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§1

Celen fowarzyatw9 jeet zjednoczenie o§ób pracując}ch
B8 polu techniki dla w spÓlaeto lozpatlJwania i onawiania §plav/
dotyczącJcb aauki 1 z8wodu tecbnicznego, dla obrony interesórł
tegoż z8wodu olaz dla utrzynania życLa kolezeńskiego wśIod
technlków.

§z
§rodkani do osiągnięcla powy ższe6o ce}u są:

a/ periodyczne zebrania czlonkód Totrarzystua;
bl utrzynywanie, biblioteki , czyteloi i zblorovł;
c/ wydaweole czasoplsna technicznegoi
d/ wykłsdJ, odczyty, konferencJo i pokazy naukorve;
e/ wycleczkl aaukowe i tovrarzyskie;
t/ urządzanie tvystaw zawodowych;

s/ tworzenle vi ł,onie Toivarzystwa sekc ji zavlodowych itp.
§3 l

Tovlarzystwo na siedzibę w ifuakońie, nosi nazwę ;"i(ĘAi(O'i/SKi'
, TO\YAlirrsTi?O TECIL';ICa,fu:,*i' i używa pieczęci z napisen "]/.'rakovl-

skie Towarzystwo Tecb.nicznet'.

Terenen działalnoŚci Towarzysttva jest l.Jojewód ztwo Kraięorr-
ekie, obecne Wo jewództwo i,iowosądeckie i Tarnowsicie l a sier]zi-
bą i,{iasto P,raków, ul. §traszefiskiego 2a.

§+

Do [owarzy9trł8 uo8ą pIzystępowac osoby nieposzlakowane:

1/ wykazujące ukończone studia:
a/ na POliteclrnice /uzyskane absolutorią,/;
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b/ w innych lolsnolzędnycb zakŁadacb naukowych, a pIacu j licy
teoretycznie lub praktycznie §J zawodach nając;cb zvłią-
zeY z placą techniczn4i

2/ technicy, absolrłenci szkoŁ tecbniczoycb,, irtorzy osiągnęli
pełnoletaośc i

3/ inn1 za jnu;ący stenowiska techniczne y, plzelByśle, rzeaioś-
le lub nauce tecbnicznej.

§5

Członkow ptzJ Jnuj e Zatząd n8 wniosek dwoch członkow
fowarzystwa, r,iększością 2/J gŁosóv; plzez balotovlanie,
w którym biorą udział wszyscy obecni czŁonkowie Zatządu wTaz
z plzewodąiczącyB.

§6

Tovlarzystwo gkłada aię:
a/ z czŁonkow żw7ezajnych nlejscowych l zanleJscowych,

b/ z azŁonkór,; bonorowych,

c/ z czŁonkórv rłspiera j ącyeb.

A/ CzŁookowie zw1czajoi orie jscow1, tJ. orieszkejący lł obrębie
Krakowa i woj. kI8kowskiego ol8z zanlejscowi, tj. mieszlta-
jący poza j(rakowen i tlo j. krakowskJ-n, opłacają Ioczną sltlad-
kę !ł wysoi<ości ustalonej na rok następny pTzez Zwyczalae
'iialoe Zgrornadzeąie 1ub i{bdzwyczajne, vl ratach rocznych
lub półrocznych, 8 platną z góry.

B/ Całonkien bonoIol,JJlE|l !olłarzystwa nroże byó uchuaŁą ,,ialne6o
Zgronadzeoia l D3 ęlniosek Zarządu, caianowana osoba, k-cÓ"a
poŁożyla doniosŁe zasŁugi d}a Toularzystwa, odznaczyŁa się
wybitnynl pracani naukovlynnl , albo znakorelcie zasł,uży Ła si9
n8 po}u tecbniki lub przenysŁu.
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C/ Członkien wspierającyn c.oże zostac instytucja techniczna
lub przenysŁowa olaz instytucje popierające p!acę na tyn
poIu. CzŁonkowie wspierqjąc} wykonują plalva czŁonkow zwy-
czaJnycb pTzaz delegata, ktoryn może być tylko członek
T otłar zy stwa .

D/ CzŁoni<olrie honorowi nie są obo*iązanl do opŁacania skład ei:
roczaych.

