniony lub uzupełniony o sprawy
wniesione przez władze naczelne PTErg, Zarządy Oddziałów oraz delegatów, a także na pisemny
wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych PTErg. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad
Walnego Zjazdu Delegatów musi być doręczony Zarządowi Głównemu PTErg co najmniej na 15
dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów. Zarząd Główny powinien na 7 dni przed
terminem Walnego Zjazdu Delegatów powiadomić wszystkich delegatów o zmianach
i uzupełnieniach porządku obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
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3.

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci Oddziałów wybrani przez Walne Zebrania
Oddziałów w proporcji 1 delegat na 10 członków zwyczajnych PTErg.

4.

Członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz Prezesi
Oddziałów, jeżeli nie są delegatami Oddziałów, mogą uczestniczyć w Walnym Zjeździe
Delegatów jedynie z głosem doradczym. Postanowienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim
nie stosuje się do Walnego Zebrania Członków. W Walnym Zjeździe Delegatów, z głosem
doradczym, mogą uczestniczyć również Honorowi Członkowie oraz Honorowi Prezesi PTErg, a
także osoby zaproszone przez władze PTErg.

5.

Walny Zjazd Delegatów jest ważny jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej
2/3 delegatów Oddziałów, a w drugim co najmniej 1/2 delegatów Oddziałów.

6.

Obrady Walnego Zjazdu Delegatów otwiera Prezes Zarządu Głównego, a pod jego nieobecność
Wiceprezes Zarządu Głównego lub Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i doprowadza
do wybrania Przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów oraz protokolanta.

7.

Z obrad Walnego Zjazdu Delegatów, pod kierownictwem Przewodniczącego Walnego Zjazdu
Delegatów, sporządzany jest protokół.

8.

W celu obliczania wyników poszczególnych głosowań, uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów,
może zostać powołana komisja skrutacyjna.

9.

Walny Zjazd Delegatów uchwala Regulamin i Porządek Obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
§ 26.

1.

Zarząd Główny składa się z dziewięciu osób i ze swego grona wybiera Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego i Skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu
Głównego.

2.

Zarząd Główny kieruje działalnością PTErg w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów i
odpowiada za zgodność jego działań z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego
Zjazdu Delegatów.
§ 27.

