
STATUT

KRAKOWSKlEG O TOWARZYSTWA TECH N lCZNEGO

Tekst jednolity

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1

]., Krakowskie Towarzystwo Techniczne/ zwane dalej KTT lub Towarzystwo, jest dobrowolnym, samorządnym
zrzeszeniem inżynierów itechników różnych specjalności, działających na rzecz rozwoju naukowo-technicznego i

gospodarczego, a przede wszystkim dla dobra swoich członków, regionu Małopolski imiasta Krakowa.

2. KTT jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym, ma charakter regionalny iinterdyscyplinarny, działa w
Małopolsce, a siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.

3, KTT posiada osobowość prawną idziała na podstawie ustawy O Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

4,krakowskie Towarzystwo Techniczne zostaje powołane na czas nieokreślony.

5. Towarzystwo używa pieczęci z napisem ,,Krakowskie Towarzystwo Techniczne".

6. KTT posiada odznakę organizacyjną i godło.

§z

1. Krakowskie Towarzystwo Techniczne, zarejestrowane w roku 1991, nawiązuje do dorobku KTT założonego w
1-877 roku,i dba o kultywowanie jego tradycji.

2. KTT może być członkiem naukowych, technicznych igospodarczych organizacji krajowych izagranicznych.

3. KTT przyznaje godnoŚć Członka Honorowego Towarzystwa, złote odznaki honorowe za zasługidla Towarzystwa
oraz medale za wybitne osiągnięcia w technice.

§e

1. KTT opiera swoją działalność na honorowej pracy swych członków. Do prowadzenia swych spraw
administracyjnych i księgowych może zatrudniać pracowników.

2. KTT może prowadziĆ działalność gospodarczą, umożliwiającą finansowanie wydatków na działalność statutową.

3. KTT może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do spółek już działających.

§4

1. Kadencja władz KTT -Zarządu, KomisjiLustracyjnejiSądu Honorowego-trwa 3lata.

2. Uchwały władz KTT podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw personalnych to jest: wyborów i

odwołań, które podejmowane są w głosowaniu tajnym, o ile statut nie stanowi inaczej.

Rozdział ll

Cele i sposoby realizacji

§5

Celem Towarzystwa jest zjednoczenie osób pracujących na polu technikidla wspólnego rozpatrywania i

omawiania spraw dotyczących interdyscyplinarnych problemów techniczno-gospodarczych oraz nauki i zawodu
technicznego w szeroko Pojętym regionie Małopolski, w granicach Rzeczpospolitej polskiej, dla obrony interesów
tego zawodu oraz do utrzymania życia koleżeńskiego wśród członków.



§6

Środkami do osiągnięcia powyższego celu są:

1. zebrania członków Towarzystwa,

2. wykłady, odczyty, konferencje i pokazy naukowe,

3. wydawanie Czasopisma Technicznego

4. wycieczki naukowe i towarzyskie,

5. urządzanie wystaw zawodowych,

6, tworzenie w łonie Towarzystwa komisji, sekcji itp.,

7. kontakty ikonsultacje z władzami miasta Krakowa iwojewództwa małopolskiego oraz wszelkimiinnymi
orga na m i ad m in istracji pa ństwowej i samorządowej,

8. współpraca z miejscowymi, branżowymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,

9. prezentacje w środkach masowego przekazu.

Rozdział lll

Członkowie, ich prawa iobowiązki

§z

1. KTT składa się:

]., z członków zwyczajnych,

2. z członkow honorowych,

3. z członków wspierających.

2. Członkiem zwyczajnym może być:

].. osoba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne lub inne a pracująca w zawodach mających związek
z techniką,

2. pełnoletnitechnik,

3. inni zajmujący stanowiska techniczne w przemyśle, rzemiośle lub naukach technicznych.

3. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, której uchwałą Walnego Zgromadzenia, na wniosek
Zarządu, nadano godnoŚć członka honorowego, a która położyła doniosłe zasługi dla Towarzystwa, wyróżniła się
znacznym dorobkiem naukowym, albo znakomicie zasłużyła się na polu rozwoju technikilubgospodarki.

4. Członkiem wspierającym może zostać stowarzyszenie naukowo-techniczne, instytucja techniczna, gospodarcza
lub przemysłowa a także instytucje popierające działalność techniczną, względnie osoba fizyczna. Członkowie
wspierający wykonują prawa członków zwyczajnych przez delegata.

§8

].. Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługuje prawo:

],. uczestniczenia we wszystkich zgromadzeniach, zebraniach i wycieczkach Towarzystwa oraz
wprowadzania gości na odczyty,

2. wyborcze czynne i bierne,

3. wygłaszanie odczytów na zebraniach Towarzystwa,

4. zajmowanie swego stanowiska w sprawach Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego oraz
prezentowania go na zebraniachZarządu i zebraniach Towarzystwa,

5, przedstawiania kandydatów na członków Towarzystwa,



6. przedstawiania pisemnie Zarządowiwniosków;wnioskiprzeznaczone do rozpatrzenia przez Walne
Zgromadzenie należy przedłożyć Zarządowi przynajmniej na 5 dni przed terminem tegoż Zgromadzenia.

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnejdeklaracjiirekomendacjidwóch członków KTT.

3. Członek Towarzystwa zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu KTT itakiego postępowania, aby
nie przynieść Towarzystwu ujmy ani szkody.

4. Członkowie zwyczajnizobowiązanisą do opłacania rocznejskładki, płatnejza pół lub za cały rok, w wysokości
ustalonej przet zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie KTT.

5. Wszyscy nowo wstępujący członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacenia wpisowego w wysokości
usta lo nej przez Zarząd,

6, Członkowie zobowiązanisą do udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków:Zwyczajnym i Nadzwyczajnym,

7. Członek zamierzający wystąpić z Towarzystwa powinien zawiadomić o tym pisemnie Zarząd.

8. Członek Towarzystwa działający na szkodę Towarzystwa lub przynoszący mu ujmę może zostać wykluczony. o
wykl uczen i u decyduje Sąd Honorowy Towa rzystwa.

9. Członek zalegający przez dwa lata z uiszczeniem składki, będzie - po dwukrotnym upomnieniu - wykreślony z
listy członków uchwałą Zarządu.

§g,

]_. Członkom honorowym KTT przysługuje prawo uczestniczenia w zebraniach Zarządu iWalnych Zgromadzeniach
KTT z głosem doradczym, nie stanowiącym. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu KTT iuchwał
władz Towarzystwa. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich.

2, Członkom wspierającym przysługuje prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach KTT przez swojego
przedstawiciela, który ma głos doradczy i nie uczestniczy w głosowaniach stanowiących. Członkowie wspierający
zobowiązanisą do opłacania składkirocznejw wysokościwynegocjowanej zZarządem KTT iprzestrzegania umów
zawartych z Zarządem KTT.

Rozdział lV

Władze KTT

§ro

1. Władzami KTT są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Lustracyjna,

4, Sąd Honorowy.

§rr
Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa odbywa się co roku w pierwszym kwartale następnego roku.
Walne Zgromadzenie KTT sprawozdawczo-wyborcze odbywa się w pierwszym kwartale ostatniego roku trzyletniej
kadencjiwładz. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane gdy tego zajdzie potrzeba lub na żądanie co
najmniej 1-1I0liczby członków Towarzystwa, Walne Zgromadzenie zwołuje prezes lub zastępca w jego imieniu,
Termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia powinien być ogłoszony co najmniej 14 dni przed datą zebrania.