E/ CzŁonkovtie wspierający opŁacają skŁadkę Ioczną vt lvysoiiosci
co najmniej pięciokrotnej sk}adki poczne i czŁonka zwyc zai-
ne8o.

F/,'łiszysey oowowstępujący cz}onkowie zwlczajoi opŁacają
wpisowe w wysokośc1 ozn8czone J plzez Zatząd.

§7

Cz}oakon Towarzyetwa przysługuje pratło:

a/ uczestniczenia we uł§zystklch z6ronadzenlacb, zebraniacb,
i ivycieczkach Towarzystwa oTaz wprowadzania 6ości na
odczyty;

b/ wyborcze czyl]ne i bierne;

c/ wy6łaszania odczytow oa zebraoiach Torł8rzystwa;

d/ bezp}ataego ivzględnle po oznaczone a plzez Zarząd, cenie
pobleranla Czasoplsna Technic znego ;

e/ korz7stanla z bLbliotekl i zbiorórv Towarzystwa;

t,/ przedstaułiaoia kandydatow na członków Towarzystvla;

8/ przedstawiania piseoraie Zarządowi wniosków. V/nioski pTzez-
naczone do rozpatrzeola plzez WaIne Zgronadzenie nalezy
przedŁożyc Zatządowi przynajnniej na 5 dni przed terninem
tegoż 26ronadzenia.

§8
Członek zale6ający plzez 2 }ata z uiszczeniem skŁadki,

będzie - po dwukrotnyn upounieniu z listy członków wykreślony
uchwaŁą Zarządu.
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§9

czlonek zemierzający wystąpić z Towarzyst,;;a powinien
zavłiadonric o tyn piseonle Zarząd.

§ro

człooek Toyłarzystwa działający n8 szkodę Towarzystr.;a tub
p!zynoszący glu ujnę rooże zasźać wykreśloay. 0 wykluczeniu
decyduje §ąd Honorowy fowarzystwa.

§11

Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa 
' 

lata.

§12

lyalne zgtoaadzenie Towarzyetwa odbywa się najpoźnie j
w paŹdzierolku @ ostatnlego ro}nr kadencj1.
NadzwyczaJae ,Taląe 26ronedzenle wtedyl §dJ tego za7dzLe po-
trzeba, lub na żądaale 1/10 ilośc1 członków Torrerzystvła.
Zgromadzenia 1ub posledzenla zwoluje pl9ze§ lub zastępca w je-
8o inieaiu. Ternln 1 porządek obrad !łalne6o Zgronadzeoia pol,;i-
nien byc ogloszony co naJnnleJ '14 dnl aaplzód.

§1,

i'/alne Zgromadzonie załatwla. naetępujące cz}oDosc1 na okres
kaoenc j 1 :

a/ rłybj-era pleze8a 1 Jego zastępcę;

b/ rłybiera 1 czŁookóv; Zatząd,u 1 3 zastępców;

c/ wybiera KoodsJę Lustracy jną /RowizJJaą/ zŁożoaą z ) członkorł
1 2 zaetępców;

d/ wybiera 1 czŁookow i 2 zadtępców §qdu Honorowego Tov,iarzystwa;

ę/ zatwieroza sprawozdanle olaz rachuakl Zarządu i udziela nu
a bs oIut or iuor;



t/ uchwala prelinlnarz budzetovly na Iok na§tępny i ustanstvia
zasady zaTządzania najątklem Tovlatz7st,ła;

s/ zaŁatvli.a wnioek1 ZarzĘdu, Konrisji Lustr.acyjne j /revł!z3JaeJ/
1 członków Towarzystpai

h/ ustanan,ia zasady wydawania czasopisrra olaz innych
wydawnictw;

i/ ucbtvala zonianę statutu;

V nlanuje czŁonkow honorowych.

§14

Do waŻaoŚc1 uchtvaŁ lt/alnego 26roroadzenia ,Iolvarzy stvla po-
trzebne jest co najmnie i 1/5 liczby członków. Je żeLż iYalne
zgromadzenle bie dojdzie do skutku z powodu braku tej ilosci
obecnych - na byc zwoŁane'frugiel po upływie 1/2 godziny oo
cbwili potwierdzenj.a braku konp}etu, przez prowadzące8o ,t'aŁne
Zgronadzenle, które staje slę platvonocnyn bez wz6lędu nB
11czbę obecnych członków, ale tylko odnośoie do spTavl umiesz-
czonych na porządltu dziennyn pierws zę8o zgrornadzenia.

