
1 

 

 

Tekst jednolity z dnia 21 maja 2022 r. 

 

STATUT STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH 

(Tekst jednolity) 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie Geodetów Polskich, zwane dalej „SGP”, jest dobrowolnym, samorządnym, 

pozarządowym zrzeszeniem o charakterze naukowo-technicznym i zawodowym. 

§ 2 

Terenem działania SGP  jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz SGP jest  

m.st. Warszawa. 

§ 3 

SGP posiada osobowość prawną 

§ 3a 

SGP jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, zwanej dalej „Prawem o stowarzyszeniach”, 

oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”. 

§ 4 

1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SGP są oddziały SGP, zwane dalej 

„Oddziałami”. 

2. Oddziały, co do zasady, nie mają osobowości prawnej. 

3. Oddział może uzyskać osobowość prawną po uzyskaniu na jego wniosek pozytywnej 

opinii w tej sprawie Zarządu Głównego SGP, wyrażonej w drodze uchwały. 

4. Oddział uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

5. Zarząd Główny SGP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zobowiązań finansowych 

Oddziałów posiadających osobowość prawną. 

§ 5 

SGP może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 

celach, jeżeli przynależność taka nie narusza zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

§ 6 

1. Zarząd Główny SGP używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Stowarzyszenie 
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Geodetów Polskich”, a pośrodku: „Zarząd Główny w Warszawie” oraz pieczątki 

podłużnej z napisem: „Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Główny” z adresem. 

2. Zarządy Oddziałów SGP używają pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Stowarzyszenie 

Geodetów Polskich”, a pośrodku „Zarząd Oddziału w .......” oraz pieczątki podłużnej 

z napisem: „Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w .......” z adresem. 

3. Nazwa Oddziału SGP może być uzupełniona o nazwę regionu za zgodą Zarządu 

Głównego SGP. 

§ 7 

1. SGP może posiadać sztandar oraz odznaki: organizacyjną i honorowe. 

2. Za zasługi dla SGP lub szeroko pojętej dziedziny geodezji i kartografii mogą być 

nadawane: godność zasłużonego seniora Stowarzyszenia Geodetów Polskich, odznaki 

honorowe, medale oraz inne wyróżnienia. 

§ 8 

SGP opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 9 

Celem SGP jest: 

1) zrzeszanie inżynierów i techników z wykształceniem w zakresie geodezji i kartografii 

oraz innych osób wymienionych w rozdziale III; 

2) współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji, 

wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz 

w zakresie bhp, ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia zawodowego; 

3) podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie 

właściwego poziomu etyki zawodowej członków SGP; 

4) popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z dziedziny 

geodezji i kartografii; 

5) inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych 

i naukowo-technicznych z zagranicą; 

6) reprezentowanie w kraju i za granicą inżynierów i techników zrzeszonych w SGP;  

7) współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w procesie nadawania uprawnień 

zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. 

 § 10 

SGP realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami 

gospodarczymi, społecznymi i zawodowymi w realizacji celów SGP; 
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2) organizowanie zebrań, zgromadzeń, narad, konferencji naukowo-technicznych, 

sympozjów, seminariów, konkursów, olimpiad zawodowych, wystaw, pokazów, 

wycieczek naukowo-technicznych i działanie na rzecz integracji zawodowej członków; 

3) prowadzenie działalności szkoleniowej; 

4) współdziałanie w rozwoju piśmiennictwa, bibliotek oraz informacji naukowo-

technicznej i ekonomicznej w dziedzinie geodezji i kartografii; 

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowo-technicznymi o tym 

samym lub podobnym zakresie działania; 

6) współdziałanie przy podnoszeniu jakości prac geodezyjnych; 

7) prowadzenie działalności w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa w dziedzinie geodezji 

i kartografii przy pomocy Zespołu Rzeczoznawców SGP; 

8) inicjowanie i współdziałanie w zakresie ustalania i stosowania kryteriów kwalifikacji 

zawodowych oraz udzielania pomocy swym członkom w tym zakresie; 

9) udzielanie pomocy w zakresie potrzeb bytowych członków SGP, na zasadach 

uchwalonych przez Walne Zebranie SGP, o którym mowa w § 22 ust. 1; 

10) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie nagród, odznak i odznaczeń dla członków 

SGP; 

11) utworzenie i prowadzenie na podstawie art. 10 ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach 

wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności oraz nadawanie 

w ramach tego systemu tytułu Rzeczoznawcy Stowarzyszenia Geodetów Polskich na 

podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny; 

12) udzielanie i pozbawianie rekomendacji firmom i instytucjom w dziedzinie działalności 

SGP, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny; 

13) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władz 

publicznych; 

14) wydawanie miesięcznika naukowo-technicznego „Przegląd Geodezyjny”, rocznika 

Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji oraz prowadzenie własnych stron 

internetowych i kanałów komunikacji w mediach społecznościowych; 

15) dbanie o przestrzeganie standardów zawodowych i prowadzenie działań na rzecz 

podnoszenia prestiżu i poziomu zawodowego swoich członków; 

16) prowadzenie listy mediatorów SGP, utworzenie ośrodka mediacyjnego oraz świadczenie 

usług w zakresie mediacji. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 11 

Członkowie SGP dzielą się na: 

1) zwyczajnych; 

2)  wspierających; 
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3)  honorowych. 

