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PREAMBUŁA

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego 
(SITPNiG) jest kontynuatorem tradycji naftowych organizacji technicznych działających na ziemiach 
polskich od drugiej połowy XIX wieku, takich jak: Krajowe Towarzystwo Naftowe, założone przez 
Ignacego Łukasiewicza – pioniera przemysłu naftowego (Lwów, 1877-1939); Związek Polskich Tech-
ników Wiertniczych i Naftowych (Borysław, 1904-1939); Stowarzyszenie Polskich Inżynierów Prze-
mysłu Naftowego (Borysław, 1926-1939).

Stowarzyszenie powstało 8 marca 1946 r. w Krakowie pod nazwą „Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-
ników Przemysłu Paliw Płynnych” (SITPPP).

Nazwa i statut Stowarzyszenia na przestrzeni kolejnych lat ulegały zmianom: w latach 1948- 1953 
Stowarzyszenie nosiło nazwę „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego” (SITP-
Naft), w 1953 r. dokonano zmiany nazwy Stowarzyszenia na „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne 
Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego w Polsce” (SITPNaft). Od 1981 r. Stowarzyszenie działa 
pod obecną nazwą: „Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Nafto-
wego i Gazowniczego”.
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STATUT
Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego

Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników 

Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
2. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazow-

niczego, zwane dalej „Stowarzyszeniem” (w skrócie: „SITPNiG”) jest pozarządową organizacją 
o charakterze naukowo-technicznym, działającą na rzecz użyteczności społecznej przy realizacji 
zadań publicznych.

3. SITPNiG stanowi dobrowolne zrzeszenie osób związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym.

§ 2
Pod pojęciem przemysłu naftowego i gazowniczego w rozumieniu § 1 rozumie się:

1) przedsiębiorstwa, zakłady, spółki prawa handlowego, instytucje i ich agendy, w zakres dzia-
łalności których wchodzą: poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego i ich eksplo-
atacja oraz magazynowanie, oczyszczanie, przeróbka oraz produkcja i transport surowców 
petrochemicznych, jak również magazynowanie, transport, dystrybucja, sprzedaż i użytko-
wanie produktów naftowych i gazu, a ponadto

2) przedsiębiorstwa, zakłady, spółki prawa handlowego, instytucje i ich agendy, w zakres dzia-
łalności których wchodzi prowadzenie prac badawczych i rozwojowych oraz dydaktycznych 
dotyczących przemysłu naftowego i gazowniczego, projektowanie i prowadzenie inwestycji 
i innych prac budowlano-montażowych oraz prac z zakresu nowoczesnych technologii, ener-
getyki i automatyki dla potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego, technika i gospodarka 
paliwowo-smarownicza oraz produkcja i remont maszyn i urządzeń.

§ 3
1. SITPNiG prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Siedzibą SITPNiG jest Kraków.

§ 4
SITPNiG posiada osobowość prawną.
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§ 5
1. Jednostkami organizacyjnymi SITPNiG są: terenowe jednostki organizacyjne oraz zadaniowe jed-

nostki organizacyjne do prowadzenia działalności statutowej.
2. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SITPNiG są:

- oddziały, w których mogą być tworzone koła, jako jednostki terenowe niższego rzędu;
- specjalistyczne jednostki organizacyjne do wykonywania działalności gospodarczej, naukowo-

-technicznej, rzeczoznawczej, szkoleniowej i wydawniczej.
3. W oddziałach SITPNiG mogą być tworzone kluby.
4. Zadaniowymi jednostkami organizacyjnymi SITPNiG do prowadzenia działalności statutowej są 

komisje, rady, kapituły.
5. Specjalistycznymi jednostkami organizacyjnymi SITPNiG do wykonywania działalności gospodar-

czej, naukowo-technicznej, rzeczoznawczej, szkoleniowej i wydawniczej są ośrodki i wydawnic-
twa.

6. Każda jednostka organizacyjna SITPNiG działa na podstawie i zgodnie z niniejszym statutem 
i swoim regulaminem, zatwierdzanym przez Zarząd Główny. 

7. Zarząd Główny określa wzór i zasady używania pieczęci i innych symboli SITPNiG przez wszystkie 
jednostki organizacyjne SITPNiG.

§ 6
1. SITPNiG opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swych spraw SITPNiG może zatrudniać pracowników, w tym własnych człon-

ków. Zarząd Główny zatwierdza regulamin wynagradzania pracowników oraz określa zasady 
zwrotu kosztów poniesionych w związku ze sprawowaniem funkcji w organach SITPNiG, orga-
nach oddziałów SITPNiG i organach kół SITPNiG.

3. SITPNiG może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
4. Dochód z prowadzonej przez SITPNiG działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację ce-

lów statutowych SITPNiG i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków SITPNiG.
5. Do prowadzenia działalności gospodarczej, działalności naukowo-technicznej, szkoleniowej, 

rzeczoznawczej oraz wydawniczej SITPNiG może tworzyć spółki prawa handlowego, w których 
100% udziałów lub akcji albo praw posiada SITPNiG. Zarząd Główny wykonuje prawa z udziałów 
lub akcji albo praw przysługujących SITPNiG.

6. SITPNiG prowadzi działalność gospodarczą przez terenowe jednostki organizacyjne. Specjali-
styczne jednostki organizacyjne prowadzą i upowszechniają działalność o charakterze naukowo-
-technicznym oraz świadczą odpłatnie usługi w tym zakresie.

§ 7
1. SITPNiG i jego członkowie mogą być członkami innych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
2. SITPNiG może wchodzić w związki z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami.
3. SITPNiG może być fundatorem fundacji realizujących cele statutowe SITPNiG.
4. SITPNiG wspiera organizacyjnie i administracyjnie Polski Komitet Narodowy Światowej Rady 

Naftowej oraz pełni rolę organizatora jego prac na terenie Polski.
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§ 8
1. Symbolami SITPNiG są:

1) godło,
2) sztandar,
3) odznaki organizacyjne.

2. Wygląd oraz zasady używania symboli SITPNiG określa Zarząd Główny.
3. Godło SITPNiG podlega ochronie prawnej jako zarejestrowany w Urzędzie Patentowym Rzeczy-

pospolitej Polskiej znak towarowy.
4. Za zasługi dla SITPNiG lub dziedzin objętych jego działalnością mogą być nadawane:

1) medal imienia Ignacego Łukasiewicza,
2) godność członka honorowego,
3) Honorowa Szpada SITPNiG,
4) godność zasłużonego seniora,
5) odznaki honorowe w stopniu srebrnym, złotym i diamentowym.

5. Medal imienia Ignacego Łukasiewicza nadaje Kapituła powoływana przez Zarząd Główny na  
zasadach określonych przez Zarząd Główny.

6. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na zasadach określonych przez 
Zarząd Główny.

7. Honorową Szpadę SITPNiG nadaje Kapituła powoływana przez Zarząd Główny na zasadach 
określonych przez Zarząd Główny

8. Godność zasłużonego seniora i odznaki honorowe nadaje Zarząd Główny na zasadach określo-
nych przez Zarząd Główny.

9. Uprawnienia właściwych organów SITPNiG do nadawania medali, godności i odznak honoro-
wych obejmują prawo do odebrania nadanych medali, godności i odznak honorowych na zasa-
dach określonych przez Zarząd Główny.

10. Zarząd Główny może ustanawiać, nadawać oraz odbierać inne formy wyróżnień, godności i medale.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9
Celem statutowym SITPNiG jest działalność naukowo-techniczna, edukacyjna, kulturalna oraz w za-
kresie ochrony środowiska, związana z przemysłem naftowym i gazowniczym, a w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć naukowo-technicznych i organizacyjnych na rzecz gospodarki 
kraju i ochrony środowiska naturalnego,

2) inicjowanie i popieranie twórczości, wynalazczości i innowacyjności naukowo-technicznej 
w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego na rzecz ogółu społeczności,

3) doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków SITPNiG i innych osób mających związek 
z przemysłem naftowym i gazowniczym,

4) zajmowanie stanowiska w sprawach indywidualnych i generalnych dotyczących zasad dostę-
pu do zawodów związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym oraz zasad wykonywa-
nia tych zawodów,
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5) kształtowanie etyki zawodowej osób związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym,
6) krzewienie wiedzy i kultury technicznej i ekologicznej oraz popularyzowanie historii przemy-

słu naftowego i gazowniczego na rzecz ogółu społeczności,
7) ochrona zabytków techniki naftowej i gazowniczej oraz dziedzictwa przyrodniczego,
8) ochrona zawodów i interesów członków SITPNiG i innych osób mających związek z przemy-

słem naftowym i gazowniczym,
9) popieranie własności przemysłowej oraz promocja twórców nowych technik mających za-

stosowanie w przemyśle naftowym i gazowniczym,
10) integrowanie środowiska osób mających związek z przemysłem naftowym i gazowniczym,
11) działanie na rzecz integracji międzynarodowej, rozwijanie kontaktów i współpracy między 

środowiskami zawodowymi,
12) prowadzenie i popieranie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i inno-

wacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technolo-
gicznych w praktyce gospodarczej.

