
STATUT x

POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK AGROTECNNICZNYCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwą "Polskie Towarzystwo Nauk Ag rot ocli* 
nlcznych" 1 zwane jost w dalszej części "Towarzystwem", w 
SlŁTCCle PTNA.

§2

Terenem działalności Towarzystwa Jost obszar Polskiej Rzeczypos
politej ludowoj, a siedzibą Lublin.

' ’ §3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym 
na podstawie obowicytującego prawa o stowarzyszeniach i z tego 
tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Towarzystwo może powoływać oddziały podlegające legalizacji 
przez właściwy terenowy organ administracji państwowej.

§ 5
Towarzystwo, po uprzednim uzgodnieniu z Polską Akademią Eauk, 
może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym 
samym lub podobnym profilu działania.

§6 

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznaki według wzorów 
zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§7 
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu 
członków. ■

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 8
Celem Towarzystwa jost rozwijanie społecznej, naukowo i dy- 

, dalctyczne j działalności członków w dziedzinie podstaw egrotoch«
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talki, szczegółowej uprawy roślin oraz uprawy łtji 1 pastwisk, 
a takio upowszechniani© osiągnięć naukoiych i wymiana doświad
czeń w tych dziedzinach z poiytkiom dla Gospodarki narodowej,

59
Towarzystw realizuje cwoja colo przez:

1/ organizowani© posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, kon
ferencji lub kongresów nauliowych, konferencji terenowych;

2/ organizowani© publicznych odczytów i wykładów oraz innych 
fora tę>ovjszocliniania nauki;

3/ organizowanie i prowadzeni© prac naukowo-badawczych przez po— 
wołane do tego komisje, zespoły i grupy roboczo;

4/ inicjowani© badań w zakresie podstaw agrotechniki, szczegóło
wej rprauy roślin oraz uprawy łąk i pastwisk dla go sp odarli! 
rolnoj, lośnoj, planowania przestrzennego i ochrony środowis
ka oraz współdziałania w ich prowadzeniu i podejmowaniu zle
ceń;

5/ organizowanie i pogłębianie współpracy z pokrewnymi instytu
cjami 1 stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;

6/ współudział w opracowaniu i wydawaniu czasopism w zakresie 
dziedzin wymienionych w punkcie 4;

7/ kształceni© 1 dokształcanie członków w zakresie tych dyscy
plin;

8/ wydawanie opinii i orzeczeń w zakresie podstaw agrotocbnlki, 
szczegółowej uprawy roślin oraz uprawy łąjc 1 pastwisk;

9/ współdziałanie w ujednoliceniu motod i norm oraz ustalaniu 
standartćw i nomenklatury w zakresie tych dyscyplin*

Rozdział III

Członkowie, Ich prawa i obowic^ki

§ 10 
\ • 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: Z •
1/ zwyczajnych, 
2/ wspierających 
3/ honorowyc’ru
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§ 11 -<■-
z •

Członkiem zwyczajnym możo być każdy obywatel polski pracujący 
naukowo* względnie wyl^azujący zainteresowanie podstawami aąro— 
techniki* szczegółową uprawą roślin oraz uprawą łąk i pastwisk* 
Etery zadeklaruje współpracę 1 pomoc w zakroslo urzeczywistnię*» 
ni a colów Towarzystwa.

§ 12 ‘

1, Członków zwyczajnych przyjmuje spośród osób fizycznych Żarz / 
Oddziału na podstawia pisemnej deklaracji* popartej przez dwóch 
członków.

2. W przypadku decyzji negatywnej zainteresowanemu przysługuj? 
prawo odwołania się w ci egu miesiąca do Zarządu Głównego* któ
rego decyzja Jest ostateczna.