§12

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego należy:

1. wybór prezesa,

2. wybor członków Zarządu w liczbie 5 - 7 osób,

3" wybór Komisji Lustracyjnej złożonej z 5 członków,



4. wybor Sądu Honorowego Towarzystwa w składzie 5 członków,

5. zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego ifinansowegoZarządu i udzielanie lub nie udzielenie
absolutorium,

6. uchwalanie założeń finansowych na następną kadencję Zarządu iustanawianie zasad zarządzania
majątkie m Towa rzystwa,

7, załatwianie wniosków Zarządu, Komisji Lustracyjnej oraz zgłaszanych przez członków Towarzystwa,

8, podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia (wystąpienia) do innych organizacji,

9. uchwalanie zmiany statutu,

10. ustanawianie zasad wydawania Czasopisma Technicznego i ewentualnych innych wydawnictw,

11. mianowanie członków honorowych,

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi
inaczej, Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej Il5liczby członków. Jeżeli Walne Zgromadzenie
nie dojdzie do skutku z powodu braku tej ilościobecnych, to po upływie półgodziny od chwilistwierdzenia braku
kworum przez PrezesaZarządu, Walne Zgromadzenie staje się prawomocnym bez względu na liczbę obecnych
członków, ale tylko odnośnie do spraw umieszczonych wcześnie.jw porządku dziennym Zgromadzenia. Procedura
taka nie dotyczy rozwiązania Towarzystwa.

§13

1,,Zgromadzeniu przewodniczy wybrane, spośród członków, Prezydium - złożone z przewodniczącegoi2
członków,

2. Z obrad Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zgromadzenia, zastępca i

se kreta rz,

§rą

Zarząd KTT jest organem wykonawczym Towarzystwa. W szczególności do jego obowiązków należy:

1. wybór wiceprezesa, sekretarza i skarbnika spomiędzy członków Zarządu,

2.wyznaczanie delegatów do innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,

3. zarządzanie majątkiem Towa rzystwa,

4. przyjmowanie i skreślanie członków,

5 powolywanie redaktora naczelnego, redaktora odpowiedzialnego iinnych członków redakcjiCzasopisma
Techn icznego,

6. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów na członków honorowych,

7, przygotowanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o zmianie statutu,

8. opracowywanie planów działalności merytorycznej KTT,

9. sporządzanie planów finansowych i sprawozdań,

§15

W razie ustąpienia członka Zarządu,Zarząd powołuje na jego miejsce tego z listy kandydatów na Walnym
Zgromadzeniu, który otrzymał w kolejności największą ilość głosów. W przypadku braku kandydata zwołuje się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla uzupełnienia składu Zarządu.

§16

3-.Zarząd odbywa posiedzenia przynajmnie jrazna kwartał pod przewodnictwem prezesa lub wiceprezesa. W razie
nieobecnoŚci prezesa i wiceprezesa - przewodniczy upoważniony przez prezesa członek Zarządu.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie ich równości rozstrzyga głos przewodniczącego.



3. Do prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członkow Zarządu.

§17

Prezes i sekretarz lub ich zastępcy reprezentują Towarzystwo na zewnątrz, Pisma wychodzące podpisuje prezes
lub wiceprezes i sekretarz.

§18

1. Komisja Lustracyjna jest organem kontroli działalności merytorycznej i gospoda rczelZarządu.

2. Komisja Lustracyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, który organizuje pracę komisjii kieruje nią oraz
wybiera sekretarza, który prowadzi dokumentację komisji.

3. Do obowiązków członków Komisji Lustracyjnej należy:

1. kontrola merytorycznej i gospodarczej działalności Zarządu,

2. sprawdzanie dokumentacji finansowej, którą Zarząd zobowiązany jest jej przedłożyć najpóźniej do 1,4

dni przed Walnym Zgromadzeniem wraz z wszystkimi przynależnymiaktami,

3, przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z tej czynności oraz przedkładanie odnośnych
wniosków,

4, stawianie na Walnym Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Zarządowiabsolutorium po zakończeniu
kadencji Zarządu,

5. podejmowanie, w pewnych odstępach czasu, kontroli kasy oraz przeglądu ksiąg rachunkowych, a w
razie spostrzeżenia nieprawidłowości zawiadamianie o tym Zarządu.

