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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

1. Krakorvskie Torvarzystrvo Techniczne, zwane dalej KTT lub Torvarzystt1,o,

Jest dobrorvolnym, samorządnym zrzeszenięm inzynierórv i technikóri,
rómych specjalnoś ci, działających na rzecz rozrvoju naukorvo-technicznego

i gospodarczego, a przede rvszystkim dla dobra srvoich członkórv, regiołttt

Małopolski i miasta Krakov,a.

2, KTT jest storvarzyszeniem naukorvo-technicznym, ma charakter regionalny
i interdyscyplinarny, dz,tała lv Małopolsce, a siedzibą rvładz Torvarzystrva jest

miasto krakorv.

3. KTT posiada osobolvość prarrmą.

4. Tor.varzystrvo uzywa pieczęci z napisem ,,Krakorvskie Torvarzystrvo Tech-

niczne rv Krakorvie,,.

5. KTT posiada odznakę organizacyjną i godło.

§2

1. Krakorvskie Torvarzystrvo Technicznę założone rv l877 roku dba o kultyrvo-

rvanię tradycji i dorobku srvojej ponad 120 - letniej działalności.

2. KTT moze być członkiem naukorvych, technicznycłr i gospodarczych orga-

nizac.; i kra.lorvych i zagranicznyclr.

3. KTT przyznaje złote odznaki honorowe za zasługi dia Torvarzystrva oraz

medale za rvybitne osiągnlęcia rv technice.
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§3

l. KTT opiela srvoją działalność na honororvej pracy srvych członkon,, Do

prorvadzenia srvych spraw administracy3nych i księgolvych moze zatrudniać

pracorvnikorv.

2. KTT moze prorvadzić działalność gospodarczą umozlirviającą finansorvanie

rvydatkorv na działalność statutorvą.

3. KTT może trvorzyć społki prawa handlorvego i przystęporvać do spółek;uz
działających.

§4

1. Kadencja lvładz KTT - Zarządu, Komisji Lustracyjnej i Sądu Koiezeriskiego

- trlva 3 lata.

2. Uchrvały rvładz KTT podejmorvane są w głosorvaniu jarvnym ,11,ykł4

rviększością głosórv, przy obęcności co najmniej połolvy Llprawnionych do

głosorvania, z wyjątkienl spraw personalnych tj .lvybororv i odrvołari, które

podejmorvane są lv głosorvaniu tajnym.

Rozdzial II
Cele i sposoby realizacji

§5

1. Celem Torvarzystlva jest zjednoczenie osób pracujących na polu techniki dla

rvspolnego rozpatrylvania i omarviania spra\\i dotyczących nauki i zarvodu

technicznego, dla obrony jnteresólv tegoz zarvodlt oraz dla utrzymania życia
kolezeńskiego rvśród członkórv.

§6

1. Środkanri do osiągnięcia porvyższego celu są:

1 . peri ody czne zębr ani a człon kórv Torvarzystrva,

ż. utt,zylnanie bibiioteki, czytelrii i zbiorórv,

3. lvydarvanie czasopisma technicznego,



4, rvykłady, odczyty, konferencje i pokazy naukorve,

5. rvycieczki naukorve i torvarzyskie,

6. urządzanie rvystalv zarvodorvych,

7. trvorzenie rv łonie Torvarzystu,a komisji, sekcji itp.

Rozdział III
(.zlonkorvie i ich pra\l,a

§7

1. KTT składa się:

I. z czlonkórv zrvyczalnycłl

ż. z członkórv honororvych

3. z członkólv rvspierających

2. Cz}onkiemzlvyczajnym moze być:

1. osoba posiadająca wyższ,e rvykształcenie techniczne łub inne a pracrrjąca
rv zau,odach mających związek z techniką

2. peŁnoletni technik,

3. inni zajmujący stanolviska techniczne w przenryśle, rzemioŚle lub naukach
technicznych.

3. Członkiem honorowym Torvarzystwa moze być osoba której uc}rrvałą Wal-

nego Zgromadzenia, na rvniosek Zarządu, nadano godność członka hono-

rowego, a która położyła doniosłe zasługi dla Torvarzystrva, rvyrózniła się

znacznym dorobkiem naukorvym, albo znakomicie zasłuzyła się na polr.l

rozrvoju techniki lub gospodarki.