§ 10
SITPNiG realizuje swoje cele przez:

1) monitorowanie i analizowanie problemów naukowo-technicznych, prawnych, organizacyj-
nych i ekonomicznych w zakresie przemysłu naftowego i gazowniczego oraz formułowanie 
na ich podstawie postulatów, wniosków i opinii wyrażanych publicznie lub w toku indywidu-
alnych postępowań przed sądami i organami administracji publicznej,

2) współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, samorządami zawodowy-
mi i gospodarczymi,

3) współdziałanie z instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i oświatowymi oraz stowarzysze-
niami i organizacjami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi, jak również wspieranie tych 
instytucji, w tym w szczególności współpraca w zakresie tworzenia planów i programów oraz 
metod nauczania na kierunkach lub specjalnościach związanych z przemysłem naftowym 
i gazowniczym,

4) doradztwo, opiniowanie, udzielanie rekomendacji i referencji oraz potwierdzanie kompeten-
cji, w szczególności w zakresie rzeczoznawstwa,

5) współdziałanie przy uchwalaniu przepisów z zakresu przemysłu naftowego i gazowniczego, 
opiniowanie prac normalizacyjnych, a także prac z zakresu terminologii naftowej i gazowniczej,

6) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów,
7) stwierdzanie, na zasadach i w formie określonej w obowiązujących przepisach prawa, posia-

dania przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci kwalifikacji na stano-
wiskach eksploatacji i dozoru, w zakresie:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, 

przesyłających i zużywających energię elektryczną,
b) urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz 

innych urządzeń energetycznych,
c) urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, 

magazynujących i zużywających paliwa gazowe,
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8) wydawanie, w tym także w formie elektronicznej, publikacji książkowych i czasopism,
9) prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie muzealnictwa, w tym w szczególności jako 

współfundator Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łuka-
siewicza w Bóbrce,

10) organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów, konkursów i wystaw,
11) kształtowanie zasad etycznego postępowania,
12) organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, szkoleniowo- -technicz-

nych i poznawczych,
13) udzielanie wsparcia merytorycznego i materialnego członkom zwyczajnym i honorowym 

SITPNiG,
14) nadawanie medali, godności, odznak honorowych oraz wyróżnień SITPNiG oraz zgłaszanie 

wniosków do innych instytucji w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SITPNiG, 
15) rozwijanie życia koleżeńskiego w SITPNiG w szczególności poprzez organizowanie klubów, 

spotkań, wyjazdów integracyjnych i imprez sportowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11
1. Członkami SITPNiG mogą być osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną, przy czym osoby prawne i jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a posiadające zdolność prawną mogą być wyłącznie 
członkami wspierającymi SITPNiG.

2. SITPNiG posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

3. Członek zwyczajny i członek honorowy SITPNiG obligatoryjnie przynależy do oddziału SITPNiG. 
Członek zwyczajny i członek honorowy SITPNiG nie może przynależeć jednocześnie do więcej 
niż jednego oddziału SITPNiG. Członek zwyczajny i członek honorowy SITPNiG nie może przy-
należeć jednocześnie do więcej niż jednego koła SITPNiG. Członkowie wspierający SITPNiG nie 
przynależą do oddziałów ani do kół.

4. 
§ 12

1. Członkami zwyczajnymi SITPNiG mogą być:
1) osoby z wykształceniem co najmniej średnim, których czynności zawodowe związane są bez-

pośrednio lub pośrednio z przemysłem naftowym i gazowniczym,
2) studenci publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, studiujący kierunki związane z prze-

mysłem naftowym i gazowniczym,
3) inne osoby, których działalność jest zgodna z celami SITPNiG lub osiągnięcia w dziedzinach 

związanych z przemysłem naftowym i gazowniczym uzasadniają ich przyjęcie do SITPNiG.
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2. Postanowienie ust. 1 dotyczy w taki sam sposób osób posiadających obywatelstwo polskie, 
jak i nieposiadających takiego obywatelstwa, niezależnie od tego czy mają one miejsce 
zamieszkania na terenie Polski.

3. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej deklara-
cji kandydata, popartej przez dwóch członków zwyczajnych SITPNiG.

4. Dowodem przynależności członka zwyczajnego do SITPNiG jest legitymacja członkowska. 
Zarząd Główny określa sposób uzyskania i utraty legitymacji członkowskiej SITPNiG oraz jej 
wzór.

5. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wyborcze - czynne i bierne - do organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG oraz do 

organów kół SITPNiG,
2) noszenia odznaki członkowskiej oraz innych odznak i medali SITPNiG w przypadku ich na-

dania,
3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach, wyjazdach 

szkoleniowo-technicznych i spotkaniach integracyjnych organizowanych przez SITPNiG na 
zasadach ustalonych przez organizatora,

4) korzystania z pomocy koleżeńskiej organizowanej przez SITPNiG na zasadach określonych 
przez Zarząd Główny,

5) ubiegania się o uprawnienia nadawane przez SITPNiG oraz do uzyskiwania pomocy SITPNiG 
w podnoszeniu własnych kwalifikacji.

6. Członkowie zwyczajni SITPNiG obowiązani są:
1) brać czynny udział w pracach SITPNiG, dbać o jego dobro oraz stosować się do postanowień 

statutu, regulaminów i uchwał organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG i organów kół 
SITPNiG,

2) przestrzegać zasad etyki zawodowej SITPNiG oraz zasad koleżeństwa,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.

7. Utrata członkostwa zwyczajnego w SITPNiG następuje w razie:
1) dobrowolnej rezygnacji członka zwyczajnego zgłoszonej na piśmie właściwemu Zarządowi 

Oddziału,
2) śmierci członka zwyczajnego,
3) wykluczenia członka zwyczajnego z SITPNiG, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego Sądu Koleżeńskiego,
4) prawomocnego zastosowania wobec członka zwyczajnego przez sąd powszechny środka 

karnego w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania jakiegokolwiek sta-
nowiska we władzach stowarzyszeń lub innych organizacjach pozarządowych albo zakazu 
wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przemysłem 
naftowym i gazowniczym,

5) skreślenia przez właściwy Zarząd Oddziału w razie zalegania z zapłatą składek członkow-
skich za okres co najmniej 6 miesięcy i nieuregulowania w całości zaległości składkowej 
mimo upływu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty wyznaczonego w udokumen-
towanym wezwaniu do zapłaty.
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§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która ma szczególne zasługi w działalności 

SITPNiG lub wybitne osiągnięcia na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego.
2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej oraz § 35 ust. 4 pkt 1 lit. c i ust. 5 pkt 1 członkom honorowym 

przysługują prawa i obowiązki członków zwyczajnych.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich.
5. Utrata członkostwa honorowego w SITPNiG następuje w razie:

1) rezygnacji członka honorowego zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,
2) śmierci członka honorowego,
3) wykluczenia członka honorowego z SITPNiG przez Walny Zjazd Delegatów na wniosek 

Głównego Sądu Koleżeńskiego,
4)  prawomocnego zastosowania przez sąd powszechny wobec członka honorowego środka 

karnego w postaci pozbawienia praw publicznych lub zakazu zajmowania jakiegokolwiek sta-
nowiska we władzach stowarzyszeń lub innych organizacjach pozarządowych, albo zakazu 
wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przemysłem 
naftowym i gazowniczym.

§ 14
1. Członkiem wspierającym SITPNiG może być każdy zainteresowany pomocą finansową, rzeczową 

lub merytoryczną na rzecz SITPNiG przy realizacji celów statutowych SITPNiG.
2. Zarząd Główny przyjmuje członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji członka oraz 

uzgadnia z nim zasady współpracy z SITPNiG.
3. Członka wspierającego niebędącego osobą fizyczną w stosunku do SITPNiG reprezentuje jego 

organ powołany do reprezentacji lub inna osoba umocowana przez ten organ na podstawie 
przedłożonego Zarządowi Głównemu pełnomocnictwa szczególnego.

4. Członek wspierający ma prawo do:
1) udziału z głosem doradczym w Walnym Zjeździe Delegatów, Walnym Zjeździe Delegatów 

Oddziału (Walnym Zgromadzeniu Delegatów Oddziału), z którym współpracuje lub w Wal-
nym Zebraniu Członków Koła w tym Oddziale.

2) udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez SITPNiG na zasadach 
określonych przez organizatora,

3) ubiegania się o uzyskanie referencji SITPNiG przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajo-
wych i zagranicznych,

4) korzystania z pomocy SITPNiG w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych swoich 
pracowników na zasadach określonych przez Zarząd Główny,

5) zgłaszania propozycji do programu działania SITPNiG,
6) zamieszczania na stronie internetowej SITPNiG oraz w czasopismach wydawanych przez 

SITPNiG informacji o własnej działalności na zasadach określonych przez Zarząd Główny,
7) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Główny.

5. Utrata członkostwa wspierającego w SITPNiG następuje w razie:
1) rezygnacji członka wspierającego zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,
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2) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym lub przestania istnienia podmiotu 
niebędącego osobą fizyczną,

3) wykluczenia członka wspierającego z SITPNiG przez Zarząd Główny na skutek nie wywiązy-
wania się przez członka wspierającego z przyjętych zasad współpracy, po uprzednim pisem-
nym wezwaniu do wywiązania się ze wskazanych w wezwaniu zasad współpracy w 14-dnio-
wym terminie.

Rozdział IV
ORGANY SITPNiG

§ 15
1. Organami SITPNiG są:

1) Walny Zjazd Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 kadencja organów SITPNiG trwa cztery lata.
3. Kadencja organu lub wszystkich organów SITPNiG może zostać skrócona uchwałą zwołanego 

w tym celu Walnego Zjazdu Delegatów. 
4. W razie skrócenia kadencji jednego z organów SITPNiG przeprowadza się wybory członków do tego 

organu na okres do końca pierwotnej, czteroletniej kadencji. W razie skrócenia kadencji wszystkich 
organów SITPNiG przeprowadza się wybory członków do wszystkich organów SITPNiG.

5. Skrócenie kadencji jednego z organów SITPNiG nie powoduje skrócenia kadencji organów  
oddziałów i kół SITPNiG. Skrócenie kadencji wszystkich organów SITPNiG powoduje skrócenie 
kadencji wszystkich organów oddziałów i kół SITPNiG.

§ 16
1. Najwyższą władzą SITPNiG jest Walny Zjazd Delegatów.
2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. Zarząd Główny zwołuje oraz ustala termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zjazdu Delegatów.
4. Walny Zjazd Delegatów działa w formie uchwał podejmowanych na tym Zjeździe.
5. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) z głosem stanowiącym:
a) delegaci wybrani przez Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Walne Zgromadzenie Człon-

ków Oddziału),
b) Prezesi Oddziałów SITPNiG,

2) z głosem doradczym:
a) członkowie honorowi, o ile nie zostali wybrani delegatami na Walny Zjazd Delegatów,
b) członkowie ustępującego Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego 

Sądu Koleżeńskiego, o ile nie zostali wybrani delegatami na Walny Zjazd Delegatów,
c) przedstawiciele członków wspierających,
d) goście zaproszeni przez Zarząd Główny.
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§ 17
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest w drugim półroczu ostatniego roku kalenda-

rzowego bieżącej kadencji organów SITPNiG.
2. Zarząd Główny przygotowuje i przyjmuje projekt regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zjaz-

du Delegatów.
3. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.

