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STATUT 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEMBRANOWEGO 

 

 

 

 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

 

 

§1 

 

Organizacja nosi nazwę Polskie Towarzystwo Membranowe. Używana jest skrótowa 

nazwa PTMem. 

 

 

§2 

 

Polskie Towarzystwo Membranowe jest organizacją o celach niezarobkowych 

i prowadzi działalność statutową w zakresie nauki i edukacji na rzecz swoich członków 

i całego społeczeństwa.  

 

 

§3 

 

Terenem działania Polskiego Towarzystwa Membranowego jest obszar Rzeczypospolitej 

Polskiej, a siedzibą jego władz jest m.st. Warszawa. 

 

 

§4 

 

Polskie Towarzystwo Membranowe posiada osobowość prawną. 

 

 

§5 

 

Polskie Towarzystwo Membranowe działa w oparciu o przepisy: „Prawo o 

stowarzyszeniach” (Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 104) oraz niniejszy Statut. 

 

 

§6 

 

Polskie Towarzystwo Membranowe może być członkiem krajowych  

i międzynarodowych organizacji o tym samym lub o podobnym profilu działania, a także 

może z takimi organizacjami zawierać wzajemne umowy o współpracy. 
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§7 

 

Polskie Towarzystwo Membranowe używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i 

znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

Rozdział II 

Cele i zadania Polskiego Towarzystwa Membranowego 

 

 

§8 
 

Celami Polskiego Towarzystwa Membranowego są: 

a) reprezentowanie opinii i interesów swoich członków w obszarze działania 

stowarzyszenia, 

b) krzewienie wiedzy, w szczególności w zakresie technik membranowych, w tym 

wspieranie edukacji w tym zakresie, 

c) wspieranie badań naukowych, zastosowań i wdrożeń przemysłowych, 

d) integracja polskiego środowiska membranowego. 

 

§9 

 

Cele statutowe realizowane są poprzez: 

a) organizowanie konferencji, zjazdów, kursów i innych spotkań o charakterze 

dyskusji, 

b) działalność wydawniczą, zwłaszcza wydawania zeszytów naukowo-technicznych, 

c) organizowanie konkursów, zwłaszcza dla młodych naukowców. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

 

§10 

 

1. Członkami Polskiego Towarzystwa Membranowego mogą być osoby fizyczne  

oraz osoby prawne. Członkowie dzielą się na zwyczajnych, honorowych oraz 

wspierających. 

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie lub, po uzyskaniu zgody 

prawnych opiekunów, osoby niepełnoletnie. Zarząd Polskiego Towarzystwa 

Membranowego przyjmuje nowych członków na podstawie pisemnej deklaracji 

kandydata. Deklaracja musi posiadać poparcie co najmniej dwóch członków Polskiego 

Towarzystwa Membranowego. 

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla 

Polskiego Towarzystwa Membranowego lub dla rozwoju technik membranowych. 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub grupy 

inicjatywnej liczącej co najmniej 15 członków Polskiego Towarzystwa 

Membranowego. 
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4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające działalność 

Polskiego Towarzystwa Membranowego i przyjęte przez Zarząd na podstawie 

pisemnej deklaracji lub umowy. 

§11 

 

Członkostwo ustaje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 

b) skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu zalegania z opłatą składki 

członkowskiej przez okres dłuższy niż dwa lata; nie dotyczy członków 

honorowych, 

c) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, od 

którego przysługuje odwołanie do Zarządu, a w ostatecznej instancji do Walnego 

Zebrania, 

d) śmierci członka. 

 

§12 

 

1. Członkowie, z zastrzeżeniem p.2, mają prawo: 

a) wybierać i być wybierani do władz Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

b) wyrażać opinię i zgłaszać postulaty do władz Polskiego Towarzystwa 

Membranowego oraz domagać się ich rozpatrzenia, 

c) nosić odznaki Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

d) reprezentować Polskie Towarzystwo Membranowe. 

2. Członkom wspierającym nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. 

 

§13 

 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Membranowego mają obowiązek: 

a) chronić dobre imię Polskiego Towarzystwa Membranowego, przestrzegać zasad 

dobrych zwyczajów i etyki naukowej, oraz zachować nienaganną postawę moralną 

i obywatelską, 

b) przestrzegać Statutu oraz przepisów i uchwał regulujących funkcjonowanie 

Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

c) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Polskiego Towarzystwa 

Membranowego, 

d) czynnie uczestniczyć w działalności Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

e) systematycznie opłacać składki członkowskie. 
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Rozdział IV 

Organy Polskiego Towarzystwa Membranowego 

 

 

§14 

 

1. Organami Polskiego Towarzystwa Membranowego są: 

a) Walne Zebranie,  

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna, 

d) Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja organów Polskiego Towarzystwa Membranowego pochodzących z wyboru 

trwa 4 lata. 

3. Członkowie organów pełnią swoje funkcje honorowo. 

4. W Polskim Towarzystwie Membranowym mogą być powoływane w razie potrzeby 

organy społeczne takie jak Rady lub Komisje (pochodzące z wyboru lub mianowania), 

w szczególności dotyczy to Sekcji Młodych Naukowców. Organy te działają na 

podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd. 

