
STATUT  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA AKUSTYCZNEGO 

 

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 
 

§ 1. Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu nosi nazwę "Polskie 
Towarzystwo Akustyczne" i używa skrótu "PTA". 

§ 2. Polskie Towarzystwo Akustyczne jest stowarzyszeniem naukowym osób 
zajmujących się dziedziną akustyki. 

§ 3. Terenem działania PTA jest Rzeczpospolita Polska. 
§ 4. Siedzibą Zarządu Głównego jest Poznań. 
§ 5. PTA ma prawo powoływania oddziałów i sekcji, 
§ 6. PTA używa pieczęci z napisem: "Polskie Towarzystwo Akustyczne – 

Zarząd Główny w Poznaniu – (adres Zarządu Głównego)". 
a) Oddział PTA używa pieczęci z napisem: "Polskie Towarzystwo 

Akustyczne – Zarząd Główny w Poznaniu – Oddział (nazwa 
oddziału) – (adres oddziału)". 

b) Sekcja PTA powołana przez Zarząd Główny PTA lub Oddział PTA 
używa pieczęci z napisem: "Polskie Towarzystwo Akustyczne – 
Zarząd Główny w Poznaniu – Sekcja (nazwa sekcji) – (adres 
sekcji)". 

§ 7. PTA może być członkiem organizacji międzynarodowej, zrzeszającej tego 
typu towarzystwa. O przystąpieniu do takiej organizacji i wystąpieniu z 
niej decyduje Zjazd Delegatów. 

 

II. CEL, ŚRODKI DZIAŁANIA I FUNDUSZE 
 
§ 8. Zadaniem PTA jest: 

a) rozwijanie akustyki z uwzględnieniem jej działów i dziedzin 
pokrewnych, 
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b) łączność naukowa z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie 
akustyki i dziedzinach pokrewnych, 

c) popularyzowanie akustyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin 
ważnych dla nauki, kultury społeczeństwa, gospodarki narodowej 
i ochrony środowiska, 

d) prowadzenie działalności gospodarczej. 
§ 9. Do osiągnięcia tego celu PTA dąży przez: 

a) organizowanie zebrań, konferencji i kursów naukowych, 
b) organizowanie corocznych otwartych seminariów z akustyki, 
c) popieranie badań naukowych oraz działalności osób pracujących 

twórczo w zakresie akustyki i dziedzinach pokrewnych, 
d) działalność popularnonaukową, 
e) współpracę z ośrodkami i instytucjami zainteresowanymi 

wykorzystywaniem wiedzy i osiągnięć naukowych w dziedzinie 
akustyki, 

f) utrzymywaniem stałej łączności i współpracy z Komitetem Akustyki 
PAN,  

g) wydawanie indywidualnie lub wspólnie z Komitetem Akustyki PAN 
czasopism naukowych - w szczególności Archives of Acoustics - 
oraz innych czasopism i publikacji,  

h) wykonywanie działalności usługowej w zakresie szkolenia, 
prowadzenia badań, projektowania, opracowywania dokumentacji, 
ekspertyz, rzeczoznawstwa z dziedziny akustyki, dziedzin 
pokrewnych i ochrony środowiska, 

i) inicjowanie, koordynowanie i opiniowanie projektów i aktów prawnych 
z zakresu akustyki. 

§ 10. Fundusze PTA składają się: 
a) ze składek członkowskich, 
b) z dotacji państwowych na cele PTA, 
c) z darowizn, spadków i zapisów, 
d) z wydawnictw, 
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e) z dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność 
PTA lub będących w jego użytkowaniu, 

f) z zysków z własnej działalności gospodarczej. 
§ 11. PTA prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o preliminarz budżetowy 

i plan działalności gospodarczej przygotowane przez Oddziały i Zarząd 
Główny. 

 
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 12. Polskie Towarzystwo Akustyczne tworzą: 

a) członkowie honorowi, 
b) członkowie zwyczajni, 
c) członkowie nadzwyczajni, 
d) członkowie studenci, 
e) członkowie wspierający. 