§ 18
Do zakresu działania Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów należy podejmowanie uchwał 
w sprawie:

1) określenia głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej na 
okres kadencji organów SITPNiG,

2) określenia regulaminu obrad Walnego Zjazdu Delegatów,
3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań z kadencji Zarządu Głównego, Głównej Komisji Re-

wizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz terenowych i zadaniowych jednostek organi-
zacyjnych powołanych przez SITPNiG,

4) przyjęcie przedstawionej przez Zarząd Główny informacji o działalności spółek, w których 
SITPNiG jest akcjonariuszem lub udziałowcem,

5) udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
6) wyboru członków Zarządu Głównego w liczbie przewidzianej w § 20 ust. 4,
7) wyboru członków Głównej Komisji Rewizyjnej w liczbie przewidzianej w § 27 ust. 2,
8) wyboru członków Głównego Sądu Koleżeńskiego w liczbie przewidzianej w § 29 ust. 1,
9) wyboru Prezesa SITPNiG spośród uprzednio wybranych członków Zarządu Głównego,
10) określenia zasad etyki członków SITPNiG,
11) regulaminu działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 

Koleżeńskiego,
12) nadawania i pozbawiania godności członka honorowego SITPNiG,
13) rozpatrywania odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
14) zmiany statutu SITPNiG,
15) rozwiązania SITPNiG,
16) wskazania pełnomocnika do reprezentowania SITPNiG w umowach zawieranych pomiędzy 

SITPNiG a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach pomiędzy SITPNiG a członkiem 
Zarządu Głównego.

§19
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zjazdem sprawozdawczo-wyborczym lub zwo-

łanym dla innych ważnych celów.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwoływany przez Zarząd Główny z własnej ini-

cjatywy, na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby 
delegatów na Walny Zjazd Delegatów danej kadencji.

3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów składa się na piśmie Zarzą-
dowi Głównemu. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie.
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4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, chy-
ba że większością co najmniej 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób 
mających głos stanowiący, włączy do porządku obrad inne sprawy.

5. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów odbywa się najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od przedłożenia 
Zarządowi Głównemu kompletnego wniosku o jego zwołanie, a w sytuacji, w której inicjatywa 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów pochodzi od Zarządu Głównego, od dnia 
podjęcia przez Zarząd Główny uchwały w tym przedmiocie.

6. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.
7. Przepisy § 17 ust. 2 - 3 i § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 20
1. Zarząd Główny kieruje bieżącą działalnością SITPNiG, realizuje uchwały i główne kierunki działal-

ności SITPNiG wyznaczone przez Walny Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Główny składa się z członków w liczbie od 17 do 25.
3. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

1) Prezesi Oddziałów SITPNiG
2) członkowie wybrani przez Walny Zjazd Delegatów, w tym Prezes SITPNiG.

4. Liczba członków Zarządu Głównego wybranych przez Walny Zjazd Delegatów ustalana jest jako różni-
ca pomiędzy liczbą 25 a liczbą oddziałów istniejących w SITPNiG w dacie Walnego Zjazdu Delegatów.

5. Zarząd Główny na wniosek Prezesa SITPNiG wybiera spośród członków Zarządu Głównego: 
trzech Wiceprezesów SITPNiG, Sekretarza Generalnego SITPNiG oraz Skarbnika SITPNiG.

6. Wyboru członków Zarządu Głównego na stanowiska w Zarządzie Głównym, o których mowa 
w ust. 5 dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego zwołanym po Walnym Zjeź-
dzie Delegatów, na którym dokonano wyboru Prezesa SITPNiG.

7. Prezes SITPNiG zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego, o którym mowa w ust. 6 w terminie 14 
dni od dnia Walnego Zjazdu Delegatów, na którym dokonano jego wyboru.

8. Zarząd Główny spośród swoich członków może utworzyć Prezydium Zarządu Głównego.
9. Prezydium Zarządu Głównego składa się minimum z Prezesa Zarządu Głównego, Wiceprezesa 

Zarządu Głównego, Sekretarza Generalnego SITPNiG oraz Skarbnika SITPNiG.
10. Prezydium kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu 

Głównego.
11. Obowiązki i kompetencje Prezydium Zarządu Głównego określa Regulamin Prezydium Zarządu 

Głównego przyjęty uchwałą Zarządu Głównego. 
12. Prezes Oddziału może delegować na posiedzenie Zarządu Głównego upoważnionego Wicepre-

zesa Oddziału jako swojego zastępcę. Dla uczestnictwa w każdym posiedzeniu Zarządu Główne-
go wymagane jest oddzielne upoważnienie.

13. Członek Zarządu Głównego nie może pełnić funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału, Komisji Rewizyjnej Koła, Głównym Sądzie Koleżeńskim oraz w Sądzie Koleżeń-
skim Oddziału. Sekretarz Generalny nie może pełnić funkcji Prezesa Oddziału.

14. Członek Zarządu Głównego, w razie jego wyboru, może być delegatem na Walny Zjazd Delega-
tów lub Walny Zjazd Delegatów Oddziału.

15. Regulamin Zarządu Głównego przyjmuje uchwałą Walny Zjazd Delegatów.
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§ 21
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością SITPNiG,
2) realizowanie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej 

wyznaczonych przez Walny Zjazd Delegatów,
3) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
4) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów i przyjmowanie projektu jego regulaminu,
5) uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu SITPNiG,
6) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności i bilansów SITPNiG,
7) koordynowanie i analiza okresowych planów działania organów SITPNiG, organów oddzia-

łów SITPNiG, powołanych przez SITPNiG zadaniowych i specjalistycznych jednostek orga-
nizacyjnych,

8) zarządzanie majątkiem i funduszami SITPNiG oraz uchwalanie regulaminu gospodarki finan-
sowej, jak również wykonywanie praw z udziałów lub akcji przypadających SITPNiG w spół-
kach, o których mowa w § 6 ust. 5,

9) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich rozdziału pomiędzy oddziały SITPNiG,
10) określanie zasad zwrotu kosztów w związku z pełnieniem funkcji w organach SITPNiG, orga-

nach oddziałów SITPNiG i organach kół SITPNiG,
11) powoływanie, ustalanie struktury organizacyjnej, ustalanie obszaru działania, nadzorowanie, 

oraz rozwiązywanie terenowych i zadaniowych jednostek organizacyjnych SITPNiG,
12) zawieszanie władz organów oddziałów SITPNiG oraz zwoływanie Nadzwyczajnego Wal-

nego Zjazdu Delegatów Oddziału (Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 
Oddziału) w celu dokonania nowego wyboru władz organów oddziałów SITPNiG w ra-
zie nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, postanowień statutu i uchwał organów 
SITPNiG,

13) powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków zadaniowych jednostek orga-
nizacyjnych SITPNiG a także przewodniczących i członków rad nadzorczych spółek prawa 
handlowego, dyrektorów specjalistycznych jednostek organizacyjnych, dyrektorów wydaw-
nictw i naczelnych redaktorów czasopism SITPNiG,

14) powoływanie Kapituły Medalu im. Ignacego Łukasiewicza,
15) powoływanie Kapituły Medalu Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego 

Łukasiewicza w Bóbrce,
16) powoływanie Kapituły Honorowej Szpady SITPNiG,
17) zgłaszanie wniosków na Walny Zjazd Delegatów o nadanie godności członka honorowego,
18) nadawanie godności zasłużonego seniora SITPNiG,
19) nadawanie odznak honorowych SITPNiG i wyróżnień,
20) występowanie o przyznanie odznaczeń państwowych, regionalnych, branżowych i innych,
21) wnioskowanie zmian statutu i regulaminów organów SITPNiG,
22) uchwalanie niezastrzeżonych dla innych organów regulaminów organów SITPNiG, organów 

oddziałów i kół SITPNiG, zadaniowych i specjalistycznych jednostek organizacyjnych oraz 
innych regulaminów,

23) uchwalanie regulaminu działania oddziałów i kół SITPNiG,
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24) podejmowanie uchwał o przystąpieniu przez SITPNiG do krajowych i zagranicznych organi-
zacji społecznych i technicznych oraz wybór przedstawicieli do tych organizacji,

25) podejmowanie uchwał w sprawie ustanawiania i likwidacji fundacji, tworzenia związków sto-
warzyszeń, uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego,

26) podejmowanie uchwał w sprawie rodzajów działalności gospodarczej prowadzonej przez 
SITPNiG,

27) wskazywanie, zgodnie ze statutem Światowej Rady Naftowej, składu Polskiego Komitetu 
Narodowego Światowej Rady Naftowej oraz przedstawicieli do Stałej Rady Światowej Rady 
Naftowej, określanie struktury organizacyjnej i składu osobowego Polskiego Komitetu Naro-
dowego Światowej Rady Naftowej z siedzibą w Krakowie, w tym wybór Przewodniczącego 
spośród członków SITPNiG,

28) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,
29) przedstawianie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań z działalności SITPNiG,
30) sporządzanie i przyjmowanie sprawozdania z własnej działalności oraz przedstawienie go na 

Walnym Zjeździe Delegatów.
§ 22

1. Zarząd Główny działa w formie uchwał.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego może uczestniczyć z głosem doradczym zaproszona przez 

Zarząd Główny osoba. Osoba ta nie wlicza się do łącznej liczby członków Zarządu Głównego, od 
której zależy ważność podejmowanych przez Zarząd Główny uchwał.

3. Główna Komisja Rewizyjna może występować do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie 
posiedzenia Zarządu Głównego w sprawach dotyczących zakresu jej działania. Zwołanie posie-
dzenia Zarządu Głównego w tym przypadku jest obligatoryjne. Posiedzenie Zarządu Głównego 
odbywa się w terminie 30 dni od przedłożenia przez Główną Komisję Rewizyjną wniosku zawie-
rającego uzasadnienie i proponowany porządek obrad.

§ 23
SITPNiG reprezentują łącznie: Prezes SITPNiG z jednym z Wiceprezesów SITPNiG, lub Prezes SITP-
NiG z Sekretarzem Generalnym SITPNiG, lub dwóch Wiceprezesów SITPNiG, lub jeden z Wicepreze-
sów z Sekretarzem Generalnym SITPNiG

§ 24
W umowach między SITPNiG a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim, SITPNiG re-
prezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów, a w razie braku podjęcia 
uchwały w tym przedmiocie, członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§ 25
1. Obsługę administracyjną Zarządu Głównego pełni Biuro Zarządu Głównego.
2. Sekretarz Generalny SITPNiG kieruje pracami Biura Zarządu Głównego.
3. Zarząd Główny może przyznać Sekretarzowi Generalnemu SITPNiG wynagrodzenie za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
4. Bieżący nadzór nad terenowymi i zadaniowymi jednostkami organizacyjnymi pełni Sekretarz Ge-

neralny na podstawie uchwalonego przez Zarząd Główny regulaminu.
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§ 26
1. Główny Sąd Koleżeński może zawiesić w czynnościach lub wykluczyć z Zarządu Głównego jego 

członka w razie, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub dopuszcza się naruszenia postano-
wień statutu, regulaminów oraz uchwał organów SITPNiG.

