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PREAMBUŁA
Zwazywszy,
- Że Krakowskie Towarzystwo Techniczne z 1991 raku,
.jakkotwiek
PrzYŚwieca mu idea kontynuacji celow, tradycji i dorobku Krakawskiego
Towarzystwa Technicznego powstałego w 1B77 rokLt, zostało urrańe
pzez polskie sądy powszechne za odrębną i niezależną od tego
stowarzyszenia osobę prawną, albowiem w wyroku z dnia- 13 maica
2008 roku wydanym w sprawie z powodztwa Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego w Krakowie (zarejestrowanego w 1991 roku) prze:ciwko
Skarbowi Państwa Prezydentowi Miasta Krakowa i Naczelnej

organizacji Technicznej, Federacji stowarzyszeń Naukowo

-

Technicznych w Warszawie o uzgodnienie tresci księgi wieczystej, Sąd

Najwyższy stanął na stanowisku, ze zawarcie w punkóie jtt
postanowienia sądu dokonującego rejestracji, iż krakowskie
TowarzYstwo Techniczne zarejestrowane 1991 roku jest kontynuacją
Towarzystwa z 1B77 roku, nie może byc odczvtvwane iakó

Przvwrocenie, czv potwierdzenie bytu prawneoo TowarzyŚŃ{leijako
de kl a rac i a ide owa n Qwo u two rzo n eq o stow a rzy sze n i a
;

- że sąd Najwyższy stwierdził w tym samym orzeczeniu, iż
Krakowskie Towarzystwo Techniczne z 1gg1 roku ,,przeszło całą
procedurę przewidzianą w ustawie dta zakładania ,o*"gó
stowarzyszenia, tak ze prawidłowy jest wniosek sąd Apelacyjnego, iż w
ten sposob formalnie powstało, iako nowv podmiot praw, -Ódrębnv od

Towarzvstwa z 1B77 roku, choć nawiązującv ffi
Przedmiotu działania i do tradycii tamteoo TowaŹystwa, a zatem
Krakowskie Towanystwo Techniczne zarejestrowane w t gg1 roku jest
odrębnym podmiotem prawnym od Towarzystwa z 1B77'' (wyrok S'ądu
Najwyższega z dnia 13 marca 20OB roku (sygn akt; tltCSK ztiłlor1,

- ze

wyżej orzeczenia
jednoznaczna konstatacja, iż w obrocie prawnym istnieją obecnie iesf
dwa
odrębne i niezalezne od siebie stowarzyszenia -: Krakowskie
konsekwencją powołanego

Towarzystwo Techniczne powstałe W 1B77 roku i Krakowskie

Towarzystwo Techniczne zarejestrowane w 1991 roku,.

- ze Krakowskie Towarzystwo Techniczne z 1877 roku w abrocie
prawnym powinno byc reprezentowane zgodnie z obowiązującym

prawem przez powołane do tego statutowe organy, aino'
wYkorzYstaniu Przewidzianych prawem instytucji
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,u

'irv

*ypu'dek ich bia*ń,

wobec czego w 2002 roku Sąd Reionowy dta Krakowa - Srodmieścia
Wydział l Cywittly w Krakowie ustanowił kuratora dla Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego z 1B77 roku, a następnie w lipcu 2003 roku
odbyło się Watne Zgromadzenie Członkow Krakowskiego Towarzystwa
Technicznego powstałego w 1B77, podczas ktorego wybrano Prezesa,
Zastępcę Prezesa, Komisję Lustracyjną i Sąd Honorowy, jak rowniez
zważywszy fakt, iz zgodnie ze statutem z 1935 roku rozpoczęto nabÓr
nowych członkow Krakowskiego Towarzystwa Technicznego Z 1877
roku, a następnie w dniu 23 pazdziernika 2003 roku odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Krakowskiego Towanystwa Technicznego
z 1877 rokt), na ktorym wybrano władze w pełnym statutowo składzie;

respektując stanowisko sądow powszechnych co do
odrębności obu stowanyszeń nalezy podjąc działania prowadzące do
usunięcia wszelkich wątpliwosci prawnych w zakresie ich tożsamości

_ ze

araz konieczne jest umożliwienie pełnej faktycznej i prawnej reaktywacji
działalnościKrakowskiego Towarzystwa Technicznego z 1B77 roku,
w szczegolności potegającej na restytucji jego działalnościspolecznej,

publicystycznej i naukowej, ujawnieniu Krakowskiego Towarzysfwa
Technicznego z 1B77 roku w sądowym rejestrze stowarzyszeń oraz
adzyskaniu przez nie swojego majątku;