4, Członkiem rvspierającym moze zostać instytucja techniczna, gospodarcza lub

przemysłorva a takze instytucje popierające działalność techniczl:,ą, rvzględnie

osoba fizyczna. Członkorvie rvspierający rvykonrrjąprarva członkorv zrvyczaj-

nych przez delegata.

5. Członkórv przyjmule Zarząd na podstarvie pisemne3 deklaracji, Wskazana jest

rekomendacja drvóch członkórv KTT.



6. Człorlkorvie honororvi nie są zoborviązani do płacerlia sk}adek członkolv-

skich.

§8

l. Członkom Tolvarzystrva przysługuje prawo:

1, uczestn,iczenia we wszystkich zgromadzeniach, zebraniach i rvycieczkaclr
Towarzystwa oraz rvprorvadzania gości na odczyty,

2, rvyborczę czpnę i bienle,

3. lvygłaszanle odczytórv na zebraniaclr Torvarzystrva,

4, bezpłatnego otrzymyrvania Czasopisma Techniczllego,

5, korzystanie z biblioteki i zbiorórv Torvarzystrva,

6. przedstarviania kandydatow na członkorv Torvarzystrva,

7. przedstarviania pisemnie Zarządor,vi rvnioskórv; rvnioski przemaczone do

rozpattzenla przez Walne Zgtomadzenie należy przedlożyc Zarządorvi
przynajmniej na 5 dni przed tęrminem tegoż Zgtomadzenta.

ż. Członek Torvarzystrva działalący na szkodę Tolvarzystrva lub przynoszący

mu ujmę moze zostać rvykłrrczony. O rvyklltczeniu decydrrje Sąd Honororvy

Torvarzystrva,

3. Członek za|egający przez drva lata z ulszczelliem składki, będzie - po drt'u-

krotnym upomnieniu - lvykreślorry z listy członkorv uchrvałą Zarządu.

Rozdział IV
Obolviązki czlonkólv

§9

1. Członek Torvarzystrva zoborviązany do przestrzegania postanorvień Statutu

KTT i takiego postępowania, aby nie przynieŚc Tou,arzystrvu ujnly ani

szkody.

ż. Członkorvie zrvyczajni zoborviązani są do opłacania rocznej składki, płatnej

za poł lub za cały rok, rv rvysokości ustalonej przez zrvyczajne lub nad-

zlvy czajne zebrani e KTT.



3. Członkorvie rvspierający zoborviązani są do opłacania składki rocznej \\,wy-

sokości w}megoc1orvanej z Zarządem KTT.

4. Wszyscy nowo rvstępujący członkorvie zrł,yczajni zobolviązani są do opła-

cęnia rvpisorvego lv wysokości ustalonej przez Zarząd.

5. Członek zamierzalący rvystąpić z Torvarzystwa porvinien zarviadomiĆ o tym

pisemnie Zarząd.

6. Członkorvie zoborviązani są do udziału rł, Walnych Zgromadzeniach Człon-
kórv: Zrvyczajnym i Nadzrvy cz-ajnym.

Rozdział V
Wladze KTT

§10

1. Władzami KTT są:

1. Walne Zgromadzenie Członkorv,

2. Zarząd,

3. Komisja Lustracyjna,

4. Sąd Honorolvy.

§ 11

l. Walne Zgtomadzenie Torvarzystrva odbyrva się rv czrvartym krvafiaie ostat-

niego roku kadencli Zarządu. Nadzrvyczajne Walne Zgtamadzenie jest zwo-

ływane gdy tego za1dzie potrzeba lub na ządanie co najmniej l/,o liczby
członkórv Torvarzystrva. Walne Zgromadzenie zrvołuje prezes lub zastępca

lv jego imieniu. Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia porvinien

być ogłoszony co najmniej 14 dni przed datą zebrania,

§12

1. Do kompetencji Wainego Zgtomadzenia nalezy:

1. rvybór prezesa,

2. rvybór członkórv Zarządul u, liczbie 5 - 7 osób,
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3. rvybor Kornisji Lustracfnej (Rervizyjnej) złożonej z 5 członkólv,