5. Poza zastrzeżonymi w Statucie sprawami, uchwały władz Polskiego Towarzystwa 

Membranowego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 

liczby osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równowagi głosów decyduje 

wskazanie prowadzącego. 

6. Wybory do organów Polskiego Towarzystwa Membranowego odbywają się  

w głosowaniu tajnym.  

7. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków organów, organom tym 

przysługuje prawo tymczasowej kooptacji, z tym, że liczba członków 

dokooptowywanych  nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z 

wyboru. 

 

 

Walne Zebranie 

 

§15 

 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Polskiego Towarzystwa Membranowego. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w kadencji. Zwoływane jest 

przez Zarząd. 

4. Walne Zebranie może podejmować uchwały niezależnie od liczby członków, która 

przyszła na obrady, z tym, że Zarząd winien zawiadomić o terminie, miejscu  

i porządku obrad wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Membranowego co 

najmniej 14 dni przed Zebraniem. Przyjętą formą informowania jest korespondencja 

elektroniczna (e-mail, strona internetowa Polskiego Towarzystwa Membranowego). 

5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają wg zasady podanej w §14 pkt.5, przy czym za 

liczbę osób uprawnionych do głosowania uważa się liczbę członków zwyczajnych  

i honorowych, która podpisała listę obecności na Walnym Zebraniu. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie jednego 

miesiąca od wniosku lub w terminie podanym we wniosku. Wnioskować o 

Nadzwyczajne Walne Zebranie może poprzednie Walne Zebranie, Zarząd, Komisja 

Rewizyjna lub 1/3 liczby członków zwyczajnych. 
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7. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

8. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni  

i honorowi, a z głosem doradczym pozostali członkowie oraz osoby zaproszone przez 

Zarząd, Komisję Rewizyjną lub Sąd Koleżeński. 

 

§16 

 

Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) uchwalenie założeń polityki i długookresowych planów działań Polskiego 

Towarzystwa Membranowego, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań organów Polskiego Towarzystwa 

Membranowego (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński), 

c) dokonywanie oceny działalności organów i uchwalanie absolutorium organom 

Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

d) zmiana Statutu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby 

członków z głosem decydującym biorących udział w Walnym Zebraniu, 

e) uchwalenie rozwiązania Polskiego Towarzystwa Membranowego większością 3/4 

głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków z głosem decydującym, 

biorących udział w Walnym Zebraniu, 

f) nadawanie godności honorowych członków Polskiego Towarzystwa 

Membranowego, 

g) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez organy i członków 

Polskiego Towarzystwa Membranowego oraz instancje nadrzędne, 

h) wybór organów Polskiego Towarzystwa Membranowego zgodnie z §15 pp. 4 i 5 

Statutu, 

i) powoływanie komisji nadzwyczajnych. 

 

 

Zarząd 

 

§17 

 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Polskiego Towarzystwa Membranowego pomiędzy 

Walnymi Zebraniami. 

2. Zarząd składa się z 4 do 7 osób wybranych spośród członków zwyczajnych lub 

honorowych. Wybór określony jest na czas trwania kadencji. 

3. Zarząd konstytuuje się w przeciągu 14 dni od wyborów wybierając spośród siebie 

Prezesa oraz Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. Osoby te stanowią prezydium 

Zarządu, które odpowiada za przygotowanie prac Zarządu. 

4. W okresie między zebraniami Zarządu decyzje doraźne zastrzeżone dla Zarządu 

podejmuje Prezes lub pisemnie upoważniony przez niego członek Zarządu. 

5. Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes lub inny członek Zarządu przewodniczy  

obradom Zarządu.  

6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy składu Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu, zwoływane przez Prezesa lub z jego upoważnienia przez członka 

Zarządu, winny odbywać się w miarę potrzeb. 
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8. Członek Zarządu, który nie przejawia aktywności w pracach Zarządu może na 

podstawie wniosku Zarządu być odwołany w czasie trwania kadencji przez Walne 

Zebranie. 

 

§18 

 

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Polskiego Towarzystwa 

Membranowego, a w szczególności: 

a) reprezentowanie Polskiego Towarzystwa Membranowego i działanie w jego 

imieniu, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) uchwalanie planów działania i budżetu, 

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

e) powoływanie i rozwiązywanie jednostek organizacyjnych Polskiego Towarzystwa 

Membranowego, 

f) decydowanie o przepisach wewnętrznych, 

g) przyjmowanie, skreślanie i nagradzanie członków oraz wnioskowanie o ukaranie 

do Sądu Koleżeńskiego. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§19 

 

1. Komisja  Rewizyjna, jako organ kontrolny Polskiego Towarzystwa Membranowego 

wybierana jest przez Walne Zebranie w składzie 3 do 5 członków i w przeciągu 14 dni 

konstytuuje się wybierając spośród siebie Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego.  