§ 12 

Członkami zwyczajnymi SGP mogą być: 

1) inżynierowie i technicy z wykształceniem w zakresie geodezji i kartografii; 

2) inni specjaliści działający zawodowo w geodezji i kartografii lub posiadający znaczące 

zasługi dla SGP; 

3) studenci kierunków geodezyjnych. 

§ 13 

Członek zwyczajny SGP ma prawo: 

1) czynnego i biernego wyboru do władz SGP zgodnie z postanowieniami Statutu; 

2) brania udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez SGP; 

3) korzystania z pomocy SGP w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, doradztwa 

naukowo-technicznego oraz opiniowania jego prac; 

4) działania w pracach sekcji i komisji zgodnie z posiadaną specjalnością 

oraz zainteresowaniami, na podstawie regulaminów tych jednostek; 

5) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SGP; 

6) korzystania z lokali i urządzeń SGP oraz Domów Technika zgodnie z obowiązującymi 

regulaminami; 

7) korzystania z różnych form pomocy bytowej i koleżeńskiej organizowanej przez SGP; 

8) korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism i innych wydawnictw naukowo-

technicznych w zakresie określonym przez Zarząd Główny; 

9) noszenia odznak organizacyjnych i honorowych SGP i NOT; 

10) (uchylony); 

11) powoływania się na przynależność do SGP w wykonanych opracowaniach geodezyjnych 

i prowadzonej korespondencji związanej z zawodem. 

§ 14 

1. Członek zwyczajny SGP jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SGP; 

2)  aktywnego udziału w realizacji celów statutowych SGP; 

3)  przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej; 

4)  regularnego opłacania składek członkowskich. 

2. Z obowiązku płacenia składek członkowskich zwolnieni są członkowie zwyczajni SGP 

po ukończeniu 75 lat życia lub posiadający orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

§ 15 

1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych SGP dokonuje prezydium zarządu Oddziału 

właściwego dla miejsca: zamieszkania kandydata, wykonywania przez niego zajęć 
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zarobkowych lub też prowadzenia innej działalności w dziedzinie geodezji i kartografii - 

na podstawie deklaracji podpisanej przez kandydata - po stwierdzeniu spełnienia 

warunków, o których mowa w § 12. 

2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych SGP, zainteresowanemu służy 

odwołanie do Zarządu Głównego za pośrednictwem właściwego prezydium zarządu 

Oddziału w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o tej odmowie.   

§ 16 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia z SGP, zgłoszonego na piśmie prezydium zarządu 

właściwego Oddziału; 

2) podjęcia przez prezydium zarządu właściwego Oddziału uchwały o skreśleniu z listy 

członków SGP, w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

powyżej dwunastu miesięcy pomimo uprzedniego wezwania do ich uregulowania; 

3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego właściwego Oddziału lub 

Głównego Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw 

publicznych; 

4) rozwiązania SGP lub śmierci członka. 

2. Zawiadomienie o skreśleniu z listy członków SGP prezydium Oddziału doręcza 

zainteresowanemu niezwłocznie po podjęciu uchwały w tej sprawie.     

§ 17 

1. Od uchwały prezydium zarządu właściwego Oddziału o skreśleniu z listy członków SGP, 

przysługuje członkowi prawo odwołania się do zarządu Oddziału. Uchwała zarządu 

Oddziału w tej sprawie jest ostateczna. 

2. Członek skreślony, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 2, może być ponownie przyjęty  

w trybie określonym w § 15 ust. 1 Statutu. Zgłaszającego się kandydata obowiązuje 

wówczas uregulowanie składek członkowskich za okres przynależności do SGP, tj. do 

dnia skreślenia, jednak nie więcej niż za dwanaście miesięcy. 

3. Członek wykluczony, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 3 Statutu, może być przyjęty 

ponownie na warunkach nowo wstępującego za zgodą Prezydium Zarządu Głównego, 

jednak nie wcześniej niż po upływie trzech lat od daty wykluczenia. 

§ 18 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zainteresowane działalnością SGP, 

które zadeklarują wsparcie finansowe na rzecz SGP, i zostaną przyjęte przez Zarząd 

Główny lub zarząd Oddziału, na podstawie pisemnego zgłoszenia. 

2. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej na 

zasadach ustalonych z Zarządem Głównym SGP lub zarządem Oddziału. 

3. Członek wspierający niebędący osobą fizyczną działa w SGP za pośrednictwem swego 
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przedstawiciela. 

4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 

1) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego SGP lub zarządu Oddziału; 

2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego SGP lub zarządu Oddziału, 

w związku ze zmianą profilu działalności członka wspierającego; 

3) nieuregulowania składki członkowskiej w okresie 2 lat. 

§ 19 

Członkami SGP mogą być cudzoziemcy. 

§ 20 

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie SGP, o którym mowa w  § 22 ust. 

1, na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla 

rozwoju geodezji i kartografii lub dla SGP. 

