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STATUT
Polskiego Towarzystwa Zeolitowego



I. Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

1.	Polskie Towarzystwo Zeolitowe (PTZ) [Polish Zeolite Association (PZA)] zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem specjalistów a tak¿e innych osób zajmuj¹cych siê badaniami naukowymi, zastosowaniami technicznymi, praktyk¹ przemys³ow¹ i upowszechnianiem wiedzy o zeolitach w najszerzej rozumianym tego s³owa znaczeniu.

2.	Terenem dzia³alnoœci Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.	Siedzib¹ w³adz Towarzystwa jest Kraków.

4.	Towarzystwo utrzymuje œcis³e wiêzy z Federacj¹ Europejskich Towarzystw Zeolitowych (Federation of European Zeolite Associations - FEZA) i Miêdzynarodowym Towarzystwem Zeolitowym (International Zeolite Association - IZA).

5.	Towarzystwo jest organizacj¹ niedochodow¹ i opiera siê na dzia³alnoœci spo³ecznej swoich cz³onków.


II. Cele i środki działania

	Celem Towarzystwa jest rozwijanie badañ naukowych i technicznych, ich upowszechnianie oraz d¹¿enie do rozwoju produkcji, eksploatacji i zastosowañ materia³ów zeolitowych.


	Cele te Towarzystwo realizuje poprzez:
	poszerzanie wiedzy oraz kwalifikacji naukowych i technicznych na temat zeolitów wœród cz³onków Towarzystwa,

informowanie spo³eczeñstwa i popularyzowanie osi¹gniêæ w dziedzinie zeolitów,
sugerowanie jednolitego polskiego s³ownictwa dotycz¹cego zeolitów 
organizowanie i uczestnictwo w krajowych i miêdzynarodowych konferencjach dotycz¹cych zeolitów,
organizowanie i koordynacja kontaktów z Federacj¹ Europejskich Towarzystw Zeolitowych i Miêdzynarodowym Towarzystwem Zeolitowym.


III. Członkowie Towarzystwa

	Cz³onkowie Towarzystwa dziel¹ siê na:
	zwyczajnych,

honorowych,
wspieraj¹cych

	Cz³onkowie zwyczajni.

Cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa mo¿e zostaæ ka¿dy zajmuj¹cy siê lub interesuj¹cy siê badaniami, zastosowaniem lub produkcj¹ materia³ów zeolitowych, kto z³o¿y deklaracjê cz³onkowsk¹ i zostanie przyjêty przez Zarz¹d Towarzystwa.
	Cz³onkowie zwyczajni maj¹ prawo:
	biernego i czynnego wyboru do w³adz Towarzystwa,

brania czynnego udzia³u w posiedzeniach naukowych i innych przedsiêwziêciach organizowanych przez Towarzystwo,
otrzymywania informacji i materia³ów wydawanych i rozpowszechnianych przez Towarzystwo.
	Cz³onkowie zwyczajni maj¹ obowi¹zek:
	przestrzegaæ postanowieñ Statutu Towarzystwa i uchwa³ jego w³adz,
aktywnie uczestniczyæ w realizacji celów Towarzystwa oraz braæ czynny udzia³ w jego pracach, 
op³acaæ sk³adkê cz³onkowsk¹.

	Cz³onkowie honorowi.

Cz³onkiem honorowym mo¿e zostaæ wybitna osobistoœæ z dziedziny zeolitów, która po³o¿y³a szczególne zas³ugi dla polskiej spo³ecznoœci zeolitowej. Godnoœæ tê nadaje Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarz¹du. Cz³onek honorowy ma wszelkie prawa cz³onka zwyczajnego. Zwolniony jest on z op³acania sk³adek cz³onkowskich.

	Cz³onkowie wspieraj¹cy

Cz³onkiem wspieraj¹cym mo¿e zostaæ osoba prawna (organizacja, firma, fundacja, itp.) wspieraj¹ca finansowo lub organizacyjnie Towarzystwo. Osobie prawnej przys³uguj¹ wszystkie prawa cz³onka zwyczajnego z wy³¹czeniem biernego prawa wyborczego. Dzia³a ona w Towarzystwie za poœrednictwem swego delegata.

	Ustanie cz³onkostwa w Towarzystwie.

Z Towarzystwa mo¿na wyst¹piæ dobrowolnie. Pozbawienie cz³onkostwa mo¿e nast¹piæ tak¿e przez:
	skreœlenie z listy cz³onków uchwa³¹ Zarz¹du Towarzystwa po trzyletnim 

nie op³acaniu sk³adek cz³onkowskich, 
	wykluczenie uchwa³¹ Zarz¹du Towarzystwa wskutek dzia³ania na szkodê 

Towarzystwa. Od uchwa³y Zarz¹du Towarzystwa przys³uguje prawo odwo³ania siê do Walnego Zebrania Towarzystwa,
	utratê praw publicznych,

utratê osobowoœci prawnej cz³onka wspieraj¹cego,
œmieræ cz³onka.


IV. Władze Towarzystwa

	W³adzami Towarzystwa s¹:
	Walne Zebranie Towarzystwa,

Zarz¹d Towarzystwa,
Komisja Rewizyjna.


	Walne Zebranie Towarzystwa.