§ 13. Członkami PTA mogą zostać: 
a) h o n o r o w y m i  - osoby mające wybitne osiągnięcia naukowe 

w zakresie akustyki lub mające wybitne zasługi dla rozwoju PTA, 
b) z w y c z a j n y m i  - osoby pracujące naukowo lub zawodowo 

w dziedzinie akustyki i posiadające dorobek w tej dziedzinie, 
c) n a d z w y c z a j n y m i  - osoby czynnie interesujące się zagadnieniami 

akustyki z tytułu swej pracy naukowej i zawodowej, 
d) s t u d e n t a m i  - osoby studiujące i zamierzające poświęcić się pracy 

w dziedzinie akustyki, 
e) w s p i e r a j ą c y m i  - instytucje lub zakłady pracy zainteresowane 

rozwojem akustyki. 
§ 14. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek 

Zarządu Głównego PTA, w wyniku tajnego głosowania, większością 2/3 
głosów. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych, studentów 
i wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie deklaracji, 
popartej przez dwóch członków zwyczajnych, jako wprowadzających 
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i zaopiniowanej przez Zarząd Oddziału. Decyzja Zarządu Głównego 
w sprawie przyjęcia nowych członków zapada większością 2/3 głosów. 

§ 15. Członkami PTA honorowymi, zwyczajnymi i nadzwyczajnymi mogą 
zostać obywatele państwa polskiego oraz państw obcych. 

§ 16. Członkowie PTA należą organizacyjnie do jednego z oddziałów. 
§ 17. Członkowie honorowi i zwyczajni PTA mają prawo: 

a) wyborcze czynne i bierne do wszystkich władz PTA, 
b) wykonywania zadań wynikających z § 8, 
c) udziału w zebraniach, konferencjach, wycieczkach i tym podobnych 

imprezach naukowych i koleżeńskich organizowanych przez PTA, 
d) otrzymywania czasopism i innych wydawnictw PTA na warunkach 

określonych przez Zarząd Główny, 
e) korzystania z lokali i urządzeń PTA. 

§ 18. Członkowie nadzwyczajni PTA mają prawo: 
a) wyborcze czynne do wszystkich władz PTA, 
b) wyborcze czynne i bierne do władz oddziału, do którego należą, 
c) do uprawnień wymienionych w § 17, punkty b), c), d) i e). 

§ 19. Członkowie studenci mają prawo: 
a) wyborcze czynne i bierne do władz oddziału, do którego należą, 
b) do uprawnień wymienionych w § 17, punkty b), c), d) i e). 

§ 20. Członkowie wspierający PTA korzystają z uprawnień wymienionych 
w § 17, punkty b), c), d) i e). 

§ 21. Do obowiązków członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i studentów 
należy: 
a) aktywna praca w dziedzinie akustyki i nauk pokrewnych, 
b) branie czynnego udziału w pracach PTA oraz popieranie tych prac 

zgodnie ze statutem i celami PTA, 
c) regularne opłacanie składek członkowskich. 

§ 22. Do obowiązków członków wspierających należy: 
a) stosowanie się do wymagań § 21, punkt b) i c). 
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§ 23. Członkostwo honorowe PTA wygasa na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji, 
b) na podstawie skreślenia przez Zjazd Delegatów lub na wniosek Sądu 

Koleżeńskiego. 
§ 24. Wygaśnięcie praw członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i studentów 

następuje na skutek: 
a) dobrowolnej rezygnacji, 
b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub na wniosek 

Sądu Koleżeńskiego. 
§ 25. Członkostwo wspierające wygasa na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji, 
b) skreślenia przez Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału, 
c) likwidacji instytucji. 

§ 26. Podstawą skreślenia członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego oraz 
członka-studenta przez Zarząd Główny jest: 
a) nieuzasadniona przerwa w aktywnej działalności naukowej przez okres 

dłuższy niż trzy lata, 
b) systematyczne uchylanie się od udziału w zebraniach naukowych lub 

pracy społecznej w PTA przez okres dłuższy niż dwa lata, 
c) nieusprawiedliwione niepłacenie składek członkowskich przez okres 

dłuższy niż jeden rok, po uprzednim pisemnym przypomnieniu 
o konieczności uregulowania zaległości. Po dwóch latach 
niepłacenia składek skreślenie następuje bez pisemnego 
przypominania, 

d) wniosek Sądu Koleżeńskiego. 
§ 27. Osoby skreślone na podstawie § 26 mają prawo do odwołania się od 

decyzji Zarządu Głównego do Zjazdu Delegatów. 
§ 28. Ponowne przyjęcie na członka PTA nie może nastąpić wcześniej niż po 

upływie 3 lat od daty skreślenia. 
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IV. WŁADZE POLSKIEGO TOWARZYSTWA AKUSTYCZNEGO 