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony 

z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkowie honorowi SGP, którzy nie legitymują się obywatelstwem polskim, nie 

posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego w SGP. 

4. Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

SGP, o którym mowa w § 22 ust. 1, na wniosek Zarządu Głównego. 

Rozdział IV 

Władze SGP 

§ 21 

1. Władzami SGP są: 

1) Walne Zebranie Członków SGP  albo Walne Zebranie Delegatów SGP; 

2) Zarząd Główny; 

3) Główna Komisja Rewizyjna; 

4) Główny Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja wszystkich władz i organów trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się  

w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków 

SGP  albo Walnego Zebrania Delegatów SGP w tym przedmiocie. 

§ 22 

1. Najwyższą władzą SGP jest: 

1) Walne Zebranie Członków SGP, jeżeli liczba tych członków nie przekracza 200; 

2) Walne Zebranie Delegatów SGP, jeżeli liczba członków SGP jest większa od 200, 

zwane dalej „Walnym Zebraniem SGP”.  

1a. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o której mowa w pkt 1, upływa w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa 
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w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi, lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do 

czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od 

dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

2. Walne Zebranie SGP może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zebrania SGP należy: 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SGP; 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego z działalności SGP, 

sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego; 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej 

Komisji Rewizyjnej; 

4) wybór prezesa SGP, 7-13 członków Zarządu Głównego i ich zastępców w liczbie 1-5 

oraz po 5-7 członków i 2 zastępców członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego 

Sądu Koleżeńskiego. 

5) nadawanie i pozbawianie godności członkostwa honorowego na wniosek Zarządu 

Głównego; 

6) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu; 

7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu się SGP; 

8) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydawanych 

w pierwszej instancji. 

§ 24 

Uchwały Walnego Zebrania SGP podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do udziału w tym Zebraniu  

z głosem stanowiącym, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych,  

z zastrzeżeniem § 62 i § 63. 

§ 25 

1. Do udziału w Walnym Zebraniu SGP z głosem stanowiącym są uprawnieni: 

1) wszyscy członkowie SGP, jeżeli liczba członków SGP nie przekracza 200; 

2) delegaci Oddziałów wybrani przez Zgromadzenia Oddziałów, o których mowa § 38 

ust. 1, na okres czterech lat według klucza wyborczego uchwalonego każdorazowo 

przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem proporcjonalności liczby delegatów do 

liczebności Oddziałów – jeżeli liczba członków SGP jest większa od 200. 

2. Do udziału w Walnym Zebraniu SGP z głosem doradczym są uprawnieni: 

1) członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami; 

2) członkowie honorowi; 

3) zaproszeni goście. 

3. W Walnym Zebraniu SGP mogą także brać udział, z własnej inicjatywy, inni członkowie 
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SGP. 

§ 26 

1. Zwyczajne Walne Zebranie SGP zwołuje Zarząd Główny.  

2. O miejscu, terminie i porządku obrad zwyczajnego Walnego Zebrania SGP Zarząd 

Główny zawiadamia członków SGP lub wybranych delegatów, co najmniej na 14 dni 

przed datą tego Zebrania.  

§ 27 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie SGP może być zwołane na wniosek: 

1) Zarządu Głównego; 

2) Głównej Komisji Rewizyjnej; 

3) zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/3 liczby Oddziałów. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie SGP jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie 

2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania SGP Zarząd 

Główny zawiadamia wybranych delegatów, co najmniej na 14 dni przed datą tego 

Zebrania. 

§ 28 

1. Zarząd Główny składa się z prezesa i 7-13 członków, wybieranych przez Walne Zebranie 

SGP, oraz sekretarza generalnego i redaktora naczelnego "Przeglądu Geodezyjnego", 

którzy są powoływani przez Zarząd Główny spośród członków SGP. 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą również prezesi Oddziałów wybierani przez 

Zgromadzenia Oddziałów, o których mowa w § 38 ust. 1, z zastrzeżeniem § 44a. 

3. W przypadku gdy z przyczyn losowych prezes SGP nie może pełnić swej funkcji, Zarząd 

Główny powierza jednemu z wiceprezesów SGP pełnienie funkcji prezesa SGP do czasu 

ustania przyczyn uniemożliwiających pełnienie obowiązków przez prezesa SGP albo do 

czasu wyboru prezesa przez Walne Zebranie SGP. 

4. Sekretarz generalny jest pracownikiem etatowym i pełni funkcję kierownika zakładu 

pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników biura 

Zarządu Głównego. 