2. Zawieszonemu w czynnościach lub wykluczonemu z Zarządu Głównego członkowi, w terminie 
30 dni od dnia doręczenia orzeczenia w tym przedmiocie, przysługuje odwołanie do Walnego 
Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 27
1. Naczelnym organem kontroli wewnętrznej SITPNiG jest Główna Komisja Rewizyjna.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z członków w liczbie od 5 do 9. 
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego, zastępcę prze-

wodniczącego i sekretarza.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być pracownikami SITPNiG,
2) nie mogą być członkami ani pełnić żadnych funkcji w organach SITPNiG, organach oddziałów 

SITPNiG, organach kół SITPNiG, spółkach prawa handlowego oraz zadaniowych i specjali-
stycznych jednostkach organizacyjnych powołanych przez SITPNiG,

3) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Głównego w stosunku bliskości, przez który rozu-
mie się pozostawanie z członkiem Zarządu Głównego w związku małżeńskim, konkubinacie 
lub w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i bocznej do pierwszego stopnia.

5. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej, w razie jego wyboru, może być delegatem na Walny Zjazd 
Delegatów.

6. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego inny członek Głównej 
Komisji Rewizyjnej może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego, 
Zarządu Oddziału, Zarządu Koła, Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgromadzenia 
Członków Oddziału) oraz Walnego Zebrania Koła.

7. Główny Sąd Koleżeński może zawiesić w czynnościach lub wykluczyć z Głównej Komisji Rewi-
zyjnej jej członka w razie, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub dopuszcza się naruszenia 
postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów SITPNiG.

8. Zawieszonemu w czynnościach lub wykluczonemu z Głównej Komisji Rewizyjnej członkowi, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia w tym przedmiocie, przysługuje odwołanie do 
Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Głównego Sądu Koleżeńskiego. 

9. Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez Walny Zjazd 
Delegatów.

§ 28
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku działalności organów SITPNiG, za wyjątkiem Głów-
nego Sądu Koleżeńskiego, pod względem zgodności z przepisami prawa, postanowienia-
mi statutu, uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i regulaminami wewnętrznymi organów 
SITPNiG oraz pod względem zasad gospodarności,

2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego uwag i wniosków w sprawie działalności SITPNiG,
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3) zatwierdzenie rocznych sprawozdań i bilansów SITPNiG oraz uchwał Zarządu Głównego do-
tyczących podziału zysków lub pokrycia strat,

4) składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdań ze swojej działalności, uwag i wnio-
sków do sprawozdań dotyczących działalności Zarządu Głównego oraz wniosków w sprawie 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

5) przedkładanie Zarządowi Głównemu projektu regulaminu działania Komisji Rewizyjnych Od-
działów,

6) pełnienie nadzoru organizacyjnego nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
7) występowanie z wnioskiem o wyjaśnienia do organów SITPNiG, organów oddziałów SITP-

NiG, organów kół SITPNiG, ich członków oraz do członków SITPNiG,
8) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zjazdu Delegatów,
9) podejmowanie uchwały wskazującej członka Głównej Komisji Rewizyjnej reprezentującego 

SITPNiG w umowach między SITPNiG a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach mię-
dzy członkiem Zarządu Głównego a SITPNiG w sytuacji, gdy uprzednio nie powołano pełno-
mocnika do tych czynności uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 29
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z członków w liczbie od 5 do 9.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę prze-

wodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczącemu Głównego Sądu Koleżeńskiego lub upoważnionemu przez niego członkowi 

Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posie-
dzeniach Zarządu Głównego.

4. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:
1) nie mogą być pracownikami SITPNiG,
2) nie mogą być członkami ani pełnić żadnych funkcji w organach SITPNiG, organach oddziałów 

SITPNiG, organach kół SITPNiG, spółkach prawa handlowego oraz zadaniowych i specjali-
stycznych jednostkach organizacyjnych powołanych przez SITPNiG,

3) nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Głównego w stosunku bliskości, przez który rozu-
mie się pozostawanie z członkiem Zarządu Głównego w związku małżeńskim, konkubinacie 
lub w stosunku pokrewieństwa w linii prostej i bocznej do pierwszego stopnia.

5. Członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, w razie jego wyboru, może być delegatem na Walny 
Zjazd Delegatów.

6. Główny Sąd Koleżeński może zawiesić w czynnościach lub wykluczyć z Głównego Sądu Koleżeń-
skiego jego członka w razie, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub dopuszcza się narusze-
nia postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów SITPNiG.

7. Zawieszonemu w czynnościach lub wykluczonemu z Głównego Sądu Koleżeńskiego członkowi, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia w tym przedmiocie, przysługuje odwołanie do 
Walnego Zjazdu Delegatów za pośrednictwem Głównego Sądu Koleżeńskiego.

8. Zasady i tryb działania Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz przebieg postępowania przed sądami 
koleżeńskimi określa regulamin przyjęty przez Walny Zjazd Delegatów.
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§ 30
Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej instancji spraw dotyczących nieprzestrzegania 
statutu, naruszania zasad etyki zawodowej oraz naruszania zasad współżycia społecznego 
dotyczących członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Ko-
leżeńskiego, Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub członka honorowego SITPNiG,

2) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału wydanych w pierwszej 
instancji,

3) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami SITPNiG, orga-
nami oddziałów SITPNiG, organami kół SITPNiG i zadaniowymi jednostkami organizacyjnymi 
powołanymi przez SITPNiG.

§ 31
1. Wniosek o wszczęcie postępowania przez Główny Sąd Koleżeński, o ile właściwe przepisy Statu-

tu nie przewidują rozpatrzenia sprawy w pierwszej instancji przez Sąd Koleżeński Oddziału, może 
złożyć:
1) członek zwyczajny lub honorowy SITPNiG,
2) Zarząd Główny,
3) Zarząd Oddziału,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Komisja Rewizyjna Oddziału,
6) Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Główny Sąd Koleżeński może z urzędu wszcząć i prowadzić postępowanie, o ile właściwe przepisy 
Statutu nie przewidują rozpatrzenia sprawy w pierwszej instancji przez Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 32
1. Główny Sąd Koleżeński może orzec karę:

1) upomnienia,
2) zawieszenia w czynnościach pełnionych w organach SITPNiG, organach oddziałów SITPNiG 

lub organach kół SITPNiG,
3) wykluczenie z organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG lub organów kół SITPNiG,
4) zawieszenie w prawach członka SITPNiG,
5) wykluczenie z SITPNiG.

2. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Dele-
gatów, za pośrednictwem Głównego Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia.
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Rozdział V
ODDZIAŁY SITPNiG

§ 33
1. Zarząd Główny tworzy oddziały w drodze uchwały, określając ich właściwość terenową, siedzibę 

oraz zakres działania.
2. Do utworzenia oddziału SITPNiG wymagana jest deklaracja przystąpienia do oddziału co najmniej 

100 członków oraz wykazanie, że przewidywane wpływy dla SITPNiG ze składek członkowskich 
lub innej działalności prowadzonej za pośrednictwem przyszłego oddziału nie będą niższe niż 
przewidywane koszty, jakie SITPNiG poniesie w związku z działalnością poprzez ten oddział.

3. Kandydaci na członków SITPNiG przyjmowani są przez dowolnie wybrany oddział SITPNiG.
4. Zarząd Główny może rozwiązać oddział SITPNiG:

1) na wniosek Zarządu Oddziału zawierający wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie 
oddziału,

2) po stwierdzeniu przez Zarząd Główny zaprzestania przez oddział działalności statutowej, 
trwającego dłużej niż dwa lata,

3) po stwierdzeniu przez Zarząd Główny, że wpływy dla SITPNiG ze składek członkowskich i in-
nej działalności prowadzonej za pośrednictwem Oddziału są niższe niż koszty, jakie SITPNiG 
ponosi w związku z działalnością prowadzoną poprzez ten oddział.

5. W oddziałach mogą zostać utworzone koła SITPNiG, które stanowią terenowe jednostki organi-
zacyjne niższego rzędu.

6. W oddziałach mogą zostać utworzone kluby, do których przynależność jest dobrowolna. Zarząd 
Główny przyjmuje w drodze uchwały regulamin działania klubów. Przynależność członka zwy-
czajnego i honorowego SITPNiG do klubu nie ma wpływu na jego przynależność do oddziału lub 
koła zgodnie z § 11 ust. 3.

7. Oddziały SITPNiG oraz działające w ich strukturach koła SITPNiG i kluby nie posiadają osobowo-
ści prawnej.

8. Oddziały SITPNiG oraz działające w ich strukturach koła SITPNiG i kluby działają na podstawie 
statutu SITPNiG.

9. Dla zapewnienia zarządu majątkiem SITPNiG oddanym do dyspozycji oddziału oraz do reprezen-
towania SITPNiG w zakresie działalności Oddziału, osoby reprezentujące SITPNiG zgodnie z § 
23 udzielą pełnomocnictwa dla Prezesa Oddziału, Wiceprezesów Oddziału, Skarbnika Oddziału. 
Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie pełnomocnictwem łącznym wy-
magającym działania dwóch osób, którym udzielono pełnomocnictwa.

§ 34
1. Organami oddziałów SITPNiG są:

1) Walny Zjazd Delegatów Oddziału – w oddziałach liczących co najmniej 50 członków lub 
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału – w oddziałach liczących mniej niż 50 członków, 

2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.
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2. W oddziale SITPNiG, w którym nie powołano przynajmniej jednego koła SITPNiG, bez względu 
na liczbę członków oddziału, zamiast Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału funkcjonuje Walne 
Zgromadzenie Członków Oddziału.

3. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 oraz ust. 4 poniżej kadencja organów oddziałów SITPNiG trwa cztery lata.
4. Zarząd Główny w drodze uchwały może skrócić kadencję organów oddziałów SITPNiG. Po skró-

ceniu kadencji organów oddziałów SITPNiG przeprowadza się wybory nowych członków do tych 
organów na okres do końca bieżącej kadencji organów SITPNiG.