 
§ 29. Władzami i organami centralnymi Polskiego Towarzystwa Akustycznego 

są: 
a) Zjazd Delegatów, 
b) Zarząd Główny, 
c) Główna Komisja Rewizyjna, 
d) Sąd Koleżeński. 
 

Z j a z d  D e l e g a t ó w  
 

§ 30. Najwyższą władzą PTA jest Zjazd Delegatów. 
§ 31. W skład Zjazdu Delegatów wchodzą delegaci wybrani przez Walne 

Zebrania Oddziałów PTA, przewodniczący i członkowie Zarządu 
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. 
Delegatów wybiera się w proporcji 1 delegat na 20 członków. Kadencja 
delegata trwa jeden rok lub do następnych wyborów. Proporcja ta może 
być zmieniona przez Zarząd Główny. 
W zjeździe mogą brać udział, bez prawa głosowania inni zaproszeni 
członkowie PTA oraz przedstawiciele pokrewnych stowarzyszeń 
i organizacji. 
Zwyczajny zjazd delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny PTA co 
roku, w okresie między 1 maja i 1 listopada. 
O zjeździe zawiadamia delegatów Zarząd Główny listami, zawierającymi 
termin i porządek obrad, a wysłanymi nie później niż trzy tygodnie przed 
terminem zjazdu.  
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTA zwoływany jest przez Zarząd 
Główny PTA z inicjatywy własnej lub na żądanie Głównej Komisji 
Rewizyjnej, bądź też na żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków PTA. 
W Zjeździe nadzwyczajnym biorą udział delegaci wybrani przez oddziały 
na poprzedzający, zwyczajny Zjazd Delegatów. Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów powinien się odbyć nie później niż 8 tygodni od daty 
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zgłoszenia odpowiedniego wniosku. Zwołanie nadzwyczajnego Zjazdu 
Delegatów odbywa się w tym samym trybie co zwołanie zjazdu 
zwyczajnego, przy czym w porządku obrad muszą być podane przyczyny 
zwołania takiego zjazdu. 

§ 32. Obradami Zjazdu Delegatów kieruje każdorazowo wybrane prezydium, 
w składzie: przewodniczący i jego zastępca oraz dwóch sekretarzy. 
Uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 50 % 
ogólnej liczby delegatów, wybranych przez oddziały. Uchwały zapadają 
zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw wymienionych w § 14, 
§ 66 i § 68. 
O jawnym lub tajnym trybie głosowania w poszczególnych sprawach 
decyduje Zjazd Delegatów, z wyjątkiem spraw wymienionych w § 14, 
§ 33 a), b) i § 68. 

§ 33. Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy: 
a) wybór i odwołanie w drodze tajnego głosowania: Przewodniczącego 

PTA, Zarządu Głównego PTA, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 
Sądu Koleżeńskiego, 

b) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego, 
c) rozpatrywanie corocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań 

z działalności PTA, składanych przez organa centralne oraz 
udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium za okres 
sprawozdawczy, 

d) uchwalanie generalnych wytycznych dla działalności PTA, 
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich podziału, 

a także podziału zysków od wpływów nie związanych 
z działalnością gospodarczą pomiędzy Zarząd Główny i oddziały, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego, 
g) uchwalanie zmian statutu, 
h) uchwalanie rozwiązania PTA. 
 
 

Z a r z ą d  G ł ó w n y  
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§ 34. Zarząd Główny jest naczelnym organem PTA realizującym jego cele 

statutowe i reprezentującym PTA na zewnątrz. 
§ 35. Zarząd Główny składa się z przewodniczącego, trzech członków oraz 

przewodniczących oddziałów. Kadencja Zarządu Głównego trwa trzy lata. 
W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu Głównego 
przewodniczący oddziału może delegować członka Zarządu Oddziału, 
który w tym posiedzeniu uczestniczy z prawem głosu. W razie 
zdekompletowania Zarząd Główny może do swego składu powołać 
nowych członków, w liczbie nie większej niż dwie osoby, przedstawiając 
je do zatwierdzenia na najbliższym Zjeździe Delegatów.  