4. rvybór Sądu Honororvego Torvarzystrva rv składzie 5 członkóiv,

5. zatrvierdzanie sprarvozdania mery.torycznego i finansowego Zarządtt
i udzielanie mu 1ub nie udzielenie absolutorium,

6. uchrvalanie założeń finansorvych na następną kadencjęZarządu i ustana-

lv i an i e zasad zar ządzani a maj ąt ki em To rv arz ys ttt, a,

7. załatrvtanie rvnioskórv Zarządu, Komisji Lustracllnej (Relvizyjnej) oraz

zgłaszany ch przez członkórv Torvarzystlva,

8. ustanarvianie zasad r.vydarvania Czasopisma Technicznego i rvydarvnictrv,

9. uchrvalanie zmiany statutu,

1 0. nlianorvanie członkorv honororvych.

2. Do rvazności uchrvał Walnego Zgromadzenia Torvarzystrva potrzebna jest co

najmniej ll, liczby członkorv. Jezeli Walne Zgromadzenie nie dojdzie do

skrrtku z porvodu braku tej ilości obecnych, to po upłyrvie l/2 godziny od

chlvili strvięrdzenia braku wymaganego klvorum przez Prezesa Zarządu,

Waine Zgromadzenie sta3e się prawomocnym bęz rvzględu na liczbę

obecnych człorlkórv, ale tylko odnośnie do sprarv umięszczonych lvczeŚniej

rv porządku dziennym Zgromadzenia. Procedura taka nie dotyczy rozrviązallla

Torvarzystlva.

§13

1. Zgromadzeniu przervodniczy rvybrane, spośród obecnych, Prezydium

z,łożone z przervodniczącego i 2 członko\y z poza grona człorrkórv Zarządu,

2. Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przervod-

niczący Zgronladzenia, zastępca i sekrętarz.

3. Uchlvały Walnego Zgromadzenia zapadajązrvykłą lviększością głosórv obec-

nych, a u, razie rórvności głosórv - tozstrzyga głos przervodniczącego zębra-

nla, z rvyjątkiem zmiany statutu l rozlviązania Towarzystrva.

§14

1 , Zarząd KTT 1est organem rvykonarv czym Torvarzystrva. W szczególnoŚci do

jego oborviązkorv nalezy:

1. rvybor rvice prezesa, sekretarza i skarbnika spomiędzy cz|onkólv Zarządu,



ż. wyznacz,anie delegatorv do innych storvarzyszeń, organizacji iinstytucai,

3, zarządzanie maj ątkiern Torvarzyst.,va,

4. przyjmorvanie i skreślanie członkórv,

5. przedstarvianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatow na członkórv hono-
rorvych,

6. przygotorvanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu rvniosku o z.nlia-
nie statutLt,

7. opracorvyrvanie planorv działalności nrerytorycznej KTT,

8. sporządzanie planólv finansowych i sprarvozdan.

§ 15

1. W razie ustąpienia członka Zarządu, Zarząd porvołuje na jego niiejsce tego

z listy ktory otrzymał iv kolejności najrviększą ilość głosolv. W przypadku

braku kandydata zrvołuje się NadzlvyczaJnę Walne Zgromadzenie dla uzllp-

ełnienia składu Zarządu.

2.Ten sam tryb uzupełniania składu przeprowadza się w przypadku Komisji
Lustracyjnej i rv Sądzie Honororvym.

§16

l. Zarząd odbyrva posiedzenia przynajmniej taz na 2 miesiące pod przervod-

nictlvem prezesa lub r.vice prezesa. W razie nieobecności prezesa i rvice pre-

zesa - przervodniczy uporvazniotry przęz prezesa członek Zarządu.

2, Uchrvały zapadają zrvykłą rviększością głosórv, a w rczie ich rórvności -
r ozstrzy ga gło s przervodn i czącego.

3. Do prawomocności uchrvał wymagana jest obecność co najmniej połorvy

li czby członkórv Zarządu.

§17

1. Prezes i sekretarz lub ich zastępcy reprę7-entują Torvarzystrvo na zerr.,llątl'z.

Pisma rvychodzące podpisL1.1e prezes lub rvice prezes i sekretarz.