5. Funkcję prezesa SGP można pełnić przez kolejne dwie kadencje.  

§ 29 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1) kierowanie działalnością SGP zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego 

Zebrania SGP; 

2) reprezentowanie SGP na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetu oraz 

zatwierdzenie bilansu; 
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4) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów SGP, podejmowanie uchwał w sprawie 

uzyskania lub utraty osobowości prawnej oddziałów SGP, wspomaganie Oddziałów 

w działalności merytorycznej oraz ocena ich pracy;  

5) powoływanie i rozwiązywanie pomocniczych jednostek organizacyjnych SGP, o których 

mowa w § 57a ust. 1 pkt 1, oraz koordynowanie i ocena ich działalności; 

6) przyjmowanie członków wspierających SGP; 

7) uchwalanie regulaminów wewnętrznych SGP, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zebrania SGP oraz Zgromadzeń Oddziałów, o których mowa w § 38 ust. 1, oraz 

uzgadniania regulaminów zarządów Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej; 

8) uchwalanie wysokości zapomogi pomocy koleżeńskiej; 

9) przyznawanie odznak honorowych SGP, wyróżnienia „Zasłużony Senior SGP”, 

występowanie do Walnego Zebrania SGP o nadanie lub pozbawienie godności członka 

honorowego i do władz NOT o nadanie odznak honorowych NOT; 

10) zarządzanie majątkiem i funduszami SGP oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, 

zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego SGP;  

10a) określanie zasad gospodarowania majątkiem SGP w Oddziałach oraz zasad wyposażania 

w majątek własny Oddziałów uzyskujących osobowość prawną; 

11) (uchylony); 

11a) ustanawianie pełnomocników do prowadzenia działalności gospodarczej w Oddziałach 

nie posiadających osobowości prawnej; 

12) powoływanie sekretarza generalnego oraz ewentualnie jego zastępcy i określanie zakresu 

ich pełnomocnictw i obowiązków; 

13) powoływanie redaktora naczelnego Przeglądu Geodezyjnego oraz Rady Naukowo-

Programowej Przeglądu Geodezyjnego; 

13a) powoływanie redaktora naczelnego i Komitetu Naukowego rocznika Archiwum 

Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji;  

14) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz SGP; 

15) podejmowanie uchwał o przystąpieniu SGP do stowarzyszeń krajowych i ich związków 

lub organizacji międzynarodowych i wyznaczanie przedstawicieli SGP do tych 

stowarzyszeń, ich związków lub organizacji międzynarodowych oraz uchwał 

o wystąpieniu SGP z tych stowarzyszeń, ich związków lub organizacji 

międzynarodowych; 

16) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz sposobu podziału wpływu 

ze składek między Zarządem Głównym i Oddziałami; 

17) ustalanie sposobu podziału zysku z działalności gospodarczej SGP pomiędzy Zarządem 

Głównym i Oddziałami; 

18) podejmowanie uchwał o powołaniu bądź przystąpieniu do fundacji, spółek, izb; 

19) powoływanie zastępców członków Zarządu Głównego na członków tego Zarządu w razie 

śmierci członka lub złożonej przez członka rezygnacji z pełnionej funkcji; 

20) powoływanie i rozwiązywanie zespołów doradczych i zespołów zadaniowych, w tym 
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Zespołu Rzeczoznawców SGP, a także koordynowanie i ocena ich działalności; 

21) prowadzenie listy mediatorów SGP oraz utworzenie ośrodka mediacyjnego, a także 

koordynowanie i ocena działalności tego ośrodka. 

 

§ 30 

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  

w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub jednego  

z wiceprezesów, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych. W razie 

równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

raz na 4 miesiące. 

3. W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczą z głosem doradczym zastępcy członków 

Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący 

Głównego Sądu Koleżeńskiego, oraz inni zaproszeni członkowie SGP i goście. 

4. Prezes SGP może zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Głównego lub jego 

Prezydium z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (tj. telekonferencja, wideokonferencja) 

dla części lub wszystkich uprawnionych do głosowania. 

§ 31 

1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością SGP kieruje 

Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd 

Główny. 

2. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi prezes SGP, sekretarz generalny oraz 

wybrani przez Zarząd Główny ze swego składu czterej wiceprezesi i skarbnik. 

3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy liczby członków Prezydium, i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu Głównego. 

4. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

dwa miesiące. 

§ 32 

1. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Komisji i ich zastępcy nie mogą być członkami Zarządu Głównego 

i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz pracownikami Zarządu Głównego SGP. 

3. Główna Komisja Rewizyjna powołuje zastępcę członka Komisji wybranego przez Walne 

Zebranie SGP na członka Komisji w razie śmierci dotychczasowego członka Komisji lub 

złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji. Powołania zastępców członków 

Komisji na członków Komisji następują w kolejności ustalonej przez liczbę głosów 

uzyskanych w wyborach na Walnym Zebraniu SGP. 
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§ 33 

1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku, 

kontroli całokształtu działalności SGP i oceny tej działalności, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, 

rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania 

SGP i Zarządu Głównego. 

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego  

z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych 

przypadkach żądania uchylenia uchwały Zarządu Głównego. 

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym 

w posiedzeniach organów Zarządu Głównego. 

4. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu SGP sprawozdanie ze swej 

działalności i jej wyników. 

5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 

zebrania. 

6. Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony 

przez Walne Zebranie SGP. 

§ 34 

1. Główny Sąd Koleżeński, wybiera spośród swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Główny Sąd Koleżeński powołuje zastępcę członka Głównego Sądu Koleżeńskiego 

wybranego przez Walne Zebranie SGP na członka Sądu w razie śmierci dotychczasowego 

członka Sądu lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji. Powołania 

zastępców członków Głównego Sądu Koleżeńskiego na członków Sądu następują  

w kolejności ustalonej przez liczbę głosów uzyskanych w wyborach na Walnym Zebraniu 

SGP. 