Najwy¿sz¹ w³adz¹ Towarzystwa jest Walne Zebranie Towarzystwa zwo³ywane przez Zarz¹d Towarzystwa raz na rok lub nadzwyczajnie.
	Walne Zebranie Towarzystwa:
	wytycza kierunki dzia³ania Towarzystwa,

wybiera w tajnym g³osowaniu Zarz¹d Towarzystwa (Przewodnicz¹cego, Zastêpcê Przewodnicz¹cego, Skarbnika) oraz Komisjê Rewizyjn¹,
udziela absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom Towarzystwa,
decyduje o nadaniu cz³onkostwa honorowego,
uchwala zmiany w Statucie Towarzystwa (te¿ punkt VI.1.),
podejmuje uchwa³¹ o rozwi¹zaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego maj¹tku (te¿ punkt VI.2.).
W Walnym Zebraniu Towarzystwa udzia³ bior¹ z g³osem stanowi¹cym wszyscy cz³onkowie Towarzystwa, a z g³osem doradczym zaproszeni goœcie.
Uchwa³y Walnego Zebrania zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów:
w pierwszym terminie - przy obecnoœci co najmniej po³owy cz³onków Towarzystwa, w drugim terminie - bez wzglêdu na liczbê obecnych.
O terminie i porz¹dku obrad Walnego Zebrania Zarz¹d Towarzystwa zawiadamia cz³onków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
	Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa mo¿e byæ zwo³ane z inicjatywy Zarz¹du Towarzystwa, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby cz³onków Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwo³ywane przez Zarz¹d Towarzystwa w terminie jednego miesi¹ca od daty zg³oszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zosta³o zwo³ane.


	Zarz¹d Towarzystwa.

W³adz¹ wykonawcz¹ Towarzystwa jest Zarz¹d wybierany na kadencjê trzyletni¹. Zarz¹d sk³ada siê z trzech osób: Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz Skarbnika. 
Do kompetencji Zarz¹du Towarzystwa nale¿y:
	kierowanie pracami Towarzystwa zgodnie ze Statutem i postanowieniami Walnego Zebrania i reprezentowanie go na zewn¹trz,

ustalanie programu pracy Towarzystwa oraz bud¿etu,
przyjmowanie nowych cz³onków zwyczajnych i wspieraj¹cych, wnioskowanie o cz³onkostwo honorowe,
ustalanie wysokoœci sk³adki cz³onkowskiej, 
skreœlanie z listy cz³onków Towarzystwa,
zwo³ywanie Walnych Zebrañ Towarzystwa,
przedstawianie corocznych sprawozdañ z dzia³alnoœci Towarzystwa,
zarz¹dzanie maj¹tkiem Towarzystwa i udzielanie pe³nomocnictw do zaci¹gania zobowi¹zañ w imieniu Towarzystwa.
Do wa¿noœci decyzji podejmowanych przez Zarz¹d wymagane s¹ minimum dwa g³osy. Posiedzenia Zarz¹du Towarzystwa odbywaj¹ siê co najmniej raz do roku. Do reprezentowania Towarzystwa na zewn¹trz upowa¿niony jest Przewodnicz¹cy lub osoba upowa¿niona przez Zarz¹d. W razie zmniejszenia siê liczby cz³onków Zarz¹du uzupe³nienia sk³adu dokonuje Walne Zebranie Towarzystwa.


	Komisja Rewizyjna.

Komisjê Rewizyjn¹, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch osób, wybiera w g³osowaniu tajnym Walne Zebranie na kadencjê trzyletni¹. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale¿y:
	kontrola dzia³alnoœci Towarzystwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem spraw finansowych,

wystêpowanie do Zarz¹du Towarzystwa z wnioskami wynikaj¹cymi z kontroli oraz ¿¹danie wyjaœnieñ,
opiniowanie sprawozdañ Zarz¹du Towarzystwa i wystêpowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie absolutorium.
W razie zmniejszenia siê liczby cz³onków Komisji Rewizyjnej uzupe³nienia sk³adu dokonuje Walne Zebranie Towarzystwa.


V. Majątek Towarzystwa

Maj¹tek Towarzystwa stanowi¹ ruchomoœci i fundusze.

	Fundusze Towarzystwa tworzone s¹ z:
	wp³ywów ze sk³adek cz³onkowskich,

wp³ywów z imprez organizowanych przez Towarzystwo,
dotacji, zapisów i darowizn pochodz¹cych od osób prywatnych oraz organizacji i firm, w tym tak¿e pomocy finansowej rz¹du i miêdzynarodowych organizacji zeolitowych (IZA, FEZA),
wp³ywów z posiadanego maj¹tku.

	Zarz¹dzanie maj¹tkiem Towarzystwa.

Za gospodarowanie finansami Towarzystwa odpowiedzialny jest Zarz¹d. Do zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹tkowych Towarzystwa upowa¿niony jest Przewodnicz¹cy lub osoba przez niego upowa¿niona oraz Skarbnik dzia³aj¹cy wspólnie.


VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa

1.	Uchwa³ê o zmianie Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów.

2.	Uchwa³ê o rozwi¹zaniu siê Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów. Uchwa³a o rozwi¹zaniu siê Towarzystwa okreœla równie¿ sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie maj¹tek Towarzystwa. Koszty likwidacji Towarzystwa pokrywa siê z maj¹tku Towarzystwa.


W sprawach nie uregulowanych Statutem Towarzystwa stosuje siê przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.