3. Y.ykaz przyjętych członków przesyła Zarząd Oddziału do wladc ;; o 
ci Zarządowi Głównemu.

§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawno zainteresowano d-la- 
łnlnoócią Towarzystwa w zakresie podstaw egrotechniki* szczogóa- 
wej upra^or radlin oraz uprawy łąk i pastwisk, któro zadeklarują 
poparcie finansowo na rzecz Towarzystwu 1 zostaną przyjęte przez 
Zarząd Główmy na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 14
Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba* która położyła 
wybitno zasługi na polu nauk wciiodzących w zakres działalności 

, Towarzystwa* lub’wyświadczyła nu szczególno usługi. Członek ho
norowy /obywatel PRL/ posiada wszystkie praxza członlcn zizyczajno— 
go a ponadto zwolniony Jest od opłat członkowskich. Prawa te n:_o 
przysługują członkowi honorov.amu — cudzoziemcowi.

§ 15
Członkowstwo honorom jo nada Je* Jak x*óxmleż członlcowstwa honorowo/ j 

pozbawia* Walno Zobranio Delegatów Towarzystwa na wniosek Żarze u 
Głównego.

§ 16

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo s

1. czynnego 1 biernego wyboru do władz Towarzystwa*
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2. uczestnictwa w zjazdach, koni orane Jach i zebraniach ra;.: ne
towych organizowanych przez Towarzystwo,

3. korzystania z wszystkich pomocy i środków naukowych będących
w dyspozycji Towarzystwa,

4. czynnego udziału u elespory mantach, syntezach naukowych, doradz
twie technicznym i konsultacjach.

§ 17

Do obowiązków członlia nałoży;
1/ przestrzeganie postano wioń statutu i uchwał władz Towarzystwa 

oraz przy czy nianio sią do realizacji Jogo celów i zadań,

2/ regularne opłacanie składok członkowskich,

3/ przestrzeganie nora współżycia społecznego i etyki zawodowej.

§ 13
Członkowstwo zwyczajno ustajo na slcutokt

1/ dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na pic lo 
Zarządowi właściwego Oddziału,

2/ skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą 
składek członkowskich za okres co najmniej 1 roku, pomimo 
2-krotnego pisemnego monitu,

3/ wykluczenia na podstawi© prawomocnego orzeczenia Cądu l'oie. 
sltlego za działalność niezgodną zo statutem i uchwałami . 
Towarzystwa, za czyny nio licująca z godnością członku Towa
rzystwa i v wypadku sloizonia prawomocnym wyrokiem sądu powsze
chnego na karą dodatkową utraty praw publicznych.

§ 19
1. Członka zwyczajnego v.yklucza sic; uchwałą Zarządu Oddziału 

w oparciu o orzeczenia Sądu Kolożońslćicgo.

2. CzlonJx wspierającego skreśla Zarzut Główny w przypadlai nie 
wywli^ywania sią z przyjętych zobowiązań.

Rozdział IV

Władze naczolno Towarzystwa

§ 20

1. YJładzomi naęzolnymi Towarzystwu eą:

1/ Walne Zebranie Delegatów,



2/ Zarząd Główny, fin-oiiw.«»«»-,'
3/ Główna Komisja Kowizyjna, 
4/ Sąd KolożońsIdL

2» Kadencja władz Towarzystwu tnn 5 lat.

3» Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych, z wyJ\V.:l n 
uchwał w przedmiocie zmiany statutu i rozwijania cię łoi. i- 
rzyst;/a, dla. których wymagana Jest większość 2/3 głosó .
zio równości głosu/, decyduje głos przewodniczącego ze •. lin

4. .Iłowo wybrano władzo konstytuują sir; w ci egu miesiąca od daty 
wyborów.

5. W czasie kadencji władzo nogą kooptować na miejsce członu : 
ustępujących nowych członków, lecz w liczbie nie przakir.czsj 
coj 1/3 składu pocliodzącogo z wyboru»

V.’alno Zebranie Delegatów

§ 21
1. Walno Zebranie Delegatów Jest najwyższą władzą Towarzystwa

2. l.*alno Zebrania Delegatów może być zwyczajno i naózwyczc'

§ 22

1. Walne Zebranie Delegatów odbyx/a się raz na pięć lat w czasie 
i miejscu oznaczonym przez Zarząd Główny»

2» 0 mającym się odbyć Walnym Zebraniu Delegatów Zarząd Gł 
obowiązany Jest zawiadomić pisemnie Zarządy Oddziałów przy
najmniej na 30 dni przed terminom Zebrania z podo-iism perz . 
ku obrad.