§ 35
1. Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Walne Zgromadzenie Członków Oddziału) jest najwyższą wła-

dzą oddziału SITPNiG.
2. Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Walne Zgromadzenie Członków Oddziału) może być zwyczaj-

ny lub nadzwyczajny.
3. Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Walne Zgromadzenie Członków Oddziału) działa w formie 

uchwał podejmowanych na tym Zjeździe (Zgromadzeniu).
4. Prawo udziału w Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału przysługuje:

1) z głosem stanowiącym:
a) delegatom wybranym przez Walne Zebranie Członków Koła,
b) Przewodniczącym Kół,
c) członkom honorowym przynależącym do właściwego oddziału;

2) z głosem doradczym:
a) członkom ustępującego Zarządu Oddziału, o ile nie zostali oni wybrani delegatami na 

Walny Zjazd Delegatów Oddziału,
b) członkom Komisji Rewizyjnej Oddziału, o ile nie zostali wybrani delegatami na Walny 

Zjazd Delegatów Oddziału,
c) członkom Sądu Koleżeńskiego Oddziału, o ile nie zostali wybrani delegatami na Walny 

Zjazd Delegatów Oddziału,
d) przedstawicielom członków wspierających współpracujących z Oddziałem,
e) gościom zaproszonym przez Zarząd Oddziału.

5. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału przysługuje:
1) z głosem stanowiącym: członkom zwyczajnym i honorowym przynależącym do właściwego 

oddziału SITPNiG;
2) z głosem doradczym:

a) członkom ustępującego Zarządu Oddziału,
b) członkom Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) członkom Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
d) przedstawicielom członków wspierających z terenu oddziału,
e) gościom zaproszonym przez Zarząd Oddziału.

§ 36
1. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Od-

działu) zwołuje Zarząd Oddziału nie później niż na 3 miesiące przed Walnym Zjazdem Delegatów.
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2. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Od-
działu) obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.

3. Zarząd Oddziału przygotowuje i przyjmuje projekt regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zjaz-
du Delegatów Oddziału (Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału).

4. Prezes Oddziału SITPNiG lub Sekretarz Oddziału SITPNiG lub osoba przez któregokolwiek z nich 
upoważniona otwiera posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Zwyczaj-
nego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału).

5. Posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Członków Oddziału) przewodniczy i prowadzi je przewodniczący wybrany większo-
ścią głosów przez Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Członków Oddziału) spośród:
1) kandydata rekomendowanego przez Komisję Wyborczą Walnego Zjazdu Delegatów Oddzia-

łu (Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału),
2) osób zgłoszonych przez uczestników Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgro-

madzenia Członków Oddziału), którym przysługuje głos stanowiący.

§ 37
Do zakresu zadań Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Zwyczajnego Walnego Zgro-
madzenia Członków Oddziału), należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej oddziału,
2) uchwalanie regulaminu działania Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgroma-

dzenia Członków Oddziału),
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności oddziału oraz z działalności orga-

nów oddziału danej kadencji,
4) ocena działalności oddziału i rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Oddziału w sprawie 

absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
5) ustalenie liczby i wybór członków Zarządu Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału 

i członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
6) wybór Prezesa Oddziału spośród uprzednio wybranych członków Zarządu Oddziału,
7) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów.

§ 38
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 

Oddziału) zwoływane jest przez Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu Głównego,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5) na wniosek co najmniej połowy członków oddziału.

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału) powinien być złożony Zarządowi Oddziału na pi-
śmie i zawierać proponowany porządek obrad oraz uzasadnienie.
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3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Oddziału) obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, chyba że większością co najmniej 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób mających głos stanowiący, włączy 
inne sprawy do porządku obrad.

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków 
Oddziału) odbywa się terminie 30 dni od dnia przedłożenia Zarządowi Oddziału wniosku o jego 
zwołanie.

5. Przepisy § 36 ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio.

§ 39
1. Zarząd Oddziału składa się z członków w liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zjazdu Delega-

tów Oddziału (Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału),
2. W skład Zarządu Oddziału wchodzą:

1) Przewodniczący Kół, działających na terenie oddziału,
2) członkowie wybrani przez Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Walne Zgromadzenie Człon-

ków Oddziału), w tym Prezes Oddziału.
3. Liczba Członków Zarządu Oddziału wybranych przez Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Walne 

Zebranie Członków Oddziału) ustalana jest jako różnica pomiędzy liczbą wynikającą z uchwały 
Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zebrania Członków Oddziału) a liczbą kół ist-
niejących w danym oddziale SITPNIG w dacie Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego 
Zebrania Członków Oddziału).

4. Zarząd Oddziału, na wniosek Prezesa Oddziału, wybiera spośród członków Zarządu Oddziału: 
Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika Oddziału.

5. Prezes Oddziału zwołuje posiedzenie Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia Walnego Zjaz-
du Delegatów Oddziału (Walnego Zebrania Członków Oddziału), na którym dokonano jego wy-
boru.

6. Zarząd Oddziału spośród swoich członków może utworzyć Prezydium oraz określić jego skład 
i kompetencje.

7. Prezydium Zarządu Oddziału składa się minimum z Prezesa Oddziału, Wiceprezesa Oddziału, 
Sekretarza oraz Skarbnika Oddziału.

8. Prezydium kieruje działalnością Oddziału w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału.
9. Obowiązki i kompetencje Prezydium Zarządu Oddziału określa Regulamin Prezydium przyjęty 

uchwałą Zarządu Oddziału.
10. Przewodniczący Koła może delegować na posiedzenie Zarządu Oddziału upoważnionego Wice-

przewodniczącego Koła jako swojego zastępcę. Dla uczestnictwa w każdym posiedzeniu Zarządu 
Oddziału wymagane jest oddzielne upoważnienie.

11. Członek Zarządu Oddziału nie może pełnić funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewi-
zyjnej Oddziału, Komisji Rewizyjnej Koła, Głównym Sądzie Koleżeńskim oraz w Sądzie Koleżeń-
skim Oddziału.

12. Członek Zarządu Oddziału, w razie jego wyboru, może być delegatem na Walny Zjazd Delegatów 
lub Walny Zjazd Delegatów Oddziału.
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§ 40
Do zakresu zadań Zarządu Oddziału należy, w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością oddziału,
2) uchwalanie zasad finansowania działalności oddziału,
3) zarządzanie środkami finansowymi powierzonymi oddziałowi, zgodnie z zatwierdzonym 

przez Zarząd Główny planem finansowym,
4) administrowanie majątkiem SITPNiG oddanym do dyspozycji oddziału przez Zarząd Główny,
5) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
6) powoływanie, ewidencjonowanie, rozwiązywanie kół SITPNiG,
7) powoływanie, ewidencjonowanie i rozwiązywanie klubów,
8) nadzór, koordynacja i ocena działalności kół SITPNiG i klubów działających na terenie 

oddziału,
9) zawieszanie władz organów kół SITPNiG oraz zwoływanie Walnego Zebrania Koła w celu 

dokonania wyboru władz organów kół SITPNiG w razie nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów, postanowień statutu i uchwał organów SITPNiG oraz organów oddziałów 
SITPNiG,

10) sporządzanie, w oparciu o wytyczne Zarządu Głównego i uchwalanie rocznych planów pracy 
i preliminarzy finansowych oddziału,

11) opracowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oddziału oraz przed-
kładanie ich Zarządowi Głównemu i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

12) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgromadzenia Członków Od-
działu),

13) zgłaszanie przedstawicieli oddziału do zadaniowych jednostek organizacyjnych SITPNiG,
14) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego, 

godności zasłużonego seniora, odznak honorowych i dyplomów uznania oraz innych odzna-
czeń i wyróżnień,

15) przyznawanie wyróżnień i dyplomów członkom oddziału,
16) współpraca z samorządami terytorialnymi, izbami gospodarczymi i innymi organizacjami 

działającymi na terenie oddziału,
17) wybór przedstawicieli do organów krajowych organizacji, których członkiem jest SITPNiG,
18) organizowanie życia towarzyskiego członków oddziału w ramach działalności statutowej.

§ 41
1. Zarząd Oddziału działa w formie uchwał.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału może występować do Zarządu Oddziału o zwołanie posiedzenia Za-

rządu Oddziału w sprawach dotyczących zakresu jej działania. Zwołanie posiedzenia Zarządu Od-
działu w tym przypadku jest obligatoryjne. Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się w terminie 
30 dni od przedłożenia przez Komisję Rewizyjną Oddziału wniosku zawierającego uzasadnienie 
i proponowany porządek obrad.

3. W zakresie nieuregulowanym do członków Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy 
o członkach Zarządu Głównego.
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§ 42
1. Sąd Koleżeński Oddziału może zawiesić w czynnościach lub wykluczyć z Zarządu Oddziału jego 

członka w razie, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub narusza postanowienia Statutu, 
regulaminów oraz uchwał organów SITPNiG i organów oddziałów SITPNiG.

2. Zawieszonemu w czynnościach lub wykluczonemu z Zarządu Oddziału członkowi, w terminie 30 
dni od dnia doręczenia orzeczenia w tym przedmiocie, przysługuje odwołanie do Głównego Sądu 
Koleżeńskiego za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 43
1. Kontrolę wewnętrzną w oddziale SITPNiG oraz w kołach liczących mniej niż 50 członków realizu-

je Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera spośród swych członków przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być pracownikami SITPNiG, jak również nie mogą 

pełnić żadnych funkcji w organach SITPNiG, organach oddziałów SITPNiG i organach kół SITPNiG.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą zostać wybrani delegatami na Walny Zjazd Dele-

gatów lub Walny Zjazd Delegatów Oddziału.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub upoważniony przez niego członek komisji może 

brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału i Walnego Zjazdu Delegatów 
Oddziału (Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału).

6. W zakresie nieuregulowanym do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio 
przepisy o członkach Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 44
1. Sąd Koleżeński Oddziału może zawiesić w czynnościach lub wykluczyć z Komisji Rewizyjnej Od-

działu jej członka w razie, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub narusza postanowienia 
Statutu, regulaminów oraz uchwał organów SITPNiG i organów oddziałów SITPNiG.