§15

zgromadzeniu przetvodniczy wybrane , spośród obecnych,
prezydiun zŁożoae zplzervodnicząceso i 2 członkóo,.

§r0
z toku obrad k:żdego z5romadzenia prowadzony jest probo-

kół, który poopisuje przewodniczący zgronadzenia i sektetatz.

§17

UcbwaŁy iialne6o Zgronadzenia zapadaJą bezulzględną więk-
szośclą głosów obecnycb, 8 v9 tazie równoścl głosovi rozstr z38a
przewodniczący t z włJątklen zmlany statutu i. rozwiązaala
!owarzy sttva.



§§ 21 i 24 - Wybory
Zarządu, §ądu Honorowego
,/Rervi zt d+l/ odbywaj ą
podni-e sleale rąk.

0 wyborze pTeze8a,
decyduje losowanie.

Ta sana zasada wybo3u obowiązuje dla pozostałych wybiera-
ranych oeób.

§18

zebtania Totvarrystwa odbywają slę n, dowolnych tirnrioach
celen onawlaoia gplaw naukowycb i zatvodowych, wygŁaszania
odczytów, referatów i składaąia spta'nozdań dotyczących spTayJ
poruszanych na zebraniacb. Postulaty t lezolucJe ucb,vlalone
n8 tych zebraniacb,, zostają przekazane do rozpatrzeoia
i evlentualne6o zaŁatwieaia.

_

pleze§a i je8o zaetępcy, czŁonkorv
Towarzystwa, Kouisji Lustracyjnej

slę kartkani, a w lnnycb sprawacn pTzel,

i Jego zastępcy w tazle równości sło§ow

§19

Zatząd jako o!88n wykonawczy zełatwla §pra|vy Torvarzyst1,1a.
lY sz czag,ólnoścl do jego czynnośc1 należy:
a,/ wybór sektetarza, skarbnika itp. r 8 w r.azle potrzeby icb

zaetępców sponrlędzy członków Zarządu;
b/ wlznaazaoj-o dele8atów do 1nnych stowalzyszen, organizacji

t 1nstytucJt;

c/ zatząd,zanie majątkien Towarrystwa vJ granicach budżetu, z9B-
wanie sPl8wy z tegoŻ 1 układanle prellnlnaTza dochodó,ł i roz-
cbodórł;

e/

t/

d/ przy Jnorvanie 1 skreślanie czŁookow 1

Przedstawianie T/alnenu Zgronedzeoiu kandydatow na czŁonkorv
bon or owy cb,;

PrzYgotowYwanie i przedkładanie Walnenu Zgromadzeni_u wniosku
o zmlanie statutui

PrzYgotowywanie i przedkładanie Zgronadzenion inuych wnioskow8/



b/ W TavLa ustąplenla czlonka Zarządu, prezes powoŁuje n8

Jego nlejeco te6o, który otrzynał w kolejności najiliększą
ilośc 8łosów ,/§§ 11l 1?/, W braku kandydata i gdy Liczba
czł,ooków Zarządu zmniejszy się do 1/4 statutowej liczby,
zwołuje się tładzwyczajne Walne. Zgronadzenie dla uzupeŁnienia
wy boru.

Zarząd odbyvła posiedzenia plzynajnniej la?. Ba niesiąc
pod przelTodoictvłeOr ple zesa lub Je6o zastępcy. W razie
nieobecnośc1 pteze6a t jego zastępcy - pxzewodniczy upoważ-

nlony pt?.gz prozeBa członek Zarządu. UchwaŁy zapadają
większością głosóiv, a p razie icb równości - rozstrzJ88
przewodniczący. §yjątek etanowl przyjnowanie czŁoaków, ktore
określa § 5. Do plawonocnoŚcl ucb,wał ĘynaggnB jest obecnośc
pl?,ewodolczącego il(?łoalów Zarządu, QzŁonkowie Zarządu
pełnią swe obovłiązki bezpŁatnie.

prezes 1 sekretatz
two na zewnątrz " Pisna
Iub lch zaetępcy.