§ 23
1. nadzwyczajno Walno Zobianio Delegatów zwołuje Zarząd GłóT.iy: 

1/ z własnej inicjatywy,
i 2/ na żądanie Głównej Komisji no^d.zyj-.ij, 
3/ na żądanie co najr.mioj trzech oó laiałó./, 

zgłoszono na piśmie Zarządowi Głó ir -r., 
h/ na żądanie co najmniej 1/5 liczł czł 

zgłoszone na piśmie Zarządowi Główna.

2. nadzwyczajne Walna Zebranie Delegatów obradują n: pr 
dla których zostało zwołano»
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3. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział dele

gaci wybrani na ostatnio zwyczajne Walno Zebranie Delegatów 
oraz członkowie honorowi obywatolo polscy»

§ 24
Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walno Zebranie 
Delegatów w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania» z umiesz
czeniem w porządlcu dziennym spraw» na skutek których następiło 
iądanio zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zobx-ania Delegatów.

§ 25
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

1/ Z glonom decydującym — delegaci wybrania wg klucza wyborczego 
ustalonego pracz Zarząd Główny oraz członkowie honorowi obywa
tel© polscy.

2/ z głosem doradczym — członkowie ustępujących władz Towarzystwa» 
jeżeli nie zostali wybrani delegatami oraz osoby zaproszono.

§ 2G

Walno Zebranie Delegatów jost ważne przy obecności co rpjmnicj po
łowy liczby delegatów. W razie braku quorum wyznacza się nowy 
torain» w którym uchwały są waśń© bez względu na liczbę obecnych. 
Głosowanie jest tajno» Na żądanie większości może być /zarządzane 
głosowanie jawne»

§ 27
Walno Zebranie Delegatów otwiera prozes Zarządu Głównego lub wice
prezes. Wybiera ono ze swego grana przewodniczącego» jego zastępcę 
oraz sekretarzy Wolnego Zebrania. Z przebiegu i uchwał Walnego Ze
brania sporządza się protokół» który podpisują przewodniczący i go 
kret orz© Walnego Zebrania Delegatów.

§ 23

Do zolirosu działania Walnego Zebrania Delegatów należy:

1/ uchwalanie głównych kierunków działalności»
?/ przyjmowanie i zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Walnego 

Zebrania»
3/ rozpatrywanie sprawozdań i planów Zarządu Głównego i Głównej 

Komisji Dewizyjnoj oraz udziclcuJLa absolutorium Zarządowi Głów
nemu na wniosek Głównoj Komisji Rewizyjnej»



h/ uchualanlo statutu i dokonywanie jogo zmian?*0*00*00
5/ xrj\)Cr członków Zarządu Głównego, Głównej Koniowi Rewizyjnej

i Sądu Kolo żeńskiego,
6/ rozstrzyganie wniosków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rov/i- 

zyjnoj i delegatów,
7/ uchwalani© wysokości rocznych składek i opłat członkowskich,
8/ nadav/anio godności członkostwu./. honorowego,
9/ podojmov;anie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa,

10/ zatwierdzanie'regulaminów Zarządu Głównego, Główno j Komisji Eg* 
wizyjnej i Sądu KoleżońsldLego.

Zarząd Główny i jego Prezydium

§ 29 - '

Zarząd Główny składa się z 12 członków wybranych na Walnym Zgroma
dzeniu.

§ 30

Do zakresu działania Zarządu Głównego nałoży t

1/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jogo lula
niu,

?/ klarowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowioniani 
statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,

25/ powoływanie i rozwiązywanie orąz nadzorowanie działalności od
działów, kół, komisji, zespołów itp. organów pomocniczych w rea
lizacji celów statutowych,

4/ powoływanie Komitetu Redakcyjnego wydawnictw Towarzystwa oraz 
komisji naukowych,

9/ uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preli
minarza budżetowego i zatwierdzanie bilansu,

6/ uchwalanie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego, 
zarządów oddziałów, komisji naukowych i innych,

7/ zarządzanie majątkiem 1 funduszami Towarzystwu,
8/ podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach kra

jowych i zagranicznych oraz współdziałanie zo stowarzyszeniami,
9/ podejmowanie uchwał o delegowaniu członków Towarzystwa na kongre

sy, konferencjo, seminaria naukowo u kraju 1 za granicą,
10/ podojmo\7anie uchwał o nadaniu honorowej odznaki Towarzystw, z;; 

nlo z regulaminom.