§ 18

1. Do oborviązkórv członkorv Konrisji Lustracyjne.; nalezy:
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1. kontrola merforycznej i gospodarczej działalności Zarządu,

2. spralvdzanle dokumentacji finansorvej, ktorą Zarząd zobowiązany jest .1ej

przedłożyć najpóźniej do 14 dni przed Walnynr Zgromadzeniem \yraz

z rvszystkimi przynaleznymi aktanri,

3, przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprarvozdania z tej czynnoŚci
orcz pr zedkładani e odnośn ych rvni oskólv,

4. podejmorvanie w pewnych odstępach czasu kontroli kasy oraz przeglądrr
ksiąg rachunkorvych, a rv razie spostrzezenia nieprarvidłorvości zarviada-
nrianię o tym Zarządu,

2. Komisja Lustracyjna rvybiera spośtód siebie przewodniczącego.

3. Członkorvie Komisji mają prawo uczestniczenia rv posiedzeniach Zarządu,

Cztonkorvię Komisii Lustracyjnej nie mogą pełnić innych funkcji lve lvła-

dzach Torvarzystrva,

§19

1. Sąd Honororvy rozpatruje sprawy rvniesione ptzęzZarząd lub przez członkólv
Tolvarzystrva.

ż. Do rvaznościjego uchrvał potrzebna jest obecność co najmniej 3 członkórv.

3, Uchrvały zapadają rviększością Ż/3 obecnych w tajnynl głosorvaniu.

4. Od rł,yroku Sądu nie przysługuje odlvołanie.

Rozdział VI.
N{ajątek i fundusze KTT.

§20

l . Maj ątek torvarzystrva stanorvią ruchomości, nieruchomoŚci i funduszę,

2, Ma.lątek KTT porvstaje:

1, z rvpisowego i składek członkorvskich,

ż. z dochadorv majątku KTT,

3. z dotacji, darorvizn i zapisórr,,
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4, z dochodórv z działalności statutorvej,

5. z dochodou,z działalności gospodarczej.

3. Dla rvazności pism dotyczących praw i oborviązkórv nla.lątkorvych wymagane

są podpisy prezesa i sekretarza Torvarzystlva lub uporvaznionych przez nlch

zastępcórv.

4. Dla dokonyrvania określonych czynności mogąbyć ustanorvieni przęzZarząd
pełnomocnicy spośród lvładz Torvarzystrva.

Rozdział VI[.
postanołvienia ko ńcolye.

§21

1. Wnioski dotyczące zmiany statutu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Za-

rząd. Wnioski co do zmiany statutu z inicjatpvy członkólv Torvarzystrva

porvinny byc przedkładane Zarządowi na piśmie najpoźniej na miesiąc przed

Walnym Zgromadzeniem.

2. Uchrvały co do zmiany statutu na Walnym Zgromadzeniu zapadają rvię-

kszością 2l3 obecnych członkow przy obecności co najmniej '/5 liczby człon-

kórr,, Torvarzystrva.

§22

1. Uchrvałę o rozwiązarriu Torvarzystrva, podejmuje Walne Zgromadzenie na

rvniosek Zarządu,Komisji Lustracyjnej lub co najmniej l/5 członkórv.

2. Uchrvała .;est prawomocna, jezeli zapadnie rviększością 3/a głosaw pTzy obec-

ności co najmni ej l l, + 1 ogólnej liczby członkórv.

3. Torvarzystrvo rozrviązuje się rvtedy, jezeli uchrvały o rozrviązaniu zapadną na

drvóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Odstęp czasu tymi Walnymi

Zg,omad,zeniami, musi rvynosic co najmniej drva tygodnie.

4. O przeznaczenlu ma.;ątku Torvarzystrva decydrrje ostatnie Walne Zgronla,
dzenie, z rvyjątkiem nieruchomości, które przechodzą na rvłasnoŚc Gminy
Krakórv.

10



§23

L Zarząd KTT zoborviązany jest do opracowania regrrlanrinólv urvzględnia-
jących przyjęte rv niniejszym statucie zmiany i uzupełnienia.

ż, Zarząd KTT zoborviązany jest do prorvadzenia działari mających na celu

odzyskanie udziału Torvarzystrva rve rvłasności Donru Technika lv Krakorvie,

ul. Straszervskiego 28.

Stat ut zatw i er dzony pr zez N adzrvycz aj n e Wal n e

Zgronladzenie rv dniu 24,04.żOa3 r. rv Krakor,l,ie.
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