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie działalnością PTErg zgodnie ze Statutem oraz głównymi kierunkami i wytycznymi
uchwalonymi przez Walny Zjazd Delegatów;
2) uchwalenie i realizacja planów działania PTErg;
3) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych, sprawozdań z rocznej realizacji budżetu
i planów działania oraz sprawozdań z okresu kadencji Zarządu Głównego;
4) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów oraz określanie porządku i regulaminu ich obrad;
5) zarządzanie majątkiem PTErg;
6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz określanie terytorialnego zasięgu ich
działalności, nadzór, koordynowanie i wspieranie ich działalności;
7) powoływanie i rozwiązywanie ciał doradczych, komisji, komitetów, zespołów lub sekcji PTErg
w celu realizacji określonych zadań oraz określanie ich kompetencji, jak również powierzanie
Oddziałom lub poszczególnym członkom zwyczajnym PTErg określonych zadań do
wykonywania;
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8) uchylanie uchwał i postanowień władz Oddziałów w przypadku ich niezgodności z
postanowieniami Statutu, przepisami obowiązującego prawa, a także w przypadku, gdy
godzą one w dobre imię PTErg lub negatywnie wpływają na jego wizerunek i funkcjonowanie;
9) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych;
10) składanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego Walnemu Zjazdowi Delegatów;
11) okresowe informowanie członków PTErg o działalności ZG PTErg;
12) zgłaszanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosków o nadanie lub pozbawienie godności
Honorowych Członków, Honorowych Prezesów PTErg oraz przyznanie Medalu imienia
profesora Bogumiła Wojciecha Jastrzębowskiego;
13) uchwalanie regulaminów dotyczących działalności PTErg;
14) podejmowanie innych uchwał związanych z działalnością PTErg oraz w sprawach wskazanych
w Statucie;
15) rozpatrywanie innych spraw zgłoszonych przez Walne Zebrania Oddziałów;
16) reprezentowanie PTErg wobec osób trzecich;
17) podejmowanie uchwał o przystąpieniu PTErg do krajowych i międzynarodowych organizacji
społecznych o podobnym zakresie działalności.
2. Zarząd Główny może powierzać ciałom doradczym, komisjom, komitetom, zespołom, sekcjom
lub Oddziałom, w szczególności zadania z zakresu:
1) certyfikacji personelu;
2) potwierdzania jakości ergonomicznej w procesie projektowania;
3) publikacji wydawniczych;
4) oznaczania Znakiem PTErg wyrobów zgodnych z wymaganiami ergonomii;
5) obejmowania patronatem PTErg konferencji, szkoleń oraz publikacji.
§ 28.
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Co najmniej jedno posiedzenie w roku odbywa się z udziałem, mających głos doradczy Prezesów
Oddziałów, przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Sądu
Koleżeńskiego.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są i odbywają się pod przewodnictwem Prezesa
Zarządu Głównego.
4. Zarząd Główny uchwala regulamin działania Zarządu Głównego.
§ 29.
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, działalnością PTErg kieruje Prezydium
Zarządu Głównego.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej trzech członków Prezydium, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i podlegają zatwierdzeniu
przez Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu.
3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej, niż co trzy miesiące.
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4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są i odbywają się pod przewodnictwem
Prezesa Zarządu Głównego.
§ 30.
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków, którzy wybierają ze swego
grona Przewodniczącego.
2. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się pod przewodnictwem
Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Główna Komisja Rewizyjna uchwala regulamin działania Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 31.
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu Głównego PTErg ze Statutem oraz
obowiązującymi przepisami prawa;
2) kontrolowanie całokształtu działalności finansowej PTErg;
3) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonej
kontroli;
4) składanie sprawozdań z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej na Walnym Zjeździe
Delegatów;
5) stawianie wniosku na Walnym Zjeździe Delegatów o udzielenie absolutorium Zarządowi
Głównemu.
§ 32.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Głównego PTErg oraz posiedzeniach Zarządów Oddziałów.
§ 33.
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób i ze swego grona wybiera Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w zależności od potrzeb.
3. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w pełnym składzie.
4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego członkowi PTErg przysługuje odwołanie do Zwyczajnego Walnego
Zjazdu Delegatów.
5. Sąd Koleżeński uchwala regulamin działania Sądu Koleżeńskiego.
§ 34.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie sporów powstających między członkami PTErg w sprawach związanych z
działalnością PTErg;
2) wykluczanie z PTErg członków, za działalność na szkodę PTErg lub postępowanie nieetyczne;
3) rozpatrywanie odwołań członków od skreślenia ich przez Zarząd Oddziału z ewidencji
członków zwyczajnych z powodu zalegania ze składkami członkowskimi, a w przypadku
członków wspierających z powodu zalegania z wpłatami zadeklarowanych kwot.
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ROZDZIAŁ V
Oddziały
§ 35.
Oddziały są terenowymi jednostkami organizacyjnymi PTErg, powoływanymi przez Zarząd Główny.
Zarząd Główny określa zasięg terytorialny działania Oddziału PTErg.