2. Zawieszonemu w czynnościach lub wykluczonemu z Komisji Rewizyjnej Oddziału członkowi, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia w tym przedmiocie, przysługuje odwołanie do 
Głównego Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 45
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) bieżące kontrolowanie całokształtu działalności oddziału oraz działających na terenie oddzia-
łu kół SITPNiG, w których nie funkcjonują Komisje Rewizyjne Koła oraz klubów pod wzglę-
dem zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zjazdu 
Delegatów Oddziału (Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału) i Zarządu Głównego oraz 
pod względem zasad gospodarności,

2) opracowywanie corocznych ocen działalności oddziału,
3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności oddziału,
4) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków w sprawie działalności i go-

spodarki finansowej oddziału,



25

5) składanie na Walnym Zjeździe Delegatów Oddziału (Walnym Zgromadzeniu Członków Od-
działu) sprawozdań oraz zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału oraz 
wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

6) występowanie z wnioskiem o wyjaśnienia do organów oddziałów SITPNiG i kół SITPNiG, ich 
członków oraz do członków SITPNiG,

7) wnioskowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delega-
tów Oddziału (Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału).

§ 46
1. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę prze-

wodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub upoważnionemu przez niego członkowi 

Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posie-
dzeniach Zarządu Oddziału.

3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie mogą być pracownikami SITPNiG, jak również nie 
mogą pełnić żadnych funkcji w organach SITPNiG, organach oddziałów SITPNiG i organach kół 
SITPNiG.

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału mogą być delegatami na Walny Zjazd Delegatów lub 
Walny Zjazd Delegatów Oddziału.

§ 47
1. Sąd Koleżeński Oddziału może zawiesić w czynnościach lub wykluczyć z Sądu Koleżeńskiego 

Oddziału jego członka w razie, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub dopuszcza się naru-
szenia postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów SITPNiG i organów oddziałów 
SITPNiG.

2. Zawieszonemu w czynnościach lub wykluczonemu z Sądu Koleżeńskiego Oddziału członkowi 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia w tym przedmiocie, przysługuje odwołanie do 
Głównego Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 48
1. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje i rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy dotyczące nieprze-

strzegania Statutu, naruszania zasad etyki zawodowej oraz naruszania zasad współżycia społecz-
nego przez członków zwyczajnych SITPNiG.

2. Wniosek o wszczęcie przez Sąd Koleżeński Oddziału postępowania w sprawach, o których mowa 
w ust. 1 ma prawo złożyć:
1) członek SITPNiG,
2) Zarząd Główny,
3) Zarząd Oddziału,
4) Główna Komisja Rewizyjna,
5) Komisja Rewizyjna Oddziału,
6) Główny Sąd Koleżeński.

3. Sąd Koleżeński Oddziału może z urzędu wszcząć i prowadzić postępowanie w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1.
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§ 49
1. Sąd Koleżeński Oddziału może orzec karę:

1) upomnienia,
2) zawieszenia w czynnościach pełnionych w organach SITPNiG, organach oddziałów SITPNiG 

i organach kół SITPNiG,
3) wykluczenia z organów oddziałów SITPNiG i organów kół SITPNiG,
4) zawieszenia w prawach członka SITPNiG,
5) wykluczenia z SITPNiG.

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeń-
skiego, za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego Oddziału, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia. 

Rozdział VI
KOŁA SITPNiG

§ 50
1. Zarząd Oddziału SITPNiG tworzy koło SITPNiG w drodze uchwały.
2. Do powstania w oddziale SITPNiG koła wymagana jest inicjatywa co najmniej 10 członków SITP-

NiG z danego oddziału.
3. Członkowie SITPNiG, chcący powołać w danym oddziale koło SITPNiG składają Zarządowi Od-

działu wniosek o jego powołanie, w którym wskazują kandydatów na członków koła.
4. Koło może zostać rozwiązane na podstawie uchwały Zarządu Oddziału podjętej na wniosek Za-

rządu Koła albo po stwierdzeniu przez Zarząd Oddziału zaprzestania prowadzenia przez koło 
SITPNiG działalności.

5. Zarząd Główny określa zasady ewidencjonowania kół przez właściwe Zarządy Oddziałów.

§ 51
1. W razie rozwiązania koła SITPNiG Zarząd Oddziału może włączyć członków rozwiązanego koła 

do innego koła funkcjonującego na terenie właściwego oddziału SITPNiG.

§ 52
1. Organami koła SITPNiG są:

1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła – w kołach SITPNiG liczących nie mniej niż 50 członków

2. Kontrolę wewnętrzną działalności koła liczącego mniej niż 50 członków sprawuje Komisja Rewi-
zyjna Oddziału.

3. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 5 oraz ust. 4 poniżej kadencja organów kół SITPNiG trwa cztery lata.
4. Zarząd Oddziału w drodze uchwały może skrócić kadencję Zarządu Koła. Po skróceniu kadencji 

Zarządu Koła przeprowadza się wybory nowych członków do tego organu na okres do końca 
bieżącej kadencji organów SITPNiG.
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§ 53
1. Najwyższą władzą koła SITPNiG jest Walne Zebranie Członków Koła.
2. W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie koła 

SITPNiG.
3. W Walnym Zebraniu Członków Koła mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele 

członków wspierających współpracujących z kołem (oddziałem) oraz goście zaproszeni przez Za-
rząd Koła.

§ 54
1. Zarząd Koła zwołuje Walne Zebranie Członków Koła:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Zarządu Oddziału,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Koła,
4) na wniosek co najmniej ⅓ liczby członków koła.

2. Wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Członków Koła pochodzący od podmiotu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 4 powinien być złożony Zarządowi Koła i wymaga uzasadnienia ze wskazaniem pro-
ponowanego porządku obrad.

3. Zarząd Koła ma obowiązek zwołać Walne Zebranie Członków Koła nie później niż na 3 miesiące 
przed Walnym Zjazdem Delegatów Oddziału.

§ 55
Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1) uchwalenie kierunków działalności koła,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Koła,
3) udzielenie absolutorium Zarządowi Koła,
4) wybór Przewodniczącego Koła,
5) ustalanie liczby i wybór pozostałych członków Zarządu Koła,
6) ustalanie liczby i wybór członków Komisji Rewizyjnej Koła, 
7) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału.

§ 56
1. Przewodniczący Koła zwołuje posiedzenie Zarządu Koła w terminie 14 dni od dnia Walnego 

Zebrania Członków Koła, na którym dokonano jego wyboru.
2. Zarząd Koła, na pierwszym swoim posiedzeniu dokonuje, na wniosek Przewodniczącego Koła 

wyboru: Wiceprzewodniczącego Koła, Skarbnika Koła, zaś w Kołach, o których mowa w ust. 3 
także Sekretarza Koła.

3. W skład Zarządu Koła liczącego nie mniej niż 15 członków wchodzą obligatoryjnie:
1) Przewodniczący Koła,
2) Wiceprzewodniczący Koła,
3) Sekretarz Koła,
4) Skarbnik Koła

4. W skład Zarządu Koła, o którym mowa w ust. 3 mogą zostać powołani także dalsi członkowie 
w liczbie nie większej niż 5 osób.
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5. W skład Zarządu Koła liczącego mniej niż 15 członków wchodzi:
1) Przewodniczący Koła,
2) Wiceprzewodniczący Koła,
3) Skarbnik Koła.

6. Członek Zarządu Koła nie może pełnić funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej 
Oddziału, Komisji Rewizyjnej Koła, Głównym Sądzie Koleżeńskim oraz w Sądzie Koleżeńskim 
Oddziału.

7. Członek Zarządu Koła, w razie jego wyboru, może być delegatem na Walny Zjazd Delegatów lub 
Walny Zjazd Delegatów Oddziału.

8. Zarząd Koła działa w formie uchwał.
9. Posiedzenia Zarządu Koła przygotowuje, zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Koła lub 

upoważniona przez niego osoba.

§ 57
Do zakresu działania Zarządu Koła należy, w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością koła SITPNiG,
2) wnioskowanie do Zarządu Oddziału w sprawach nadawania godności członka honorowego, 

zasłużonego seniora, odznaczeń, odznak i innych wyróżnień.

§ 58
1. Komisja Rewizyjna Koła prowadzi kontrolę wewnętrzną w kole SITPNiG liczącym nie mniej niż 50 

członków.
2. Komisja Rewizyjna Koła wybiera spośród swych członków przewodniczącego, zastępcę przewod-

niczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą być pracownikami SITPNiG, jak również nie 

mogą pełnić żadnych funkcji w organach SITPNiG, organach oddziałów SITPNiG i organach 
kół SITPNiG.

4. Członek Komisji Rewizyjnej Koła może zostać wybrany delegatem na Walny Zjazd Delegatów lub 
Walny Zjazd Delegatów Oddziału.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła lub upoważniony przez niego członek komisji może brać 
udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Koła i Walnego Zebrania Członków Koła

6. W zakresie nieuregulowanym do członków Komisji Rewizyjnej Koła stosuje się odpowiednio 
przepisy o członkach Głównej Komisji Rewizyjnej

§ 59
1. Sąd Koleżeński Oddziału może zawiesić w czynnościach lub wykluczyć z Komisji Rewizyjnej Koła 

jej członka w razie, gdy nie wykonuje on swoich obowiązków lub narusza postanowienia Statutu, 
regulaminów oraz uchwał organów SITPNiG i organów oddziałów SITPNiG.

2. Zawieszonemu w czynnościach lub wykluczonemu z Komisji Rewizyjnej Koła członkowi, w termi-
nie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia w tym przedmiocie, przysługuje odwołanie do Główne-
go Sądu Koleżeńskiego za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
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§ 60
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Koła należy:

1) bieżące kontrolowanie całokształtu działalności koła pod względem zgodności z przepisami pra-
wa, postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgro-
madzenia Członków Oddziału) i Zarządu Głównego oraz pod względem zasad gospodarności,

2) opracowywanie corocznych ocen działalności koła,
3) analizowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności koła,
4) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Koła uwag i wniosków w sprawie działalności i gospo-

darki finansowej koła,
5) składanie na Walnym Zebraniu Koła sprawozdań oraz zgłaszanie uwag i wniosków doty-

czących działalności koła oraz wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu 
Zarządowi Koła,

6) występowanie z wnioskiem o wyjaśnienia do organów koła SITPNiG lub członków tych orga-
nów, jak również do członków SITPNiG,

7) wnioskowanie do Zarządu Koła o zwołanie Walnego Zebrania Członków Koła.