§ 31

,1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes Towarzystwa co raj
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2» Ha żądanie co najmniej 4-ch członie ów Zarządu Głównego prezes zw..- 
luja posłodzenie w ciągu ¿odnogo miesiąca»

$• W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z clocon doradczyń prze
wodniczący oddziałów, przewodniczący komisji naukowych i przewod
niczący komisji rewizyjnych.

§ 32
1. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie 5*7 

osób, w tym: prezes, 2 wiceprezesi, sekretarz, zastępca sekreta
rza, skarbnik, zastępca skarbnika;

2. Pix>zydium kleru Jo bieżącą działalnością Towarzystwa.
Prezydium składa sprawozdania zo swojoj działalności na posiedze
niach plenarny cli Zarządu Głównego.

4. U posiedzeniach Prezydium mogą brać udział z głosom doradczym 
przewodniczący komisji oraz osoby zaproszono.

5» Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nio rzadziej 
Jodnak niż raz w miesiącu.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 33
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 6 członków, w tym z przewodnie 
cego i Jogo zastępcy.

§ 34
1. Główna Komisja Rewizyjna powołana Jest do przeprowadzania p 

nnj'nnloj roz w roku kontroli całokształtu działania Towarzystwu, 
zo szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

!
2» Główna Komisja Rewizyjna ma praw występowania da Zarządu Głcwr go 

z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3» Członkowie Głównej Komisji RowizyJnoJ mogą brać udział w posie
dzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głos □ 
doradczym.

4. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu Delegatów To w. - 
rzystwa sprawozdanie zo swojej działalności i JoJ wyników, e. tak
że wniosek w przodmloclo absolutorium dla Zarządu Głównego.

Sąd Koleżeński
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Sąd Kolożcńsldl składa się z 9 członków, w tymi przewodniczący, nas
tępca przewodniczącego 1 sekrotarz» .

§ 55
1. Sąd Koleżeński powołany Jest do rozstrzygania w składzio 3-oao- 

bowym spraw spornych wynikłych między członkami w obrąbie Towa
rzystwu»

2» Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Sąd Koleżeń
ski w zmienionym składzie, co najmnioj 5-clo osobowym» Odwołańie 
Zainteresowany może wnioćć w ciągu miesiąca od daty otrzymania 
orzeczenia»

Rozdział V

Oddziały

§ 57
1. Oddział może być powołany przez Zarząd Główny* jeżeli ¡ca danym 

terenie zamieszkuje co najmniej 20 członie ów.

2» Toien działania oddziału okrońla Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 53

1» Władzami oddziału są: ł •
1/ Valno Zebranie Członie ów,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

2» Kadencja władz oddziału trwa 5 lat.

Walne Zebrania Członków Oddziału

§ 59
1» Kojwyższą władzą oddziału jest Walna Zebranie Członie .
2» Walne Zebranie Członków może być zwyczajno i nadzwyczajno.
5» Walno Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie później niż na 1 

miesiąc przed Walnym Zebraniem Delegatów Towarzystwa.
4. Porządek dzienny Walnego Zebrania Członków ogłasza Zarząd oddzia

łu co najmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem»

§ 40

1» nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd z własnej 
inicjatywy lub w ciągu 50 dni na żądanie:

1/ Komisji Rewizyjnej,
2/ 1/J członków oddziału,
*$/ Zarządu Głównego»
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2. Nadzwyczajno Walne Zobranio Członlcótz obraduje nad sprawami, dla 
których zostało zwołano.