§ 36.
1. Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Oddziału;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Osoba wybrana do składu Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może łączyć
swojej funkcji z inną funkcją we władzach Oddziału.
3. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji, dojdzie do zdekompletowania składu organu władz
Oddziału, organ, którego skład uległ zdekompletowaniu, uzupełnia swój skład, powołując
nowego członka tego organu, spośród członków zwyczajnych Oddziału. Uzupełnienie składu
organu następuje w formie uchwały.
§ 37.
1. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zebranie Oddziału może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest raz na cztery lata, w terminie
umożliwiającym wybór delegatów Oddziału na Walny Zjazd Delegatów.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Oddziału albo na
pisemny wniosek złożony przez uprawniony organ lub osoby, wymienione w ust. 5. W przypadku
złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału, Zarząd Oddziału
zobowiązany jest wyznaczyć jego termin na dzień przypadający nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od dnia złożenia wniosku przez uprawniony organ lub osoby.
5. Prawo złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału, przysługuje:
1) Zarządowi Głównemu;
2) Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) Komisji Rewizyjnej Oddziału;
4) członkom zwyczajnym stanowiącym nie mniej niż 25% ogólnej liczby członków zwyczajnych
Oddziału.
§ 38.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
1) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału, po rozpatrzeniu sprawozdań Zarządu Oddziału
oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, przy czym Zarządowi Oddziału absolutorium jest udzielane
na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
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2) powoływanie i odwoływanie Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału;
3) wybór delegatów Oddziału na Walny Zjazd Delegatów spośród członków zwyczajnych
Oddziału;
4) uchwalanie wytycznych dla Zarządu Oddziału, odnoszących się do kierunków działania
Oddziału;
5) formułowanie wniosków do rozpatrzenia przez Zarząd Główny/Walny Zjazd Delegatów;
6) rozpatrywanie spraw i wniosków zgłoszonych na piśmie przez władze naczelne PTErg,
Komisję Rewizyjną Oddziału lub przez co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych PTErg,
który zostali przyjęci w poczet członków PTErg w danym oddziale.
Uchwały Walnego Zebrania Oddziału są wiążące dla Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału
i członków PTErg, który zostali przyjęci w poczet członków PTErg w danym oddziale.
§ 39.
1.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału, członkowie zwyczajni
Oddziału PTErg, powinni zostać powiadomieni na piśmie lub w postaci elektronicznej, na co
najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Oddziału. Z ważnych przyczyn
termin ten może być krótszy, przy czym nie może być on krótszy niż 20 dni.

2.

Porządek obrad Walnego Zebrania Oddziału może być zmieniony lub uzupełniony o sprawy
wniesione na pisemny wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Oddziału PTErg. Wniosek
o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zebrania Oddziału musi być doręczony Zarządowi
Oddziału co najmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zebrania Oddziału. Zarząd Oddziału
powinien na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Oddziału powiadomić wszystkich
członków zwyczajnych o zmianach i uzupełnieniach porządku obrad Walnego Zebrania
Oddziału.

3.

W Walnych Zebraniach Oddziałów biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni PTErg, którzy
zostali przyjęci w poczet członków PTErg w danym oddziale.

4.

W Walnym Zebraniu Oddziału, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć Członkowie Honorowi
oraz Honorowi Prezesi PTErg, a także osoby zaproszone przez władze PTErg.

5.

Walne Zebranie Oddziału jest ważne, jeżeli w pierwszym terminie uczestniczy w nim co najmniej
1/2 członków zwyczajnych Oddziałów, a w drugim co najmniej 1/4 członków zwyczajnych
Oddziałów.

6.

Obrady Walnego Zebrania Oddziału otwiera Prezes Zarządu Oddziału i doprowadza do wybrania
Przewodniczącego Walnego Zebrania Oddziału, a pod jego nieobecność Wiceprezes Zarządu
Oddziału, Sekretarz lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału.

7.

Z obrad Walnego Zebrania Oddziału, pod kierownictwem Przewodniczącego Walnego Zebrania
Oddziału, sporządzany jest protokół.

8.

W celu obliczania wyników poszczególnych głosowań, uchwałą Walnego Zebrania Oddziału,
może zostać powołana komisja skrutacyjna.

9.

Walne Zebranie Oddziału uchwala Regulamin Obrad Walnego Zebrania Oddziału.
§ 40.