§ 36.  Zarząd Główny wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, 
sekretarza generalnego oraz skarbnika, którzy wraz z przewodniczącym 
stanowią Prezydium będące organem wykonawczym Zarządu Głównego. 

§ 37. Zebrania Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej trzy razy 
do roku. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność przewodniczącego 
lub wiceprzewodniczącego oraz co najmniej połowy członków Zarządu 
Głównego. Uchwały zapadają większością głosów, a w razie ich równości 
rozstrzyga głos przewodniczącego albo wiceprzewodniczącego, gdy 
przewodniczący jest nieobecny. 

§ 38. Do kompetencji Zarządu głównego należy: 
a) czuwanie nad realizacją celów statutowych, określonych w § 8 i § 9 

statutu PTA, 
b) uchwalanie i realizacja ramowego planu pracy w oparciu o generalne 

wytyczne Zjazdu Delegatów PTA, 
c) decydowanie w sprawie nabywania, likwidacji lub obciążeniu majątku 

ruchomego i nieruchomego PTA, 
d) składanie Zjazdowi Delegatów ogólnych i finansowych corocznych 

sprawozdań z działalności PTA i zgłaszanie wniosków co do 
dalszej działalności, 

e) zwoływanie Zjazdu Delegatów w sposób przewidziany statutem, 
f) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów oraz koordynowanie ich 

działalności, 
g) powoływanie sekcji oraz ustalanie zakresu ich działania, 
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h) zgłaszanie wniosków na Zjazd Delegatów o nadanie godności członka 
honorowego PTA, 

i) przyjmowanie i skreślanie członków PTA oraz określanie ich statusu, 
j) uzgadnianie terminów walnych zebrań w oddziałach oraz delegowanie 

swych przedstawicieli na te zebrania, 
k) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 
l) zatwierdzanie wniosków o nadanie osobowości prawnej oddziałom. 

§ 39. W przypadku, gdy członek Zarządu Głównego dopuszcza się naruszenia 
postanowień statutu, bądź też nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, 
może być na wniosek Zarządu Głównego zawieszony w czynnościach 
przez Sąd Koleżeński. 

 
G ł ó w n a  K o m i s j a  R e w i z y j n a  

 
§ 40. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad 

działalnością organów PTA, z wyjątkiem Sądu Koleżeńskiego. 
§ 41. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i jednego 

zastępcy, nie pełniących funkcji w innych organach PTA. Członków 
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz zastępcę wybiera Zjazd Delegatów na 
okres trzech lat. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych 
członków przewodniczącego i jego zastępcę. Główna Komisja Rewizyjna 
zbiera się co najmniej dwa razy do roku. 
W razie zdekompletowania Główna Komisja Rewizyjna może do swego 
składu powołać nowego członka, przedstawiając go do zaakceptowania na 
najbliższym Zjeździe Delegatów. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje 
swoje uchwały i decyzje większością głosów. 

§ 42. Do kompetencji i zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
a) bieżąca kontrola działalności PTA pod względem celowości, zgodności 

z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i postanowieniami 
statutu oraz uchwałami Zjazdu Delegatów, 

b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego lub jego Prezydium 
uwag i wniosków odnośnie działalności PTA, 
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c) żądanie zwoływania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w 
przypadkach zaistniałej konieczności lub zwoływanie Zjazdu w 
razie nie dokonania tego obowiązku przez Zarząd Główny, 

d) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych w oddziałach, 
e) składanie na Zjeździe Delegatów corocznych sprawozdań ze swojej 

działalności oraz uwag do sprawozdań Zarządu Głównego, 
f) składanie na Zjeździe Delegatów wniosków o udzielenie Zarządowi 

Głównemu absolutorium. 
§ 43. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem 

doradczym w posiedzeniach władz i w zebraniach wszystkich organów 
PTA. 

§ 44. Główna Komisja Rewizyjna może żądać od Prezydium Zarządu Głównego 
zwołania posiedzenia Zarządu Głównego z podanym przez siebie 
porządkiem obrad. posiedzenie Zarządu Głównego powinno odbyć się 
w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania przez Główną Komisję 
Rewizyjną. 