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Polskiego 

Towarzystwa Membranowego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkiem Komisji Rewizyjnej 

nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają pisemne oświadczenie Zarządowi 

Polskiego Towarzystwa Membranowego o spełnianiu tych wymogów. 

 

§20 

 

1. Komisja Rewizyjna winna odbywać zebrania nie rzadziej niż 1 raz na kadencję, a do 

jej kompetencji należy: 

a) kontrolowanie całokształtu działalności Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, bieżącej 

pracy Zarządu oraz realizacji uchwał Walnego Zebrania, 

b) przedstawienie na Walnym Zebraniu oceny działań władz Polskiego Towarzystwa 

Membranowego oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom, 

c) przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli. 

 

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji 

może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 
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Sąd Koleżeński 

 

§21 

 

1. Sąd Koleżeński wybierany jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 do 5  członków. 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego najpóźniej w ciągu 14 dni od wyborów. 

2. Sąd Koleżeński winien działać w miarę potrzeb. 

3. Sąd Koleżeński realizuje swoje zadania w zespołach 3 osobowych ustalonych do 

każdej sprawy na posiedzeniach Sądu. Skład zespołów Sąd wyznacza spośród siebie. 

4. Szczegółowy tryb działania Sądu określa regulamin przyjęty przez Sąd Koleżeński. 

5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 

a) orzekanie we wniesionych sprawach, 

b) rozstrzyganie o sprawach przewinień koleżeńskich z inicjatywy własnej lub na 

wniosek organów i członków Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

c) podejmowanie działań prewencyjnych dla ugruntowania poszanowania Statutu 

Polskiego Towarzystwa Membranowego oraz zasad etyki, 

d) wymierzanie kar i ich anulowanie, 

e) pełnienie funkcji rozjemczych w sporach członków z władzami Polskiego 

Towarzystwa Membranowego. 

 

 

Rozdział V 

Wyróżnienia i kary 

 

 

§22 

 

1. Za wybitne osiągnięcia naukowe lub techniczne oraz za ofiarną pracę na rzecz 

Polskiego Towarzystwa Membranowego, Zarząd Polskiego Towarzystwa 

Membranowego może przyznać następujące wyróżnienia: 

a) pochwałę, 

b) dyplom, 

c) tytuł członka honorowego (przyznaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu). 

2. Zarząd Polskiego Towarzystwa Membranowego może wystąpić do władz 

państwowych oraz innych instytucji i organizacji o przyznanie wyróżnień, nagród i 

odznaczeń ustanowionych odrębnymi przepisami. 

 

§23 

 

1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i zarządzeń władz Polskiego 

Towarzystwa Membranowego, naruszanie zasad życia społecznego i działanie na 

szkodę Polskiego Towarzystwa Membranowego stanowi przewinienie koleżeńskie. 

2. Sąd Koleżeński rozpatruje przewinienia koleżeńskie na wniosek Zarządu Polskiego 

Towarzystwa Membranowego, instancji zwierzchnich, członków Polskiego 

Towarzystwa Membranowego oraz z własnej inicjatywy. Sąd może wymierzać 

następujące kary: 

a) upomnienie, 

b) naganę, 

c) okresowe zawieszenie w prawach członków, 
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d) okresowy zakaz pełnienia funkcji w organach Polskiego Towarzystwa 

Membranowego,  

e) wykluczenie z grona członków Polskiego Towarzystwa Membranowego. 

 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze Polskiego Towarzystwa Membranowego 

 

 

§24 

 

1. Majątek Polskiego Towarzystwa Membranowego stanowią nieruchomości, 

ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusz Polskiego Towarzystwa Membranowego składają się: 

a) składki członkowskie i wpisowe (wysokość ustalana jest co roku przez 

Zarząd), 

b) dotacje, darowizny, subwencje i zapisy. 

3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Polskiego 

Towarzystwa Membranowego, majątek jego zostaje przeznaczony na cel wskazany 

przez Walne Zebranie, przy czym majątek nie może być rozdzielony między 

członków Polskiego Towarzystwa Membranowego. 

 

§25 

 

Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Polskiego 

Towarzystwa Membranowego w stosunku do jego członków, członków organów 

lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

b) przekazywania majątku Polskiego Towarzystwa Membranowego na rzecz jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Polskiego Towarzystwa Membranowego, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Polskiego Towarzystwa Membranowego, członkowie jego 

organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

§26 

 

Z majątku Polskiego Towarzystwa Membranowego mogą korzystać członkowie oraz 

osoby niezrzeszone na zasadach określonych w przepisach uchwalonych przez Zarząd. 
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§27 

 

1. Zarząd Polskiego Towarzystwa Membranowego kierując jego pracami reprezentuje je 

na zewnątrz. Prezes Zarządu wskazuje spośród członków Zarządu osoby do 

reprezentacji Polskiego Towarzystwa Membranowego w poszczególnych sprawach. 

2. W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Membranowego zobowiązania  

i pełnomocnictwa podpisuje Prezes lub upoważniony pisemnie przez Prezesa 

Wiceprezes. 

 

 

 

 

 

 

Warszawa,  11 października 2011 
 