Rozdział VII
SPECJALISTYCZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

§ 61
1. Zarząd Główny tworzy specjalistyczne jednostki organizacyjne w drodze uchwały, określając ich 

właściwość terenową, siedzibę, zakres działania oraz strukturę.
2. Specjalistyczna jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzysze-

nia oraz regulaminu określającego szczegółową jej organizację i sposób działania.
3. Do wykonywania działalności gospodarczej, naukowo-technicznej, rzeczoznawczej, szkoleniowej 

tworzone są ośrodki. Do wykonywania działalności wydawniczej tworzone są redakcje lub wy-
dawnictwa.

4. Zarząd Główny może rozwiązać specjalistyczną jednostkę organizacyjną:
1) na wniosek: Sekretarza Generalnego, kierownictwa ośrodka, wydawnictwa lub redakcji, 

zawierający wskazanie przyczyn uzasadniających rozwiązanie tej jednostki, albo
2) po stwierdzeniu przez Zarząd Główny zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej 

przez tą jednostkę trwającą dłużej niż 12 miesięcy.
5. W ośrodkach mogą być tworzone oddziały ośrodka, które stanowią jednostki organizacyjne 

niższego rzędu. 
6. Specjalistyczne jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej.

§ 62
1. Redaktorów naczelnych oraz dyrektorów specjalistycznych jednostek organizacyjnych powołuje 

Zarząd Główny na wniosek Prezesa SITPNiG lub Sekretarza Generalnego.
2. Dyrektorzy, redaktorzy naczelni oraz pracownicy jednostek specjalistycznych otrzymują wyna-

grodzenie, zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników SITPNiG.



30

3. Dla zapewnienia zarządu majątkiem SITPNiG oddanym do dyspozycji jednostce specjalistycznej 
oraz do reprezentowania SITPNiG w zakresie działalności tejże jednostki, osoby reprezentujące 
SITPNiG zgodnie z § 23 mogą udzielić pełnomocnictwa:

1) dla dyrekcji ośrodka i głównej księgowej ośrodka, 
2) dla redaktora naczelnego redakcji lub wydawnictwa oraz głównej księgowej SITPNiG.
Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie pełnomocnictwem łącznym 
wymagającym działania dwóch osób, którym udzielono pełnomocnictwa.

Rozdział VIII
MAJĄTEK SITPNiG

§ 63
1. Majątek SITPNiG stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, papiery wartościowe, 

udziały i akcje w powołanych przez SITPNiG spółkach prawa handlowego oraz prawa majątkowe 
na dobrach niematerialnych.

2. Majątek SITPNiG powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, do-
chodów z własnej działalności, dochodów z majątku SITPNiG oraz z ofiarności publicznej.

3. Majątek SITPNiG powstały ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów i dotacji two-
rzy fundusz statutowy.

4. Fundusz zapasowy tworzony jest z dochodów z własnej działalności SITPNiG oraz z dochodów 
z majątku SITPNiG.

5. Zarząd Główny ustala wysokość składek członkowskich w formie uchwały. Uchwała Zarządu 
Głównego, o której mowa w zdaniu poprzednim wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie  
3 miesięcy od jej przyjęcia.

6. SITPNiG, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może:
1) przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz zapisy windykacyjne;
2) korzystać z ofiarności publicznej,
3) otrzymywać dotacje.

7. Majątek SITPNiG przeznaczony jest do realizacji celów statutowych SITPNiG.

§ 64
1. Majątkiem SITPNiG zarządza Zarząd Główny.
2. Majątek SITPNiG w postaci środków pieniężnych przechowywany jest na rachunku bankowym 

prowadzonym dla SITPNiG.
3. Zasady dostępu do konta bankowego SITPNiG określa Zarząd Główny.
4. Zarząd Główny w drodze uchwały może powierzyć zarządom Oddziałów, zarządom kół, spółkom 

prawa handlowego i specjalistycznym jednostkom organizacyjnym powołanym przez SITPNiG 
wykonywanie zwykłego zarządu poszczególnymi składnikami majątku SITPNiG.

5. Zasady gospodarowania majątkiem SITPNiG określa Zarząd Główny.
6. Zasady rozdziału środków majątkowych, w tym pochodzących ze składek członkowskich pomię-

dzy oddziały określa Zarząd Główny. Ustalając rozdział środków majątkowych Zarząd Główny 
bierze pod uwagę plany działalności oddziałów oraz wysokość środków zgromadzonych w związ-
ku z działalnością oddziałów.
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Rozdział IX
ZASADY ORDYNACJI WYBORCZEJ, ZASADY GŁOSOWANIA

I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 65
Głosowanie jest tajne w sprawach:

1) wyboru członków organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG i organów kół SITPNiG,
2) wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów i Walny Zjazd Delegatów Oddziału,
3) nadania godności członka honorowego i zasłużonego seniora, nadania Diamentowej Odzna-

ki Honorowej SITPNiG,
4) dyscyplinarnych członków SITPNiG,
5) w których właściwy organ podjął uchwałę o głosowaniu tajnym

§ 66
1. Posiedzenia organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG i organów kół SITPNiG mogą odby-

wać się także w trybie on-line przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Członkowie organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG i organów kół SITPNiG mogą brać udział 

w posiedzeniach tych organów osobiście lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy 

stowarzyszenia odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:
1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy stowarzy-

szenia może wypowiadać się w toku obrad;
3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia.

4. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG lub 
organów kół SITPNiG podaje się jego termin, miejsce, proponowany porządek obrad oraz wska-
zuje się na możliwości udziału w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Zawiadomienie zawiera dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

5. Zwołujący posiedzenie organów, o których mowa w ust. 1 może zamieścić na stronie interne-
towej SITPNiG niezbędne do przeprowadzenia posiedzenia materiały oraz umożliwia osobom 
biorącym udział w tych posiedzeniach dostęp do materiałów za pośrednictwem zdefiniowanego 
konta użytkownika.

6. Ust. 1. i następne stosuje się odpowiednio do specjalistycznych i zadaniowych jednostek organi-
zacyjnych SITPNiG. 

7. Zasady udostępniania i dostępu uprawnionych użytkowników do materiałów, o których mowa 
w ust. 6 określa Zarząd Główny.

§ 67
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej oraz za wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących zmiany statutu 

i rozwiązania SITPNiG, uchwały organów SITPNiG, organów oddziałów SITPNiG i organów kół 
SITPNiG podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
uprawnionych do głosowania członków tych organów.
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2. W przypadku braku obecności wymaganej liczby uprawnionych do głosowania członków orga-
nów, o których mowa w ust. 1, posiedzenia tych organów zwołuje się w drugim terminie wy-
znaczonym najwcześniej pół godziny po pierwszym terminie posiedzenia. Uchwały podjęte na 
posiedzeniach organów, o których mowa w ust. 1 w drugim terminie są ważne bez względu na 
liczbę obecnych uczestników uprawnionych do głosowania.

3. Do ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd Główny wymagana jest obecność Prezesa 
SITPNiG lub jednego z Wiceprezesów SITPNiG.

4. Do ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd Oddziału wymagana jest obecność Prezesa 
Oddziału lub jednego z Wiceprezesów Oddziału.

5. Do ważności uchwał Zarządu Koła wymagana jest obecność Przewodniczącego Koła lub Wice-
przewodniczącego Koła.

6. Osoby, o których mowa ust. 3-5 powyżej wlicza się do ogólnej liczby członków organu uprawnio-
nych do głosowania, od obecności których zależy ważność podejmowanych uchwał.

7. Przepisy ust. 3-6 stosuje się odpowiednio w razie podejmowania uchwał w głosowaniu elektro-
nicznym zgodnie z postanowieniami § 68.  

8. Podjęte przez Zarząd Główny uchwały podpisuje Prezes SITPNiG lub Wiceprezes SITPNiG łącznie 
z Sekretarzem Generalnym SITPNiG, w tym również kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. W razie równej liczny głosów rozstrzyga:
1) w Zarządzie Głównym – głos Prezesa SITPNiG, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu 

głos Wiceprezesa SITPNiG o dłuższym stażu członkowskim w SITPNiG,
2) w Zarządzie Oddziału – głos Prezesa Oddziału SITPNiG, a w razie jego nieobecności na po-

siedzeniu głos Wiceprezesa Oddziału SITPNiG o dłuższym stażu członkowskim w SITPNiG,
3) w Zarządzie Koła – głos Przewodniczącego Koła, a w razie jego nieobecności głos Wiceprze-

wodniczącego Koła,
4) w Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisji Rewizyjnej Koła, Głów-

nym Sądzie Koleżeńskim i Sądzie Koleżeńskim Oddziału – głos przewodniczącego tego orga-
nu, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu głos zastępcy przewodniczącego tego organu.

§ 68
1. Zarząd Główny, Zarząd Oddziału, Zarząd Koła, Główna Komisja Rewizyjna, Komisja Rewizyjna 

Oddziału i Komisja Rewizyjna Koła może podejmować uchwały w głosowaniu elektronicznym.
2. Zasady przeprowadzania głosowania elektronicznego określa Zarząd Główny w odpowiednim re-

gulaminie respektując zasady wynikające z § 65 - 67.

§ 69
1. Do przeprowadzenia wyborów do organów SITPNiG powołuje się Komisję Wyborczą Walnego 

Zjazdu Delegatów.
2. Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów jest niezależna od organów SITPNiG, organów 

oddziałów SITPNiG i organów kół SITPNiG, a jej działalność może być weryfikowana wyłącznie 
przez Walny Zjazd Delegatów.

3. Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów rozpoczyna swoją działalność po zakończeniu 
kampanii sprawozdawczo-wyborczej w oddziałach i kończy działalność po przeprowadzeniu wy-
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borów do organów SITPNiG. W razie skrócenia kadencji organów SITPNiG do przeprowadze-
nia wyboru nowych członków do organów SITPNiG nie powołuje się nowej komisji wyborczej, 
a czynności związane z przeprowadzeniem wyborów podejmuje uprzednio powołana Komisja 
Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów.

4. Zarząd Główny określa zarządzeniem czas trwania kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Od-
działach.

5. W skład Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów wchodzą:
1) nowo wybrani Prezesi Oddziałów lub - w przypadku ich nieobecności – upoważnieni człon-

kowie Zarządu Oddziału,
2) Sekretarz Generalny SITPNiG upływającej kadencji;
3) Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej upływającej kadencji.