1. Zarząd Oddziału składa się od 3 do 5 członków.
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2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza i Skarbnika oraz ewentualnie
jednego lub dwóch Wiceprezesów.
3. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
§ 41.
1. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są i odbywają się pod przewodnictwem Prezesa
Zarządu Oddziału, Wiceprezesa lub Sekretarza.
§ 42.
Do zadań Zarządu Oddziału należy:
1) realizowanie celów statutowych PTErg;
2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami i wytycznymi władz naczelnych PTErg
oraz Walnego Zebrania Oddziału;
3) reprezentowanie PTErg na terenie działania Oddziału i w zakresie posiadanych kompetencji;
4) opracowywanie planów działania, ich realizacja oraz składanie sprawozdań Oddziału;
5) zwoływanie Walnych Zebrań Oddziałów oraz innych zebrań i spotkań członków Oddziałów;
6) współpraca z innymi stowarzyszeniami, władzami, instytucjami i przedsiębiorstwami na
terenie działania Oddziału;
7) przyjmowanie członków zwyczajnych i skreślanie ich z listy członków PTErg;
8) przyjmowanie członków wspierających, współpraca z nimi oraz skreślanie ich z listy członków
PTErg;
9) inicjowanie i popieranie na terenie działania Oddziału działalności młodzieży szkolnej
i studenckiej w zakresie upowszechniania zasad i osiągnięć ergonomii.
§ 43.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona
Przewodniczącego.
2. Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału z
głosem doradczym.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału zwoływane są i odbywają się pod przewodnictwem
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Komisja Rewizyjna Oddziału może uchwalić regulamin działania Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§ 44.
Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu Oddziału ze Statutem PTErg, uchwałami i
postanowieniami władz naczelnych PTErg oraz Walnego Zebrania Oddziału;
2) kontrolowanie całokształtu działalności finansowej Oddziału PTErg;
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonej
kontroli;
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4) składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału na Walnym Zebraniu
Oddziału;
5) stawianie wniosku na Walnym Zebraniu Oddziału o udzielenie absolutorium Zarządu
Oddziału.
ROZDZIAŁ VI
Majątek PTErg oraz sposób zaciągania zobowiązań finansowych
§ 45.
1. Majątek PTErg składa się z ruchomości i nieruchomości oraz funduszu powstałego ze składek
członków i innych świadczeń finansowych otrzymanych przez PTErg, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Zarządzanie, w tym nabywanie i zbywanie składników majątku PTErg, należy do kompetencji
Zarządu Głównego.
3. Oddziały korzystają i zarządzają pozyskanymi środkami finansowymi, w zakresie w jakim nie są
zobowiązane do ich przekazania do dyspozycji Zarządu Głównego.
4. Zarząd Główny może przekazać część majątku PTErg poszczególnym Oddziałom do korzystania i
zarządzania.
§ 46.
1. PTErg pozyskuje środki finansowe na realizację celów statutowych ze:
1) składek pochodzących od członków zwyczajnych oraz członków wspierających;
2) darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji i ofiarności publicznej.
2. Członkowie PTErg wpłacają składki na rachunek bankowy wskazany przez Oddział, do którego w
którym zostali przyjęci w poczet członków PTErg .
3. Wszelkie środki finansowe PTErg są deponowane na rachunku bankowym Zarządu Głównego
PTErg lub na rachunkach bankowych Oddziałów, w tym tych utworzonych na specjalne potrzeby
takie jak, np. organizacja konferencji.
4. Na koniec każdego roku kalendarzowego Zarządy Oddziałów przekazują 50% pobranych składek
na rachunek bankowy PTErg. Przekazane przez Oddziały środki finansowe przeznaczane są na
działalność PTErg.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a
jego majątek może być użyty tylko i wyłącznie na działalność statutową PTErg.

§ 47.
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli w imieniu
PTErg, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest reprezentowanie PTErg przez
dwóch członków Zarządu Głównego działających łącznie, z czego jednym z nich musi być Prezes
Zarządu Głównego lub Skarbnik.
2. Zarządy Oddziałów mogą reprezentować PTErg w zakresie działalności poszczególnych
Oddziałów oraz dysponować posiadaną częścią majątku PTErg.
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3. W zakresie wskazanym w ust. 2, do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania
innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest
reprezentowanie Oddziału przez dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie, z czego
jednym z nich musi być Prezes Oddziału lub Skarbnik.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu. Rozwiązanie PTErg
§ 48.
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.
§ 49.
1. Rozwiązanie PTErg wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3
głosów, w obecności co najmniej 2/3 delegatów Oddziałów.
2. Po podjęciu uchwały o rozwiązaniu PTErg Walny Zjazd Delegatów, zwykłą większością głosów,
uchwala przeznaczenie majątku PTErg oraz powołuje Komisję Likwidacyjną.

Statut zarejestrowany, przez właściwy dla PTErg sąd rejestrowy, w dniu 18 sierpnia 2020 r.
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