 
S ą d  K o l e ż e ń s k i  

 
§ 45. Sąd Koleżeński jest powołany do wydawania orzeczeń w sprawie 

wszelkich działań członków PTA niezgodnych ze statutem lub zasadami 
współżycia koleżeńskiego oraz do rozstrzygania zatargów i sporów 
wynikłych pomiędzy członkami PTA. 

§ 46. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Zjazd 
Delegatów na okres trzyletni. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona 
przewodniczącego. W razie zdekompletowania Sąd Koleżeński może do 
swego składu powołać nowego członka przedstawiając go do 
zaakceptowania na najbliższym Zjeździe Delegatów. Sąd Koleżeński 
podejmuje swoje uchwały i decyzje większością głosów. 

§47. Sąd Koleżeński ustala tryb swego postępowania w sposób zapewniający 
sprawiedliwość i pełną niezawisłość orzeczeń. Od orzeczeń Sądu 
Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Zjazdu 
Delegatów. 
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V. ODDZIAŁY I ICH WŁADZE 
 
§ 48. Oddziały PTA powołuje Zarząd Główny PTA na wniosek przynajmniej 

siedmiu członków PTA zamieszkałych i działających na obszarze 
określonym przez Zarząd Główny, który ustala też siedzibę oddziału. 

§ 49. Władzami i organami oddziału są: 
a) Walne Zebranie Oddziału, 
b) Zarząd Oddziału, 
c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

§ 50. Członkowie PTA zamieszkali na obszarze, w którym nie ma oddziału, 
mogą organizacyjnie należeć do oddziału dowolnie przez siebie 
wybranego. 

 
W a l n e  Z e b r a n i e  O d d z i a ł u  

 
§ 51. Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału co roku przed Zjazdem 

Delegatów, w terminie uzgodnionym z Zarządem Głównym 
PTA. Zawiadomienie o zebraniu wraz z porządkiem obrad winny być 
przesłane wszystkim członkom oddziału nie później niż 14 dni przed 
zebraniem. 
Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają większością głosów, przy czym 
do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy 
członków oddziału. W razie równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego zebrania. W przypadku braku quorum zwołuje się 
Walne Zebranie w drugim terminie, z ważnością uchwał bez wzglądu na 
liczbę obecnych. Obradami Walnego Zebrania kieruje wybierany 
każdorazowo przewodniczący, mający do pomocy dwóch sekretarzy. 

§ 52. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 
a) wybór przewodniczącego oddziału, 
b) wybór członków Zarządu Oddziału, 
c) wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
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d) wybór delegatów na Zjazd Delegatów PTA oraz ich zastępców 
w liczbie nie większej niż 1/3 ogólnej liczby delegatów, 

e) rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań Zarządu Oddziału 
oraz uchwalanie planu pracy oddziału, 

f) podejmowanie uchwały w sprawie uzyskania osobowości prawnej 
oddziału, 

g) ustalanie części zysków z działalności gospodarczej oddziału 
przekazywanej Zarządowi Głównemu, przy czym nie mniej niż 1/10. 

Wybory wymienione w punktach a), b), c) i d) odbywają się w drodze 
tajnego głosowania. 

 
Z a r z ą d  O d d z i a ł u  

 
§ 53.  Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego i trzech do sześciu 

członków. Kadencja Zarządu Oddziału trwa trzy lata. Zarząd Oddziału 
wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 
W razie zdekompletowania Zarząd Oddziału może do swego składu 
powołać nowych członków, w liczbie nie większej niż dwie osoby, 
przedstawiając je do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zebraniu. 
Zarząd Oddziału podejmuje swoje uchwały i decyzje większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy jego składu. 