§20

lub lcb zastępcy leplezentują Towalzl3-
wychodzące podpleuJe prezes l sekretatz

§?1

b/

a/

Konisja Lustracy jna /Rewlzy traa/ l

sprairdza racb,unki całoroczoe, lrbór a Zarząd zobowiązany jest
plżed}ożyc jej najpoźaiej na 14 dni przed Walnyn Zgroraadzeeiem

wlaz ?,e §jszystklort przynależnynl aktani; zdaje lialnemu Z5ro-
nadzeaiu sprawozdanie z tej czynności 1 przedk}ada odnośne

wnioski i

podejnruJe w pewnycb odetępach czasu kootrolę kasy oIaz plze-
6}ąóa księ6i lachunkowo, a w razle BpoBtlzeżęrtLa nieprawid}o-

'woŚci - zawladania o tya Zarząd.

Członkowie Kon:lsji },ustracy jnej /RawLzt1aal/ peŁnią obovlią-
zk1 bezpłatni.e.

W razie uetąpienia cz}onka KomlsJl powoŁuje ona vliększaj-
cią głosów a8 to nlejsce nosłe6o członka, który urzęduje do

końc8_ okre9u urzędowania Kontsji.



a/

b/

F^^§ćć

Ma j ątek Toi,larzyetwa skŁada eię:
z funduszu, ktory stanowią ekŁadkl członków, tudzież
dary i zapisy. Fundu§zu tego należy użyć n8 pokrycie kosztówutrzynania donu Towarzystu;a 

;

z dochodovl z vlŁsnogo donu i iogych rłpłyrvów;
z funduszóuł powstałych zę specjalnych zapisow lub składek;
z urządzeó i zbiorów wedlu6 inułentarza przedkładane8o
coIocznie .i(ornls ji Lustracy jnej /lłevłLzy jne j/ .

składa się z3 czŁonkovł i 2 zastęp
osobnego reguianrinu. Do !,laanos-

obecność co najoniej J członkot*i.

c/

d/

§2,

lynioski dotl,czącc z:oiany statutu przeokłada iłalaeiuu zgro-nadzenlu zarząd"ivniosŁi co do zrniany ststutu z inicjatyv;y
cz}onków To,,vaxzJsiwa powinny byc przedkładane Zarządov;i na piś-n,le naj PÓżnie j na nlesląc przeo lialnym Zg.ronadzeniem.
Uchwały co oo z;rlan;z statutu na ;'/alnynr Z6r onadzeniu zapacia j ł;wlększosclą 2/ 

' 
obecn;lch członkow pTzy obecności co tra jnnie3

1/5 11czby czŁonków Towarzy8tlv8.

§ 2t+

Toviarzysttv o ?oz.l,iązuje sig, jezeli odnośny tvniosek posta-
wiooy na jedoyrn z poplaednich i{alnych 26rorrad zen, a popart;7
pTZez 20 członkótv, 08 naotępn}n l'/a}nym Zgroroadzeniu prze z )/+obocuych został uch,łalony pIzJ obecności co najmnie j 1/5 cz}on-
ków Torv aTzy stw8.

0 plze zaaczeniu na jątku Toyłerzystria decyduje os batnie
l'lalne Zgronadzenie" Dokonanlem rozrviązanla zajnuje się Zarząd.

§25

§ąd rtonoIol?y Towarzystwa
corł i funkcjoauje na podstatvie
cl jego ucb,wał potrzebna jeet

8



UcbwaŁy zapadają większością 2/' obecnych w taJnyn gŁosor.,aniu.
0d tvyroku te6o §ądu nie pTzysługuje odwołanie.

Jeze11 pTzez ubytek azŁooków względnle icb zastępcow
1lczba cBłonkóvł Sądu Honoro$,98o epadŁaby do ż czŁonkovl Sądu
l 1 uastępcy - plezeg Toivarzystwa powlnlen zwołac co}en
doĘonaola uzupe},niaJące8o wyboru - i.,ladatłyczajrle yyalne ijsrona-
dząnle ?, zaQhowaniem postaaowien § 12.

§gatut zauwierozolly pIl,az lfadzwyczajne itaine Zgro.rad zenie
lł dnlu 1i k§lletnia 1991 rr - w i{rak'owle.
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