6. Przewodniczącego Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów wybiera Zarząd Główny spo-
śród osób określonych w ust. 5.

7. Przewodniczący Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów zwołuje pierwsze posiedzenie 
komisji co najmniej na 30 dni przed Walnym Zjazdem Delegatów.

8. Do zakresu działania Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów wchodzi:
1) proponowanie i rejestrowanie zgłoszeń kandydatów na Prezesa SITPNiG i członków orga-

nów SITPNiG,
2) rekomendowanie na Walny Zjazd Delegatów kandydatów na Prezesa SITPNiG, członków 

organów SITPNiG i na przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów.
9. Zarząd Główny przyjmuje regulamin Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów.

§ 70
1. Do przeprowadzenia wyborów do organów oddziałów SITPNiG powołuje się Komisję Wyborczą 

Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału).
2. Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału rozpoczyna swoją działalność po zakoń-

czeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach SITPNiG i kończy działalność po przepro-
wadzeniu wyborów do organów oddziałów SITPNiG.

3. Zarząd Główny określa zarządzeniem czas trwania kampanii sprawozdawczo – wyborczej w kołach.
4. Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgromadzenia Członków Od-

działu) jest autonomiczna, a jej działalność może być weryfikowana wyłącznie przez Walny Zjazd 
Delegatów Oddziału.

5. Komisja Wyborcza Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału składa się z:
1) nowo wybranych Przewodniczących Kół działających na terenie oddziału lub, w przypadku 

ich nieobecności, upoważnionych przez Przewodniczących Kół członków Zarządów Kół – po 
jednym z każdego koła,

2) Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału.
6. Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału jest powoływana przez ustępujący Za-

rząd Oddziału i w jej skład wchodzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału upływającej kadencji.
7. Przewodniczącego Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgroma-

dzenia Członków Oddziału) wybiera Zarząd Oddziału spośród osób określonych odpowiednio 
w ust. 5 i 6 powyżej.
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8. Pierwsze posiedzenie Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgro-
madzenia Członków Oddziału) zwołuje jej przewodniczący, co najmniej na 14 dni przed Walnym 
Zjazdem Delegatów Oddziału.

9. Do zakresu działania Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgroma-
dzenia Członków Oddziału) należy:
1) proponowanie i zbieranie zgłoszeń kandydatów na Prezesa Oddziału, członków organów 

oddziału oraz przewodniczącego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgroma-
dzenia Członków Oddziału),

2) rekomendowanie na Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Walne Zgromadzenie Członków Od-
działu) kandydatów na Prezesa Oddziału, członków organów oddziałów oraz na przewodni-
czącego Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału (Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału).

10. Zarząd Oddziału przyjmuje regulamin Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału 
(Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału).

§ 71
1. Walny Zjazd Delegatów Oddziału (Walne Zgromadzenie Członków Oddziału) wybiera delegatów 

na Walny Zjazd Delegatów.
2. Ustalenia liczny delegatów dokonuje się proporcjonalnie do liczby członków oddziałów według 

stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego Walny Zjazd Delegatów.
3. Liczbę delegatów na Walny Zjazd Delegatów stanowi iloraz liczby członków oddziału i liczby 100. 

Jeżeli iloraz stanowi ułamek liczby całkowitej, liczbę delegatów zaokrągla się w górę do liczby 
całkowitej.

§ 72
1. Walne Zebranie Członków Koła wybiera delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału.
2. Ustalenia liczby delegatów dokonuje Zarząd Oddziału proporcjonalnie do liczby członków kół we-

dług stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego Walny Zjazd Delegatów Oddziału.
3. Liczbę delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału stanowi iloraz liczby członków koła i liczby 

10. Jeżeli iloraz stanowi ułamek liczby całkowitej, liczbę delegatów zaokrągla się w górę do liczby 
całkowitej.

§ 73
1. Z zastrzeżeniem ust. 3 - 4 kadencja delegatów na Walny Zjazd Delegatów i Walny Zjazd Delega-

tów Oddziału wynosi 4 lata.
2. Delegat na Walny Zjazd Delegatów i Walny Zjazd Delegatów Oddziału ma tylko jeden głos.
3. Mandat delegata na Walny Zjazd Delegatów lub Walny Zjazd Delegatów Oddziału wygasa w dniu 

wyboru delegatów kolejnej kadencji oraz w razie:
1) utraty przez delegata członkostwa w SITPNiG,
2) rezygnacji lub niemożności wykonywania przez delegata mandatu,
3) wykluczenia lub zawieszenia delegata w czynnościach członka organu SITPNiG lub organu 

oddziału SITPNiG.
4. Na miejsce delegata, którego mandat wygasł wstępuje kandydat, który w głosowaniu nad wybo-

rem delegatów otrzymał kolejną najwyższą liczbę głosów.
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§ 74
1. Wyboru Prezesa SITPNiG dokonuje się spośród członków Zarządu Głównego, wyboru Prezesa 

Oddziału SITPNiG dokonuje się spośród członków Zarządu Oddziału, wyboru Przewodniczącego 
Koła dokonuje się spośród członków Zarządu Koła.

2. Na Prezesa SITPNiG, Prezesa Oddziału SITPNiG lub Przewodniczącego Koła wybrany zostaje 
kandydat, który uzyska co najmniej połowę ważnie oddanych głosów.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na Prezesa SITPNiG, Prezesa Oddziału SITPNiG lub Przewodni-
czącego Koła żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów przeprowadza się drugą 
turę głosowania.

4. W drugiej turze głosowania bierze udział dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze głosowa-
nia otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania równej liczby 
głosów o umieszczeniu kandydatów na liście wyborczej w drugiej turze głosowania decyduje 
dłuższy staż członkowski w SITPNiG.

5. Na Prezesa SITPNiG, Prezesa Oddziału SITPNiG lub Przewodniczącego Koła wybrany zostaje 
kandydat, który po przeprowadzeniu drugiej tury głosowania, otrzymał najwięcej ważnie odda-
nych głosów, a przy równej liczbie głosów, kandydat o dłuższym stażu członkowskim w SITPNiG.

6. Wybrany na Przewodniczącego Koła uzyskuje mandat delegata na Walny Zjazd Delegatów Od-
działu, wybrany na Prezesa Oddziału uzyskuje mandat delegata na Walny Zjazd Delegatów. Man-
dat Prezesa Oddziału oraz Przewodniczącego Koła, o którym mowa w zdaniu poprzednim mieści 
się w ogólnej liczbie delegatów przypadającej na oddział lub koło.

7. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa SITPNiG, Prezesa Od-
działu SITPNiG lub Przewodniczącego Koła SITPNiG właściwy zarząd dokonuje wyboru nowego 
prezesa lub przewodniczącego spośród swoich członków bezwzględną większością głosów. Prze-
pisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

8. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez Sekretarza Generalnego SITP-
NiG, Zarząd Główny dokonuje wyboru nowego Sekretarza Generalnego spośród swoich człon-
ków bezwzględną większością głosów. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

§ 75
1. Członkami Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Zarządu Koła, Głównej Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisji Rewizyjnej Koła, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Sądu 
Koleżeńskiego Oddziału zostają kandydaci, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą 
liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na miejscach mandatowych równej 
liczby głosów, o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski w SITPNiG.

2. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji przez członka Zarządu Głównego, Za-
rządu Oddziału, Zarządu Koła, Głównej Komisji Rewizyjnej, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisji 
Rewizyjnej Koła, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału w jego miej-
sce do wymienionych organów wchodzą kandydaci, którzy w odpowiednim głosowaniu otrzymali 
kolejną najwyższą liczbę głosów
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Rozdział X
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SITPNiG

§ 76
1. Zmiana statutu SITPNiG wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów powziętej większością, 

co najmniej ⅔ liczby głosów delegatów biorących udział w głosowaniu, przy obecności, co naj-
mniej ⅔ liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności wymaganej 
liczby uprawnionych do głosowania członków Walnego Zjazdu Delegatów w pierwszym terminie, 
uchwałę podejmuje się w drugim terminie wyznaczonym najwcześniej pół godziny po pierwszym 
terminie posiedzenia, podjęta wówczas uchwała jest ważna, o ile została przyjęta większością 
co najmniej ⅔ liczby głosów delegatów biorących udział w głosowaniu w obecności co najmniej 
½ liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Walny Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę w sprawie zmiany statutu SITPNiG na wniosek 
Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej.

3. Zarząd Główny udostępnia delegatom projekt zmian statutu w terminie nie krótszym niż 1 mie-
siąc przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów. Do projektowanych zmian statutu delegaci 
mogą zgłaszać pisemnie uwagi i zastrzeżenia, które powinny być przesłane do Zarządu Głównego 
nie później niż 3 tygodnie przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów.

4. Zamiar podjęcia uchwały w przedmiocie zmian w statucie umieszcza się w porządku obrad Walne-
go Zjazdu Delegatów i podaje się do wiadomości delegatów przed Walnym Zjazdem Delegatów.

§ 77
1. Rozwiązanie SITPNiG następuje w drodze uchwały Walnego Zjazdu Delegatów powziętej więk-

szością ¾ liczby głosów przy obecności, co najmniej 2/3 liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W uchwale o rozwiązaniu SITPNiG Walny Zjazd Delegatów może wskazać likwidatorów Stowa-

rzyszenia, a w przypadku braku takiego wskazania, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie 
ostatniego Zarządu Głównego.

3. W uchwale o rozwiązaniu SITPNiG Walny Zjazd Delegatów określa cel, na jaki przeznacza się 
majątek.

4. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.



37

Rozdział XI
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 78
1. Niniejszy Statut wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez XLII Walny Zjazd Delegatów i zareje-

strowaniu przez sąd rejestrowy.
2. Organy SITPNiG, organy oddziałów SITPNiG i organy kół SITPNiG dokonają przeglądu stosowa-

nych przez siebie procedur i regulaminów innych niż uchwalanych przez Walny Zjazd Delegatów 
oraz dostosują ich brzmienie do postanowień niniejszego Statutu i regulaminów przyjętych przez 
Walny Zjazd Delegatów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Statutu.

3. Do czasu wejścia w życie niniejszego Statutu obowiązują postanowienia Statutu SITPNiG uchwa-
lonego przez XL Walny Zjazd Delegatów SITPNiG, ze zmianami uchwalonymi przez XLI Walny 
Zjazd Delegatów SITPNiG.