§ 41

1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:

1/ uchwalenie planu działalności merytorycznej i finansowoJ 
oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i wytycznymi 
Zarządu Głównego,

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Za
rzewiu i Komisji Rewizyjnej,

3/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek /
Komisji Rewizyjnej,

4/ wybór członie ów Zarządu i Komisji RowizyJnoJ oraz wybór de
legatów na Walno Zebranie Delegatów.

2» Wolno Zebranie Członków może być zwołane w drugim terminie, Je ’x- 
11 w pierwszym terminie zebrała się mniej niż połowa ogólnej 
liczby członków.

Zarząd Oddziału

§ 42

Zarząd składa się z 6 - 9 członie ów, w tym przewodniczący, zastęp..? 
przewodniczącego, sekretarz, skarbnik.

§ 43

1» Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1/ reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w Jogo imie
niu na swoim terenie,

2/ kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami 
statutu,

3/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Gł.',> 
nogo,

4/ przyjmowanie nowych członków spośród osób fizycznych i prze
syłanie listy nowych członków Zarządowi Głownem.< do wiado
mości,

5/ składanie Ząrządowi Głównemu okresowych sprawozdań meryto
rycznych i finansowych ze swej działalności,

6/ sporządzanie i ustalanie planu działalności i planu finanso
wego oddziałuj

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrze' ii, lecz nie 
rzadziej niż raz na kwartał.
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Komisja Rewizyjna

§ 44

1. Komie ja Rouizyjna składa się z 4 członków, w tym z przewodniczą
cego i Jego zastępcy»

2« Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola całokształtu działalności oddziału, a w szczególności 
co najmniej raz w roku jogo działalności finansowej,

2/ kontrola opłacania składek członkowskich,
3/ składania sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oce

ną działalności i wnioskami w przedmiocie absolutorium dla us
tępującego Zarządu,

4/ przedstawianie Zarządowi wniosków w «prawi© działalności od
działu»

3* Komisja Rewizyjna Oddziału działa w oparciu o wspólny regulamin 
Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych oddzi^.ćw»

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa
§ 45

1» Majątek Towarzystwa stanowią: ruchomości, nieruchomości 1 fandu- 
szo.

2* Na fundusze składają się:

1/ składki członkowskie,
2/ subsydia i dotacjo,
3/ darowizny i zapisy testamentowo,
4/ dochody z działalności statutowej,
5/ dochody z działalności, na którą Towarzystw 

otrzymano odrębno zezwolenie.

3. Oświadczenia w sprawach finansowych składają: prezes lub wice- 
prezes, skarbnik lub jogo zastępca oraz główny księgowy.

4. Do ważności pism i dokumentów w sprawach Towarzystwa wychodzą
cych na zewnątrz wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa 
i sekretarza lub jogo zastępcy.

i ’ § 46
¿rśzellii© postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczupla
nia majątku Towarzystwa wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

Rozuzlał VII



12 V ydr. >.i i '
«.»to-: iiv.' ■■; -. -cy>rdŁ 

_ Z —
Zmiana statutu 1 rozwiązani© się Towarzystwa 

§ 47
1. Zmiany statutu, Jałt też rozwiązanie się Towarzystwa, mocą nas

tąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Dologatów, powziętej 
większością 2/3 głosów przy obocnoóci co najmniej połowy ogól
nej liczby do legatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób
likwidacji oraz cel, na Jaki ma być przeznaczony Jogo majątek.

3. W przypadku rozwiązania się Towarzystwa na mocy własnej decyzji, 
uchwała o przekazaniu majątku wymaga zatwierdzenia władzy roje— 
stracyjnej.

URZĄD WOJEWÓDZKI LaWIn, data ' 19 ^' t.
Wydział Spraw

Spoleczao-Administracyjfiych
w Lublinie

Na podMuttio inl 21 prawa o stowarzyszeniach z dn. 27.X.1932r. 
/Dz.U, Nr U l poz. 1>GU z późniejszymi zmianami/ wpisano dorc« 
jcslru shłwai/ j ;cu i zuiq/,i>ów> Urzędu Wojewódzkiego pod. 
Nr..... ... wurzyszeaie pu............................ ' . ■1 ......