- że niezbędne

1esf jednoznaczne odrożnienie Krakowskiego
Towarzystwa Technicznego powstałego w 1B77 roku i cd tamtej pory
działającego, pomimo podjętej w przeszłcścibezprawnej i bezskutecznej
proby wyeliminowania go z obrotu prawnego, od niezaleznie

działającego Krakowskiego Towarzystwa

zarejestrowanego w 1991 roku;

postanawia się, co następuje

Technicznego

Rozdział I
I)ostanowienia ogólne

§1

Małopolskic Storvarzyszcnic Politcchniczne, zwane dalej

MSP

1.

lub
Stowarzyszenie, jest dobrowolnyrn, satnorządnym zrzeszeniem inzynierów i
techników rożnych specjalnoścl, działających na rzecz rozwoju naukowotechnicznego i gospodarczego, a przede wszystkirn dla dobra swoich
członków, regiontt Małopolski i nliasta l(l"akowa.

2.

MSP jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym, ma charakter regionalny
i interdyscyplinarny, działa w Małopolsce, a siedzibą władz Stowarzyszenia
jest miasto Kraków.

3.

MSP posiada osobowośćprawną.

4. Stowarzyszenie używa pieczęci
Politechniczne w Krakotł,ic,,.
5.

z

napisem ,,Małopolskie Stowarzyszenie

MSP posiada odznakę organizacyjną i godło.
§2

1.

MSP może byc członkicm naukowyclr, technicznych i gospodarczych

orga-

nizacji kraj owych t zagr anicznych.
2.

MSP przyznaje złotę odznaki honorowe za zasługi dla Stowarzyszenia oraz
medale zawybitne osiąnięcia w technice.

§3

MSP opiera swoją

1.

działalnr>śćna lronorowcj pracy swych członków. Do
prowadzenia swycl-r spraw adnrirristracyjnych i księgowych moze zatrudniac
pracownikow.

2.

MSP może prowadzi c działalnośćgospo

darc,zą urnozliwi ającą finansowanie

wydatków na działaInoścstatutową.
3.

MSP może tworzyc spółki prawa handlowego i przystępować do spółek juz
działalących.
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§4
1. Kadencj a władz MSP

fryyą

2.

3lata.

-

Zarządu, I(omisji Rewizyjnej i Sądu Kolezeńskiego

Uchwały władz MSP podejrnowane są w głosowaniu jawnym zv,rykłą
większościągłosow) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowanta, z wyjątkiem spraw personalnych tj .wyborów i odwołań, które
podejmowane są w głosowaniu tajnym.

R.ozdział II
Cele i sposoby realizacji

§5
1.

Celem Stowarzyszenia jest zjednoczenie osób pracujących na polu
techniki dla wspólnego rozpatrywania i omawiania spraw do§czących

interdyscyplinarnych problemórv techniczno-gospod arczy ch oraz nauki i
zawodu technicznego w szeroko pojętym regionie Małopolski, w
granicach RP.

§6
1. Środkami do osiągnięcia powyzs zęgo celu są:
I

.

zębrania członków Stowa rzy szenia,

2. vłykłady, odczyty, konferencje i pokazy naukowe,
3, wycieczki naukowe i towarzyskie,

4. urządzanie wystaw zawodowych,
5. tworzenie w łonie Stowarzyszenia komisji, sekcji itp.,
6. kontakty

i

konsultacje z wladzami miasta Krakowa

małopolskiego oraz wszclkimi innymi
państwowej i samorządowej,

7. współpraca

i

województwa
organami administracji

z miejscowymi, branżowymi stowarzyszeniami naukowo-

technicznymi,

8. prezentacje w środkach masowego przekazu.

5

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7
1.

MSP składa się:
I. z

członk<ow zwczajnyclr

2. z członków honorowych
3. z członków wspicrającyclr
2, Członkiem zwyczajnym rnoze być:
1. osoba posiadającalłullżsr,e rvykształcenie technicznę lub inne a pracująca
w zawodach rrrających z.wiqzek z techniką

2. pełnoletni technik,

3, inni zaJmuJący stanowiskatechniczne w przemyśle, rzemioślelub naukach
technicznych,
3,

CzłoŃiem honorowym Stowarzyszenia może byc osoba, której uchwałą

Walnego Zgromadzenta, na wniosek Zarządu, nadano godnośó członka honorowego, a która położyładoniosłc zasługi dla Stowarzyszenia, wyrożniła się
zfiacznym dorobkicm naukowytn, albo znakomicie zasłużyłasię na polu
rozwoju teclrniki lub gospoclarki.
4

ie na u kowo-tech niczne,
instytucja techniczna, gospodarcza lub przemysłowa a także instytucje
popierając e działalnośćteclrniczną względnie osoba ftzyczna. CzłoŃowie
wsp i eraj ący wykonuj ą prawa czło nkó w zwy czajny ch przez de l egata.