§ 35 

1. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw wynikłych w obrębie 

SGP. 

2. Główny Sąd Koleżeński, jako pierwsza instancja, rozpatruje sprawy dotyczące członków 

władz SGP. 

3. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako pierwszej instancji, przysługuje 

odwołanie się do Walnego Zebrania SGP. 

4. Główny Sąd Koleżeński, jako druga instancja, rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów 

koleżeńskich Oddziałów. 

5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego, jako drugiej instancji, są ostateczne. 

6. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub 
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wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 

zebrania. 

7. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony 

przez Walne Zebranie SGP. 

8. Główny Sąd Koleżeński ma prawo wymierzać kary:  

1) upomnienia; 

2) zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat; 

3) wykluczenia z SGP. 

Rozdział V 

Oddziały SGP 

§ 36 

1. Do utworzenia Oddziału wymagana jest liczba 50 członków SGP. 

2. Oddział powołuje oraz określa teren jego działania i siedzibę Zarząd Główny w drodze 

uchwały. 

3. Oddział może być rozwiązany na podstawie uchwały Zarządu Głównego, podjętej 

z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu danego Oddziału, a także na wniosek 

Zgromadzenia Oddziału, o którym mowa w § 38 ust. 1, w każdym z niżej wymienionych 

przypadków: 

1) zaprzestania działalności; 

2) zmniejszenia się liczby członków poniżej 30 osób; 

3) prowadzenia działalności niezgodnej z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu 

bądź uchwałami władz SGP; 

4) trwałej utraty zdolności finansowania swojej działalności. 

4. Uchwała Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 3 w odniesieniu do Oddziałów 

mających osobowość prawną określa w szczególności: 

1) szczegółowe warunki likwidacji, przy czym Zarząd Główny powołuje likwidatora 

Oddziału, którego zadaniem jest przeprowadzenie procedury likwidacyjnej, w tym 

uregulowanie zobowiązań Oddziału z jego majątku; 

2) przeznaczenie majątku likwidowanego Oddziału po uregulowaniu jego zobowiązań. 

5. Postanowienia ust. 4 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji Oddziału 

niemającego osobowości prawnej. 

§ 37 

1. Władzami Oddziału są: 

1) walne zgromadzenie członków Oddziału  albo walne zgromadzenie delegatów 

Oddziału; 

2) zarząd Oddziału; 

3) komisja rewizyjna Oddziału; 
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4) sąd koleżeński Oddziału. 

2. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata, a ich wybór następuje zwykłą większością 

głosów i odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały 

walnego zgromadzenia członków Oddziału albo walnego zgromadzenia delegatów 

Oddziału w tym przedmiocie, 

3. Funkcję prezesa Oddziału można pełnić przez dwie kolejne kadencje. 

§ 38 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest: 

1) walne zgromadzenie członków Oddziału, jeżeli liczba tych członków nie przekracza 

60; 

2) walne zgromadzenie delegatów Oddziału, jeżeli liczba członków Oddziału jest 

większa od 60, 

zwane dalej „Zgromadzeniem Oddziału”.  

2. Zgromadzenie Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zgromadzenie Oddziału zwołuje zarząd Oddziału nie później niż na 2 miesiące przed 

Walnym Zebraniem SGP. 

§ 39 

1. Do kompetencji Zgromadzenia Oddziału należy: 

1) uchwalenie kierunku działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie 

z postanowieniami Statutu i uchwałami władz SGP; 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu Oddziału, komisji 

rewizyjnej i sądu koleżeńskiego Oddziału; 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej 

Oddziału; 

4) wybór prezesa Oddziału oraz 5-13 członków zarządu Oddziału i 1-3 ich zastępców, 

a także wybór 3-5 członków komisji rewizyjnej Oddziału i 3-5 członków sądu 

koleżeńskiego Oddziału i 1. lub 2. ich zastępców; 

5) wybory delegatów Oddziału oraz ich zastępców na Walne Zebranie SGP; 

6) uchwalanie regulaminów: Zgromadzenia Oddziału, zarządu Oddziału, komisji 

rewizyjnej i sądu koleżeńskiego Oddziału.  

2. Regulaminy: zarządu Oddziału, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego Oddziału nie 

posiadającego osobowości prawnej uzgadnia się odpowiednio z Zarządem Głównym, 

Główną Komisją Rewizyjną i Głównym Sądem Koleżeńskim. 

§ 40 

1. Do udziału w Zgromadzeniu Oddziału z głosem stanowiącym są uprawnieni: 

1) wszyscy członkowie SGP należący do Oddziału, jeżeli ich liczba nie przekracza 60; 

2) delegaci podstawowych terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału, wybrani 

spośród członków zwyczajnych według klucza wyborczego, uchwalonego 
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każdorazowo przez zarząd Oddziału - jeżeli liczba członków SGP należących do 

Oddziału jest większa od 60. 

2. Do udziału w Zgromadzeniu Oddziału z głosem doradczym są uprawnieni: 

1) członkowie ustępujących władz Oddziału, o ile nie zostali wybrani delegatami; 

2) przedstawiciele członków wspierających; 

3) zaproszeni goście. 

3. W Zgromadzeniu Oddziału mogą także brać udział, z własnej inicjatywy, inni członkowie 

SGP. 

4. Uchylony. 

§ 41 

1. Uchwały Zgromadzenia Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania - w pierwszym 

terminie, a w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych. 

2. Uchwały Zgromadzenia Oddziału dotyczące wniosków do Walnego Zebrania SGP  

o zmianę Statutu oraz do Zarządu Głównego o likwidację Oddziału zapadają większością 

2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

§ 42 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Oddziału może być zwołane na wniosek: 

1) Zarządu Głównego; 

2)  zarządu Oddziału; 

3)  komisji rewizyjnej Oddziału; 

4) co najmniej połowy liczby członków Oddziału. 

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Oddziału jest zwołane przez zarząd Oddziału w terminie 

30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 43 

O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Oddziału zarząd Oddziału zawiadamia 

osoby uprawnione co najmniej na 14 dni przed terminem zwołania Zgromadzenia, a także 

publikuje w tej sprawie informację na stronie internetowej Oddziału. 

§ 44 

1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa Oddziału oraz 5-13 członków i prezesów 

podstawowych terenowych jednostek organizacyjnych SGP, o których mowa w § 52. 

2.  W okresach pomiędzy posiedzeniami zarządu Oddziału działalnością Oddziału kieruje 

prezydium zarządu Oddziału, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez zarząd 

Oddziału; uchwały prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu 

zarządu Oddziału. 

3. W skład prezydium wchodzi prezes Oddziału oraz wybrani przez ten zarząd: wiceprezesi, 

sekretarz, skarbnik oraz 1- 3 członków prezydium. 

4. W razie wyboru prezesa Oddziału SGP przez Walne Zebranie SGP na prezesa SGP, 
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przestaje on pełnić funkcję prezesa Oddziału. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, oraz gdy z przyczyn losowych prezes Oddziału 

nie może pełnić swej funkcji, zarząd Oddziału powierza jednemu z wiceprezesów 

pełnienie funkcji prezesa Oddziału do czasu ustania przyczyn uniemożliwiających 

pełnienie obowiązków przez prezesa Oddziału lub do czasu wyboru prezesa przez 

Zgromadzenie Oddziału.  

§ 44a 

W razie przeszkód natury prawnej, spowodowanych wykonywaniem funkcji publicznych, 

prezes oddziału lub inny członek zarządu może na swój wniosek zostać wyłączony uchwałą 

zarządu od spraw związanych z działalnością gospodarczą oddziału na czas trwania 

przeszkody. Jeżeli dotyczy to prezesa oddziału, jego obowiązki w tym zakresie, jak 

i członkostwo w Zarządzie Głównym, przejmuje wyznaczony tą uchwałą jeden 

z wiceprezesów. W takim przypadku prezes lub inny członek zarządu, którego dotyczy 

wyłączenie, nie bierze udziału w podejmowaniu uchwał i innych decyzji w sprawach 

dotyczących działalności gospodarczej Oddziału. 

§ 45 

Do kompetencji zarządu Oddziału należy: 

1) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz 

SGP; 

2) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie; 

3) współdziałanie z terenowymi jednostkami organizacyjnymi związków, stowarzyszeń oraz 

zarządami Oddziałów innych stowarzyszeń naukowo-technicznych; 

4) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych SGP;  

5) stawianie wniosków do Zarządu Głównego o nadawanie odznaczeń państwowych 

i resortowych oraz odznak honorowych NOT i SGP; 

6) powoływanie i rozwiązywanie podstawowych jednostek organizacyjnych SGP, o których 

mowa w § 52 ust. 1, oraz pomocniczych jednostek organizacyjnych Oddziału, o których 

mowa w § 57a ust. 1 pkt 2, a także koordynowanie i ocena działalności tych jednostek; 

7) uchwalanie regulaminu określającego tryb powoływania pomocniczych jednostek 

organizacyjnych, o których mowa w § 57a  ust. 1 pkt 2, oraz cele i zasady ich 

działalności;  

8) zarządzanie majątkiem SGP w ramach zasad i uprawnień przyznanych przez Zarząd 

Główny, z zastrzeżeniem § 45a ust.2; 

9) ustalanie struktury organizacyjnej Oddziału; 

10) wyznaczanie przedstawicieli Oddziału do współpracy ze związkami stowarzyszeń 

i organizacjami mającymi swoje siedziby na terenie działania Oddziału; 

11) występowanie o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej; 

12) określanie zakresu i przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej oraz 

powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej w Oddziałach 

mających osobowość prawną i ustalanie zasad gospodarowania majątkiem w tych 
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jednostkach; 

13) przyjmowanie członków wspierających SGP; 

14) powoływanie zastępców członków Zarządu Oddziału na członków tego Zarządu w razie 

śmierci członka lub złożonej przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji; 

15) uchwalanie regulaminu prezydium zarządu Oddziału; 

16) podejmowanie w Oddziałach mających osobowość prawną uchwał o powołaniu bądź 

przystąpieniu do fundacji, spółek lub izb, a także wykonywanie uprawnień wynikających 

z przynależności do tych podmiotów; 

17) pobieranie składek członkowskich; 

18) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału. 

§ 45a 

1. Oddział mający osobowość prawną prowadzi działalność statutową i gospodarczą  

w oparciu o majątek SGP powierzony mu do używania przez Zarząd Główny, jak też 

majątek własny Oddziału nabyty po uzyskaniu osobowości prawnej, w tym składniki 

majątkowe przekazane przez Zarząd Główny na własność Oddziału. 

2. Zarząd Oddziału mającego osobowość prawną gospodaruje majątkiem SGP i majątkiem 

własnym, mając na uwadze ich utrzymanie i rozwój oraz pozyskiwanie i przeznaczanie 

dochodów z majątku na cele statutowe. 

§ 45b 

Zarząd Oddziału może powierzyć zarządzanie działalnością gospodarczą jednemu ze swoich 

członków lub innej osobie, określając zakres zadań i obowiązków takiego zarządcy. W takim 

przypadku zarząd Oddziału sprawuje ogólny nadzór nad działalnością zarządcy. 

Podejmowanie zobowiązań finansowych wymaga akceptacji Zarządu Głównego SGP.  

§ 46 

1. Uchwały zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. 

W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

2. Posiedzenia zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

na cztery miesiące. 

3. Posiedzenia prezydium zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 

raz na dwa miesiące. 

4. Uchwały prezydium zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy liczby członków prezydium, w tym prezesa lub jednego  

z wiceprezesów i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu Oddziału. 

5. Prezes Oddziału może zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Zarządu Oddziału lub 

jego Prezydium z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym (tj. telekonferencja, wideokonferencja) 

dla części lub wszystkich uprawnionych do głosowania. 

§ 47 
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Komisja rewizyjna Oddziału, wybiera spośród swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja rewizyjna powołuje zastępcę członka komisji 

wybranego przez Zgromadzenie Oddziału na członka komisji w razie śmierci 

dotychczasowego członka komisji lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji. 

Powołania zastępców członków komisji na członków komisji następują w kolejności 

ustalonej przez liczbę głosów uzyskanych w wyborach na Zgromadzeniu Oddziału. 

§ 48 

1. Do zadań komisji rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności 

Oddziału, co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

finansowo-gospodarczej. 

2. Komisja rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do zarządu Oddziału z wnioskami 

wynikającymi z kontroli. 

3. Członkowie komisji rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym 

w posiedzeniach zarządu Oddziału i jego organów. 

4. Uchwały komisji rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub jednego 

z wiceprzewodniczących. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 

zebrania. 

5. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony 

zgodnie z § 39 pkt 6. 

§ 49 

Sąd koleżeński Oddziału wybiera spośród swego grona przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. Sąd koleżeński powołuje zastępcę członka sądu 

koleżeńskiego wybranego przez Zgromadzenie Oddziału na członka sądu w razie śmierci 

dotychczasowego członka sądu lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji. 

Powołania zastępców członków sądu na członków sądu następują w kolejności ustalonej 

przez liczbę głosów uzyskanych w wyborach na Zgromadzeniu Oddziału. 

§ 50 

1. Sąd koleżeński Oddziału rozstrzyga sprawy wynikłe w obrębie działania Oddziału,  

a dotyczące w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego, etyki zawodowej, 

godnego zachowania się członków SGP oraz nieprzestrzegania Statutu lub regulaminów 

SGP. 

2. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego Oddziału członkowi przysługuje prawo odwołania się 

w terminie 30 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Orzeczenie Głównego Sądu 

Koleżeńskiego jest ostateczne. 

3. Orzeczenia sądu koleżeńskiego Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 

zebrania. 

4. Szczegółowy tryb postępowania sądu koleżeńskiego Oddziału określa regulamin 
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uchwalony zgodnie z § 39 pkt 6. 

5. Sąd koleżeński Oddziału ma prawo wymierzać kary:  

1) upomnienia; 

2) zawieszenia w prawach członka na okres do 2 lat; 

3) wykluczenia z SGP. 

§ 51 

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 

Oddziału mającego osobowość prawną upoważnieni są prezes Oddziału i skarbnik 

działający łącznie. 

2. Zarząd Oddziału specjalną uchwałą, może upoważnić dwóch członków prezydium do 

składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zastępstwie osób, o których mowa  

w ustępie 1, w przypadku nieobecności lub innej przeszkody dotyczącej jednej z tych 

osób lub obydwu. 

3. W razie potrzeby umowy między Oddziałem mającym osobowość prawną a członkami 

jego zarządu zawiera ją w imieniu Oddziału przedstawiciel komisji rewizyjnej Oddziału 

wybrany przez nią spośród jej członków. 

Rozdział VI 

Jednostki organizacyjne SGP 

§ 52 

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi SGP są koła lub kluby powoływane przez 

zarządy Oddziałów dla realizacji celów i zadań statutowych SGP. 

2. Do powoływania koła lub klubu wymagana jest liczba co najmniej 5 członków. 

§ 53 

Koła i kluby nie mają osobowości prawnej, a ich sprawy finansowe prowadzi zarząd 

Oddziału. 

§ 54 

Działalność kół oraz klubów opiera się na Statucie i regulaminach uchwalonych przez 

zarządy Oddziałów. 

§ 55 

1. Władzami koła lub klubu są: 

1) walne zebranie członków koła lub klubu, zwane dalej „Zebraniem Koła”; 

2) zarząd koła lub klubu, zwany dalej „Zarządem Koła”. 

2. Kadencja władz koła lub klubu trwa cztery lata, a wybór odbywa się w głosowaniu 

określonym w regulaminie przyjętym przez Zebranie Koła. 

§ 56 

1. Zebranie Koła jest najwyższą władzą koła lub klubu. 
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2. Zebranie Koła odbywa się w każdym roku jako zebranie sprawozdawcze, zaś co cztery 

lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, dokonujące wyborów zarządu oraz 

delegatów na zgromadzenie delegatów Oddziału w liczbie zgodnej z uchwałą zarządu 

Oddziału. 

3. Uchwały Zebrania Koła podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, 

co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Koła Zarząd Koła zawiadamia członków 

koła lub klubu oraz zarząd Oddziału, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego 

zebrania. 

§ 57 

1. Zarząd Koła jest najwyższą władzą w okresie między walnymi zebraniami. Za swoją 

działalność zarząd odpowiada przed walnym zebraniem członków i zarządem Oddziału. 

2. W skład Zarządu Koła wchodzą: 

1) prezes - wybierany przez walne zebranie, który wchodzi z urzędu w skład zarządu 

Oddziału; 

2) członkowie wybierani w liczbie 2 - 4. 

3. Zarząd Koła może powołać spośród swoich członków prezydium zarządu koła lub klubu. 

4. Do ważności uchwał Zarządu Koła lub prezydium Zarządu koła lub klubu niezbędna jest 

obecność, co najmniej połowy liczy członków, w tym prezesa lub jego zastępcy. Uchwały 

podejmowane są zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego zebrania. 

§ 57a 

1. Pomocniczymi jednostkami organizacyjnymi SGP są sekcje, komitety oraz komisje, 

powoływane przez: 

1) Zarząd Główny - dla realizacji celów SGP o znaczeniu krajowym; 

2) zarządy Oddziałów – dla realizacji celów SGP o znaczeniu lokalnym. 

2. Tryb powoływania jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz cele  

i zasady ich działalności określa regulamin przyjęty przez Zarząd Główny.  

3. Tryb powoływania jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz cele  

i zasady ich działalności określają regulaminy przyjęte przez zarządy Oddziałów.  

Rozdział VII 

Majątek SGP 

§ 58 

Majątek SGP stanowią: ruchomości, nieruchomości, środki finansowe i inne prawa 

majątkowe. 

§ 59 
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Majątek SGP powstaje z: 

1) wpisowego, składek i wpłat członków; 

2) dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej;  

3) darowizn, spadków, zapisów; 

4) dotacji celowych; 

5) ofiarności publicznej; 

6) innych dochodów przewidzianych przez przepisy prawa. 

§ 60 

Dla pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową SGP może tworzyć 

fundacje lub uczestniczyć w fundacjach, izbach, spółkach, na podstawie obowiązujących 

przepisów. 

§ 60a 

Nabywanie i zbywanie nieruchomości o równowartości powyżej 50.000 euro, w tym także 

przez Oddziały mające osobowość prawną, wymaga uchwały Zarządu Głównego. 

§ 61 

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu SGP 

upoważnia się prezesa SGP i sekretarza generalnego działających łącznie. 

2. Zarząd Główny specjalną uchwałą może upoważnić jednego lub dwóch członków 

Prezydium do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych, 

w zastępstwie osób, o których mowa w ust. 1 w przypadku nieobecności lub innej 

przeszkody dotyczącej jednej z tych osób lub obydwu. 

3. Umowy między SGP a członkami Zarządu Głównego zawiera w imieniu SGP członek 

Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale. 

Rozdział VIII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie SGP 

§ 62 

Uchwały dotyczące zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie SGP większością 2/3 głosów 

przy obecności, co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. 

§ 63 

Uchwałę o rozwiązaniu się SGP podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie 

SGP większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 

głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu SGP Walne Zebranie SGP określa sposób 

jego likwidacji i cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek po uregulowaniu zobowiązań. 

Rozdział IX 

Przepisy końcowe 
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§ 64 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa  

o stowarzyszeniach. 

2. Przy doręczaniu zawiadomień, o których mowa w § 15 ust. 2 § 16 ust. 2, § 26 ust. 2, § 43 

oraz § 56 ust. 4,  stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego. 

§ 65 

Skład osobowy władz SGP, władz Oddziałów, kół, klubów, sekcji, komitetów i komisji SGP 

może być podany do wiadomości publicznej. 
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