4. Członkowie KomisjiLustracyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji
Lustracyjnej nie mogą pełnić innych funkcjiwe władzach Towarzystwa.

5. Do ważności uchwał komisji niezbędna jest liczba 3 członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

6. W razie ustąpienia członka Komisji Lustracyjnej, komisja powołuje na jego miejsce tego z listy kandydatów na
Walnym Zgromadzeniu, który otrzymał w kolejności największą liczbę głosów, W przypadku braku kandydata
zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla uzupełnienia składu Komisji Lustracyjnej.

§rg

1. Sąd Honorowy rozpatruje sprawy wniesione przezZarląd lub przez członków Towarzystwa.

2. Do ważnościjego uchwał potrzebna jest obecność co najmniej 3 członków.

3. Uchwały zapadają większością 2/3 obecnych w tajnym głosowaniu.

4. Od wyroku Sądu nie przysługuje odwołanie,

5. Sąd Honorowy wybiera z pośród siebie przewodniczącego, który organizuje pracę Sądu.

6. W razie ustąpienia członka Sądu Honorowego, przewodniczący powołuje na jego miejsce tego z listy
kandydatów na Walnym Zgromadzeniu, który otrzymał w kolejności największą liczbę głosów. W przypadku braku
kandydata zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla uzupelnienia składu Sądu Honorowego.

Rozdział V

Majątek ifundusze KTT

§20

1, Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

2. Majątek KTT powstaje:

1. z wpisowego i składek członkowskich,

2. z dochodów majątku KTT,

3. z dotacji, darowizn i zapisów,



4. z dochodów z działalności statutowej,

5. z dochodów z działalności gospodarczej.

3. Do składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woliwe wszystkich sprawach w tym reprezentacji, zaciągania
zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków
zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

4. Dla dokonywania określonych czynności mogą być ustanowieni przezZarząd pełnomocnicy spośród władz
Towarzystwa.

Rozdział Vl

postanowienia końcowe

§21

1. Wnioski dotyczące zmiany statutu przedkłada Walnemu ZgromadzenluZarząd. Wnioski , co do zmiany statutu z

inicjatywy członków Towarzystwa powinny być przedkładaneZarządowi na piśmie najpóźniej na miesiąc przed
Walnym Zgromadzeniem.

2. Uchwały co do zmiany statutu na Walnym Zgromadzeniu zapadają większością 2/3 obecnych członków przy

obecności co najmniej t/5liczby członków Towarzystwa.

§22

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosekZarządu, Komisji Lustracyjnej
lub co najmniej 1/5 członków.

2. Uchwała jest prawomocna jeżeli zapadnie większością % glosow przy obecności co najmniej połowy +1 ogólnej
liczby członków.

3. Towarzystwo rozwiązuje się wtedy, jeżeli uchwały o rozwiązaniu zapadną na dwóch kolejnych Walnych
Zgromadzeniach. Odstęp czasu pomiędzy tymi Walnymi Zgromadzeniami musi wynosić co najmniej dwa tygodnie.

4. O przeznaczeniu majątku Towarzystwa decyduje ostatnie Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem nieruchomości,
które przechodzą na własność Gminy Kraków.

§23

Zarząd KTT zobowiązany jest do opracowania regulaminów uwzględniających przyjęte w niniejszym statucie
zmiany i uzupełnienia,

Tekst jednolity niniejszego statutu wprowadzono uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Towarzystwa w dniu 17 grudnia 201,5r. w Krakowie.

r1

Przewodnic zący Zgromadzenia: dr inż. Jerzy Banaś ..,,,.,...j -}]..':]..,,,.,:.:.:;: 
'

Zastępca przewodniczącego Zgromadzenia: prof.dr hab.inz. Wiesław Blaschke ,.,,/i.rŁ.rł'W**...

Sekretarz Zgromadzenia: mgr inż. Mieczysław Majcher