. Członkiem wspieraj ącym lrroze zo stac stowa rzysze

n

§8
1

.

Członk om zwy czaj nym Stowa rzyszenia przysługuj e prawo

:

1. uczestniczenia we wszystkiclr zgromadzeniach, zebraniach
Stowarzyszenia oraz wprowadzania gościna odczyty,

2. wyborcze czynnc i bicrnc,
3

6

. wygłas zanie o dczytow na

z,ebt ani

ach

S

tolv arzy szenia,

i wycieczkach

4, zajmowanie swego stanowiska w sprawach M. Krakowa i
Województwa Małopolskiego oraz prezentowania go na zebraniach
Zarządu i zebraniach Stow arzyszenia,
5. przedstawiania kandydatów na członków Stowarzyszenia,

6. przedstawiania pisemnie Zarządowi wniosków; wnioski przeznaczone do
rozpatrzenia przez Walne Zgromadzęnie należy przedłożyc Zarządowi
przynąmniej na 5 dni przed terminem tegoż Zgromadzenia.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i
rekomendacji dwóch członków MSP,
3. Członek Stowarzyszcnia zobowiąz,any do przestrzegania postanowień
Statutu MSP i takiego postępowania, aby nie przyniesc Stowarzyszeniu
ujmy ani szkody,
4. Członkowie zwyczajni zobr>wiąz,ani są do opłacania rocznej składki, płatnej
za poł \ub za cały rok, w wysokości ustalonej przęz zwcząnę lub nadzwy czajne zebr anie MSl'.
5. Wszyscy nowo wstępujący członkowie zwycząni zobowiązani są do opłacenia wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd.

6. Członkowie zobowiązani są do udziŃu w Walnych Zgromadzęniach Członków: Zwyczajnyrn i Nadzwyczajnym.
7. Członek zamięrzający wystąpić ze Stowarzyszenia powinien zawiadomić o
tym pisernnte Zarząd.

8,

Członek Stowarzyszenia działalący na szkodę Stowarzyszenia lub

przynoszący mu ujmę może zostac wykluczony. O wykluczeniu decyduje Sąd
Honorowy Stowa rzyszenia.

po dwu9. Członek zalegający przez dwa lata z uiszczeniem składki, będzie
wykreślony z listy członków uchwałą Zarządu.
krotnym upomnieniu

-

§9
1.

Członkom HonorowylTl MPS przysługuje prawo uczestniczęnia w zebraniach
Zarządu i Walnych zgromadzeniach MPS z głosem doradczym, nie
stanowiącym,

2, Człortkowie honorowi
członkowskich.

nie są

zobowtązant

do płacenia składek
7

3. Członkorn wspierającyrrr przysługuje pra\\,o uczestnic zenia w, Walnych
zgromadzeniach MSP poprzez swojego przedstarł,iciela, który ma głos
doradczy i nie uczestrriczy rv głosow-aniach stanolł,iącl,ch.

4. Członkowie wspierający zobowiĘzanl są do opłacania składki rocznej w wysokości wl,negocjorvanej z 7,arządern MSP.
5. Członkowie wspierający zoborł,iązani sądo przestrzegania umów

zawatlychz

Zarządem MSP.

Rozdział trV
Władze MSP

§10
I. Władzami MSl' są:
1. Walne Zgromadzenle Człorrków,

2. Zarząd,
3. Kornisja l{ewizyjna,

4. Sąd Honorowy.
§11
1.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszcnia odbywa się w pierwszym kwartale
ostatniego roku kadencji l,arz.ądu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest
1lr)
|iczby
zwoływane, gdy tego zajdr,ic potrzeba lub na żądanie, co najmniej
członków Stowarzyszcnia. Walrre 7,gromadzęnie zwołuje prezes lub zastępca
wjego imieniu. Terrnin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia powinien
być ogłoszony, co najmniej 14 dni przed datązebrania.

§12
1

.

Do kompetencj i Walne go Zgr omadzenia należy

:

1. wybór prezęsa,

2. lvybor członków Zarzalu w liczbie

5

-

7 osób,

3. wybór Kornisj i lłewizyj nej złc>żonejz 5 członków,
8

il

§

4. wybór Sądu Honorowego Stowarzyszenia w składzie 5 członków,

5. zatwierdzante sprawozdania merytorycznego

i

finansowego Zarządu

i udzielanie mu lub nie udzielenie absolutorium,

6. uchwalanie założeń finansowyclr na następną kadencję Zarządu i ustanaw i ani e zas ad zar ządzani a rn aj ątki em S tow ar zy szenia,

7. załatwianie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz zgłaszanych
przęz członków Stowa rzyszen ia,

8. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia (wystąpienia) do
innych organizacji,
9. uchwalanie zmlany statutu,
10. mianowanie członków honorowych.

Z.Do wazności uchwał Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia potrzebna jest
co najmniej '/, liczby członków. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie dojdzie do
1l2 godziny
od
skutku z powodu braku tej ilościobccnych, to po upływie
chwili stwierdzenia braku wymaganego kworum przez Prezesa Zarządu,
Walne Zgromadzenie staje się prawomocnym bez względu na liczbę
obecnych członków, ale tylko odnośniedo spraw umieszczonych wczeŚniej

w porządku dziennym Zgromadzenia. Procedura taka nie dotyczy rOzwiązania

Stowarzyszenia.
§13

I. Zgromadzeniu przewodniczy wybrane, spośród obecnych, Prezydium
zŁożone z przew o dniczącego i 2 człotlkow
.

2,

Z

obrad Zgtomadzenia sporz,ądza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zgromadzenla) zastępca i sekretarz.

3. Uchwały Walne go Zgromadzęnia zapadąązv,rykłąwiększoŚcią głosów obecrozstrzvga głos przewodniczącego zebranych, a w razie równości głosów

-

nia, z wyjątkiem zmiany statutu I rozwlązania Stowarzyszenia.

§14
I. Zarząd MSP jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
do jego obowiązkow naIeży:

W szczegÓlnoŚci

1. wybór wice prezesa, sekretarza i skarbnika spomiędzy członków Zarządu,
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2. wyznaczanie delegatow do innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
3

. zarządzanię maj ątkiern

Stowa rzyszcnia,

4. ptzyjmowanie i skreślanie członków,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych,

6, przygotowanie i prz,cdkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o zmianie statutu,

7. opracowywanie planow działalnościrnerytorycznej MSP,
8. sporządzanie planów finansorłych i sprawozdań.

§15

LW

razie ustąpienia członka Zarządu, Zarząd powołuje na jego miejsce tego
zlisty, który otrzymał w kolcjności największą ilośćgłosów. W przypadku
braku kandydata zrvołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzęnle dla uzu-

pełnienia składu Zarządu.

2.Ten sarn tryb uzupcłniarria składu przeprowadza się w przypadku Komisji
Rewizyjnej i w Sądzic I Iclnorowynr.
§16

I.Zarząd odbywa posiedzenia przynajmniej raz na kwartał pod przewodnictwem pręzęsa lub wicc prezesa. W razie nieobęcnościprezesa i wice preze s a

2.

p

rzew

o

dni

czy

up

o

w ażnt ony pr zęz pt ezę sa czło nek Zar ządu.

Uchwały zapadĄą zwy\<łą większościągłosow, 8 w razte ich równości
r

3.

-

ozstrzy ga gło s przewo dniczącego.

-

Do prawomocności uchwał wymagana jest obecnośó, co najmniej połowy
liczby członków Zarządu.

§17
1. Prezes

i sekretarz lub ich zastępcy reprezentująStowarzyszenie nazewnątrz.

Pisma wychodzące podpisujc prezes lub wice prezes i sekretarz.

§18

1. Kornisja Rewizyjna jest organem kontroli działalnościmerytorycznej i
10

gospodarczej Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna wybiera

spośród siebie przewodniczącego, który
organizuje pracę komisji i kierująnią.

3. Do obowiązków członków

Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola merytorycznej i gospodarczej działalnościZarządu,

2. sprawdzanle dokumentacji finansowej, którą Zarząd zobowiązany jest jej
przedłożycnajpoźniej do i4 dni przed Walnyrn Zgromadzeniem wraz
z wszystkirni przynaleznymi aktami,
3. przedstawianie Walnenru Zgromadzeniu sprawozdania
or az przedkładani e o dno śnychwnio sków,

z

tej czynnoŚci

4. podejmowanie w pewnych odstępach czasu kontroli kasy oraz przeglądu
ksiąg rachunkowych, a w razie spostrzezenia nieprawidłowości zawiadamianie o tym Zarządu.
4. CzłoŃowie Komisji rnają prawo uczestniczenla w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnió innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,

5,

Do wazności uchwał komisji niezbędna jest ltczba 3 członkow. UchwałY
zap adaj ą

zwykł ąwi

ęks zo

śc i

ą gł o s ó w.