§ 54. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 
a) realizacja statutowych celów PTA, 
b) wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów, Zarządu Głównego i 

Walnego Zebrania Oddziału, 
c) zarządzanie majątkiem własnym oddziału i majątkiem PTA oddanym 

przez Zarząd Główny w administrację oddziałowi, 
d) utrzymywanie łączności z Zarządem Głównym i składanie 

odpowiednich sprawozdań okresowych i rocznych, 
e) zgłaszanie Zarządowi Głównemu wniosków o przyjęcie i skreślenie 

członków PTA, 
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f) zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału zwyczajnego 
i nadzwyczajnego, 

g) przyjmowanie pracowników etatowych oddziału, a w przypadku 
oddziału bez osobowości prawnej za zgodą Zarządu Głównego, 

h) współpraca z sekcjami PTA oraz z pokrewnymi stowarzyszeniami na 
terenie działalności oddziału, 

i) reprezentowanie oddziału wobec władz państwowych oraz instytucji 
naukowych, społecznych, gospodarczych, właściwych dla terenu 
działalności oddziału. 

§ 55. W razie niezastosowania się Zarządu oddziału do postanowień statutu oraz 
uchwał Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny ma prawo zawiesić 
w czynnościach władze Oddziału, zwołując jednocześnie Walne Zebranie 
dla powołania nowych władz oddziału. W przypadku, gdy poszczególni 
członkowie Zarządu Oddziału PTA dopuszczają się przekroczeń 
wymienionych w poprzednim ustępie, mogą być zawieszeni 
w czynnościach na wniosek Zarządu Oddziału przez Zarząd Główny. 

 
K o m i s j a  R e w i z y j n a  O d d z i a ł u  

 
§ 56. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, nie pełniących 

funkcji w innych organach, których wybiera Walne Zebranie Oddziału na 
okres trzech lat. W razie zdekompletowania Komisja Rewizyjna Oddziału 
może do swego składu powołać nowego członka, przedstawiając go do 
zaakceptowania na najbliższym Walnym Zebraniu. Komisja Rewizyjna 
Oddziału podejmuje swoje uchwały i decyzje większością głosów.  

§ 57. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 
a) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością oddziału pod 

względem celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami 
prawa, zasadami i postanowieniami statutu oraz uchwałami władz 
PTA, 

b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału uwag i wniosków 
dotyczących działalności oddziału, 
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c) składanie na Walnym Zebraniu Oddziału corocznych sprawozdań ze 
swojej działalności i jej wyników oraz uwag do sprawozdań 
Zarządu Oddziału, jak również wniosków o udzielenie Zarządowi 
Oddziału absolutorium. 

§ 58. Komisja Rewizyjna Oddziału odbywa zebrania co najmniej dwa razy do 
roku. 

§ 59. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem 
doradczym w posiedzeniach oddziału i zebraniach wszystkich jego 
organów. 

§ 60. Komisja Rewizyjna Oddziału może żądać od przewodniczącego Zarządu 
Oddziału zwołania zebrania Zarządu Oddziału z podanym przez komisję 
porządkiem obrad. Zebranie to powinno odbyć się w ciągu 14 dni od 
zgłoszenia żądania Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

§ 61. Szczegółowy zakres działania oraz tryb postępowania Komisji Rewizyjnej 
Oddziału, jak również zadania poszczególnych członków określają 
wytyczne Głównej Komisji Rewizyjnej. 

 
VI. SEKCJE 

 
§ 62. Na podstawie uchwał Zarządu Głównego PTA lub Zarządu Oddziału mogą 

być powoływane odpowiednio przy Zarządzie Głównym lub Oddziale 
Towarzystwa stałe sekcje dla wybranych zakresów działalności naukowej. 
Sekcje pracują na podstawie regulaminów i planów pracy zatwierdzonych 
przez właściwy zarząd. Wymienione regulaminy ustalają, między innymi, 
zasady reprezentowania sekcji na zewnątrz.  
Budżet sekcji stanowi część składową budżetu Zarządu Głównego lub 
oddziału PTA. 

 
VII. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 

 
§ 63.  PTA jest reprezentowane na zewnątrz przez Zarząd Główny, w imieniu 

którego, zarówno bezpośrednio jak i w korespondencji, występuje 
przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz sekretarz generalny. 
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Odpowiednio w zakresie działalności oddziału występuje przewodniczący 
lub wiceprzewodniczący oddziału oraz sekretarz oddziału. 

§ 64.  Umowy, zobowiązania oraz wszelkie pisma wiążące Towarzystwo pod 
względem majątkowym i finansowym wymagają podpisu 
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PTA 
oraz skarbnika Towarzystwa. