Statut Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne, zwane dalej Towarzystwem lub PTN, jest dobrowolnym, samorządnym,
trwałym zrzeszeniem nie zarobkowym mającym na celu:
a) działanie na rzecz bezpiecznego wykorzystywania
dla dobra społeczeństwa zjawisk, procesów i technik jądrowych, zwanych dalej atomistyką, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania energii, rozwoju przemysłu i rolnictwa, oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego,
b) inicjowanie i popieranie działalności naukowej i
technicznej we wszystkich dziedzinach atomistyki,
c) obiektywne informowanie społeczeństwa o warunkach bezpiecznego wykorzystywania zjawisk, procesów i technik jądrowych.
§2
Polskie Towarzystwo Nukleoniczne działa na podstawie
przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z
1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego
Statutu, i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

h)

§8
PTN opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków, może jednak zatrudniać pracowników do
prowadzenia swoich spraw.
Rozdział II. Członkowie, ich obowiązki i prawa
1.

2.

1.
§3
Terenem działania PTN jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto stołeczne
Warszawa. Dla właściwego realizowania swych celów
Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem
przepisów prawa miejscowego.
§4
Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.
2.
§5
PTN może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
1.
§6
Towarzystwo dla realizacji swych statutowych celów
może powoływać w granicach dopuszczonych prawem
inne organizacje o charakterze niegospodarczym.
§7
PTN realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie konferencji, seminariów, kursów
naukowych i wystaw,
b) krzewienie w społeczeństwie kultury technicznej i
ekologicznej, popularyzowanie atomistyki, jej historii i twórców,
c) członkowstwo w organizacjach krajowych i zagranicznych, a także współpracę i wymianę doświadczeń z tego typu instytucjami,
d) prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej,
e) organizowanie i wspieranie fundacji, funduszy stypendialnych i staży naukowych,
f) prowadzenie działalności rzeczoznawczej i doradztwa,
g) obronę interesów zawodowych i materialnych pracowników atomistyki,

wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób i instytucji, które podejmują działania zbieżne z celami
Towarzystwa.

2.

§9
Członkowie PTN dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) korespondentów,
d) wspierających.
W stosunku do członków przyjętych przed I Walnym Zjazdem PTN stosowane jest tytularne określenie – członka założyciela.
§10
Członkami PTN mogą być pełnoletni obywatele
polscy oraz cudzoziemcy, w tym również nie mający
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) pracownicy nauki, inżynierowie i technicy
wszystkich dziedzin atomistyki,
b) osoby ze średnim i wyższym wykształceniem,
których działalność wiąże się z wykorzystywaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych,
c) studenci wyższych uczelni o kierunkach związanych z atomistyką.
Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.
§11
Członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa
Nukleonicznego zobowiązani są do:
a) realizacji statutowych celów Towarzystwa oraz
czynnego uczestnictwa w jego działalności,
b) dbania o dobre imię Towarzystwa,
c) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał
władz PTN i powszechnie obowiązującego prawa,
d) opłacania składek członkowskich w ustalonych
wysokościach i terminach.
Członek zwyczajny PTN ma prawo brać aktywny
udział w pracach Towarzystwa, a w szczególności:
a) przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
b) może wpływać na działalność Towarzystwa oraz
występować z wnioskami i postulatami do władz
PTN,
c) przynależeć do wybranych sekcji specjalistycznych,
d) brać udział w kursach, konferencjach, odczytach i innych imprezach organizowanych przez
Towarzystwo,
e) korzystać z rekomendacji i opieki Towarzystwa
w swojej działalności, oraz z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, ochronie
praw twórczych i zawodowych,
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f) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza
swoim członkom PTN.
1.

2.

§12
Członkiem korespondentem może być osoba nie
mająca w szczególności obywatelstwa polskiego
ani miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a deklarująca stałą współpracę z
PTN.
Członkowie korespondenci mają wszystkie prawa i
obowiązki członków zwyczajnych, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.

§13
Członkowstwo zwyczajne i członka korespondenta nadaje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie
pisemnej deklaracji kandydata z referencjami dwóch
wprowadzających członków PTN.
1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.

§14
Członkowstwo honorowe w formie odpowiedniej
uchwały nadaje na wniosek Zarządu Głównego
Walny Zjazd PTN osobom szczególnie zasłużonym
w rozwoju atomistyki lub dla Towarzystwa.
Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki
członków zwyczajnych, przy czym jest zwolniony z
obowiązku płacenia składek.
Członkowstwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie tej godności w
takim samym trybie jak nadanie.
§15
Fizyczne i prawne osoby polskie lub obce mogą
zostać członkami wspierającymi Towarzystwa
przez wymianę oświadczeń woli z Zarządem Głównym, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
Formy i rodzaj wsparcia Towarzystwa członkowie
wspierający ustalają z Zarządem Głównym.
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Ustanie członkowstwa wspierającego następuje na
skutek dobrowolnego zrzeczenia, złożonego na
piśmie Zarządowi Głównemu, lub wykluczenia
członka wspierającego przez Zarząd Główny.

§16
Członkowstwo Towarzystwa ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, złożonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
2. śmierci członka,
3. wykluczenia przez Zarząd Główny za:
a) działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Towarzystwa,
b) nieusprawiedliwiony brak aktywnego uczestnictwa w pracach Towarzystwa,
c) zaleganie z opłatą składek członkowskich pomimo pisemnego upomnienia,
4. wykluczenia orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego lub
utraty praw publicznych prawomocnym wyrokiem
sądu.

Rozdział III. Władze Towarzystwa
§18
Władzami naczelnymi Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego są:
a) Walny Zjazd,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
1.
2.
3.
4.

1.

2.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
§17
Od uchwały Zarządu Głównego lub orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego w przedmiocie wykluczenia przysługuje
członkowi PTN prawo odwołania do Walnego Zjazdu,
złożone na piśmie w terminie 21 dni od daty doręczenia
decyzji członkowi. Uchwała Walnego Zjazdu jest ostateczna.
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§19
Kadencja wszystkich władz wybieralnych PTN trwa
trzy lata.
Wszystkie wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym.
We władzach naczelnych PTN można pełnić jednocześnie tylko jedną funkcję.
Funkcję Prezesa PTN można pełnić przez nie
dłużej niż dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór
danej osoby na tę funkcję jest możliwy po przerwie
jednej kadencji.
§20
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej.
Pod pojęciem kwalifikowanej większości głosów
rozumie się w dalszych postanowieniach Statutu
liczbę głosów równą najbliższej liczbie całkowitej
większej od 50% biorących udział w głosowaniu –
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, i
bez względu na liczebność w drugim.
§21
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd,
zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Zwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy w ostatnim półroczu kadencji, lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – jeśli od ostatniego Zjazdu upłynęło ponad
trzy lata.
Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez
Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, zawierający propozycje
porządku obrad, 1/5 członków zwyczajnych i
honorowych PTN.
Nadzwyczajny Walny Zjazd musi zostać zwołany w
terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku i obraduje jedynie nad sprawami, dla których został
zwołany, chyba że porządek obrad zostanie zmieniony kwalifikowaną większością głosów.
Zarząd Główny zwołuje Walny Zjazd powiadamiając wszystkich członków – listami poleconymi lub w
każdy inny skuteczny sposób – o jego terminie,
miejscu i porządku obrad na co najmniej 21 dni
przed jego terminem.
Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
a) uchwalanie programu i ocena działania Towarzystwa, kierunków jego działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej,
b) udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu,

7.

8.

9.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

c) wybór Prezesa PTN i członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
Koleżeńskiego,
d) zatwierdzanie regulaminów Walnego Zjazdu i
władz PTN,
e) nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu
Głównego godności członka honorowego PTN,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
Głównego i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
g) rozpatrywanie skarg członków na działalność
władz PTN,
h) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub
rozwiązaniu PTN.
W Walnym Zjeździe udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, oraz z
głosem doradczym – członkowie korespondenci,
przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.
W Walnym Zjeździe powinna uczestniczyć w
pierwszym terminie co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania, a w drugim może on
skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
Zmiana Statutu, wybór Prezesa PTN, rozwiązanie
Towarzystwa oraz zmiana porządku obrad nadzwyczajnego Zjazdu wymaga kwalifikowanej większości głosów.
§22
Zarząd Główny składa się z Prezesa i 11 do 15
członków wybieranych przez Walny Zjazd na
trzyletnią kadencję, oraz Sekretarza Generalnego i
Skarbnika.
Zarząd Główny składa się z Prezesa, 2 do 3 Wiceprezesów, 9 do 13 członków Zarządu, Sekretarza
Generalnego i Skarbnika.
Prezes PTN kieruje pracą Zarządu Głównego i
reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
Zarząd wybiera spośród siebie 2 do 3 Wiceprezesów.
W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia
funkcji przez Prezesa, Zarząd Główny powierza
pełnienie jego obowiązków jednemu z Wiceprezesów.
Sekretarza Generalnego i Skarbnika powołuje i
odwołuje Zarząd Główny spośród członków PTN.
Sekretarz Generalny kieruje sekretariatem Zarządu
zgodnie z zaleceniami określonymi przez Zarząd
Główny.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością PTN zgodnie
ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu,
b) występowanie w imieniu Towarzystwa,
c) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, sekcji, komitetów i innych jednostek organizacyjnych, oraz nadzorowanie ich działalności,
d) kształtowanie zasad bieżącej gospodarki finansowej PTN, a w szczególności sporządzanie
preliminarza wydatków oraz ustalanie wysokości składek członkowskich,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami PTN oraz
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i
obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
f) powoływanie i odwoływanie oraz określanie
zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Sekretarza Generalnego i Skarbnika,
g) przyjmowanie nowych członków zwyczajnych,
korespondentów i wspierających, oraz wystę-

powanie do Walnego Zjazdu z wnioskiem o
nadanie godności członka honorowego,
h) odwoływanie ze swojego składu członków nie
biorących czynnego udziału w pracach Zarządu,
i) zwoływanie Walnego Zjazdu,
j) podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa.
9. O ile przynależność Towarzystwa do innych organizacji lub utworzenie jednostek organizacyjnych
wymaga powołania przedstawicieli PTN do ich
organów zarządzających – to decyzje w tej sprawie
należą do kompetencji Zarządu Głównego.
10. Prezydium Zarządu Głównego składa się z Prezesa
lub co najmniej jednego z Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, Skarbnika, oraz co najmniej 5
członków Zarządu.
11. Prezydium Zarządu kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu
Głównego, zgodnie z zaleceniami Zarządu.
1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.
5.

§23
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5
członków wybieranych przez Walny Zjazd.
Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego
grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Towarzystwa i jego jednostek organizacyjnych pod kątem gospodarności oraz zgodności działań z przepisami prawa, Statutem PTN i uchwałami Walnego Zjazdu,
b) wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia
uchybień,
c) składanie wniosków na Walnym Zjeździe w
sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego,
d) uchwalanie regulaminów działania i sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych oddziałów terenowych,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego
Zjazdu.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
§24
Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walny Zjazd.
Orzeczenia Sądu zapadają w składzie co najmniej
3–osobowym.
Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie sporów
wynikłych w ramach Towarzystwa pomiędzy członkami PTN, poza skargami wnoszonymi na władze
statutowe.
Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia,
podawanego do wiadomości zainteresowanym
stronom.
Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego
Zjazdu, złożone na piśmie w terminie 21 dni od daty
doręczenia orzeczenia.

§25
Uzupełnianie składu wybieralnych władz Towarzystwa w
czasie trwania kadencji może nastąpić w drodze kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu organu.
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Rozdział IV. Oddziały terenowe
i inne jednostki organizacyjne
1.
2.

§26
Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PTN są
Oddziały, działające na określonym terenie.
Oddział terenowy PTN może zostać powołany na
mocy uchwały Zarządu Głównego w rejonie, w którym mieszka lub pracuje zawodowo co najmniej 10
zwyczajnych i honorowych członków PTN.

§27
Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

§28
Władzą uchwałodawczą Oddziału PTN jest Walne
Zebranie jego członków.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu oraz ocena działania Oddziału i jego Zarządu,
b) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Władzą wykonawczą Oddziału terenowego jest
Zarząd Oddziału, wybierany przez Walne Zebranie
na trzyletnią kadencję.
Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego,
sekretarza i 1 do 3 członków.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Oddziału
zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego
Zjazdu PTN i Walnego Zebrania członków Oddziału,
b) zwoływanie Walnego Zebrania.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego
grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu Oddziału pod
kątem zgodności działań z przepisami prawa,
Statutem PTN oraz uchwałami Walnego Zjazdu
i Walnego Zebrania,
b) wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia
uchybień,
c) składanie wniosków na Walnym Zebraniu w
sprawie absolutorium dla Zarządu Oddziału.
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego
Zebrania.

9.

1.

2.

Tryb i zasady pracy władz Oddziału określają regulaminy opracowane przez Zarząd Główny i Główną
Komisję Rewizyjną PTN.
§29
Zadaniem Sekcji specjalistycznych i Komitetów
technicznych PTN jest realizowanie statutowych
celów Towarzystwa w odniesieniu do poszczególnych dziedzin atomistyki, między innymi przez organizowanie konferencji i seminariów naukowych
oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
Zakres merytoryczny, strukturę i zasady działania
Sekcji i Komitetów określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Główny.
Rozdział V. Majątek, fundusze
i zasady gospodarowania nimi

§30
Majątek PTN stanowią ruchomości, nieruchomości i
inne prawa majątkowe. Pochodzi on w szczególności ze
składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków,
zapisów oraz dochodów z własnej działalności.
§31
Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd
Główny, który ustala szczegółowe zasady gospodarowania nimi.
1.

2.

§32
Do składania w imieniu PTN oświadczeń woli i
podpisywania dokumentów upoważnieni są działający łącznie:
a) Prezes oraz Skarbnik w obrocie gospodarczym i
w sprawach finansowych,
b) Prezes oraz Sekretarz Generalny w pozostałych
wypadkach.
Osoby te lub Zarząd Główny mogą ustanowić jednego lub kilku pełnomocników uprawnionych do
działania w zakresie i na warunkach ustalonych w
pełnomocnictwie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§33
Uchwałę o rozwiązaniu PTN może podjąć Walny Zjazd
w takim samym trybie jak uchwałę o zmianie Statutu.
§34
Uchwała o rozwiązaniu PTN określa sposób likwidacji
Towarzystwa oraz przeznaczenie majątku.

Niniejsza wersja Statutu uwzględnia zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Zjazd Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego w dniu
30 listopada 2006r.

4