W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, komisja powołuje na jego
miejsce tego z listy kandydatow na Walnym Zgromadzeniu, który otrzymał w
kolejności największąIiczbę głosów. W przypadku braku kandydata zwołuje
się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenię dla uzupełniania składu Komisji.

6.

§19
Honorowy rozpatruje sprawy wniesione przez Zarządlub przez człoŃÓw
Stowarzyszenia.

1. Sąd

2,Do wazności jego uchwał potrzebna jest obecność,co najmniej 3 członków.
3. Uchwały zapadająwiększo scią2l3 obecnych w tajnyrn głosowaniu.

4. Od wyroku Sądu nie przysługuje odwołanie.

5. Sąd Honorowy wybiera z pośród siebie przewodniczącego, który organizuje
pracę Sądu.
6. W razię ustąpienia członka Sądu Honorowego przewodniczący powołuje na
11

j.go miejsce tcgo z listy

kanclydatow na Walnym Zgromadzeniu, który
uzyskał w kolejności największą liczbę głosów, W przypadku braku
kandydata zwołujc się Nadzwycząne Walne Zgromadzenie.

R.ozdział V.
Majątek i fundusze MSP.
§20
i . Maj ątek Stowa

rzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2.Malątek MSP powstaje

l.

:

z wpisowego i składck członkowskich,

2. z dochodów majątku MSP,
3. z dotacji, darowtzn i zapisow,
4. z dochodów z działalnościstatutorvej,
5. z dochodów zdziałalnościgospodarczej.
3. Dla waznościpism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane

są podpisy prezesa i sekrctarza Stowarzyszenia lub upoważnionych przez
nich zastępców. I)opuszczalnc jcst dr,iałanie łączne, dwuosobowe.

4.D|adokonywania określorrycl-r czynnościrrrogąbyć ustanowieni przezZarząd
pełnomocnicy spośr od władz, Stowa rzyszenia,

Rozdział VI.
postanowienia końcowe.
§21
1.

Wnioski dotyczące zmiany statutu przedkłada Walnernu Zgromadzeniu Za-

rząd. Wnioski, co do zlniany statutu z tnicjatywy członków Stowarzyszenia
powinny byc przedkładane /,arządowi na piśrnienajpoźniej na miesiąc przed

Walnyrn
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omadzen i cnr.

2.

IJchwały, co do zmlany statutu na Walnym Zgromadzeniu zapadają więli5
2/3
Iiczby członkszością obecnych członkow przy obecności, co najmniej
ków Stowarzyszenia.

§22
1.

Uchwałę o rozwtązaniu Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zgromadzenlę na
wniosek Zarządu,Komi sj i Rcwizyj nej lub, co naj mn iej l 5 członków.
1

Z.IJchwała jest prawomocna, jeżeli zapadnie większośctą'lugłosów przy
obecności, co najmniej1l2+ 1 ogólnej liczby członków.
1

4,

Stowarzyszenie rozwiąz.ule się wtedy, jeże|i uchwały o rozwiązaniu zapadną
na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach. Odstęp czasu pomiędzy tymi
Walnymi Zgromadzeniamt musi wynosić, co najmniej dwa tygodnie.

O

przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia decyduje ostatnie Walne
Zgromadzenie, z wyjątkictn nicruchomości, które przechodzą na własnoŚĆ

Gminy Kraków.

§23

I.Zarząd MSP zobowiązarry jest do opracowania regulaminów uwzględniających przyjęte w niniejszym statucie zmiany i uzupełnienia.
2.

Zarząd MSP zobowiązany jest do współpracy z Krakowskim

Towarzystwem Technicznym powstałym w 1877, w szczególności do
udzielania temu Stowarzyszeniu niezbędnej pomocy przy reakĘwacji
jego działalnościspołccznej, publicysĘcznej i naukowej, działaniach
zmierzających do ujawnicnia go w sądowym rejestrze stowarzyszeń oraz
odzyskania jego majątku.

Tekst jednolity statutu, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą
Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2.04.2009 w Krakowie

Przewodniczący Zgromadzenia,, prof. dr hab. inz. Więsław Blasche
Z- c a P r zęwodni cząc

e

go Zgr omadzeni

a

:

dr inż. I erzy B anaś

Sekretarz Zgromadzenia: dr inż. Wiesława Styka
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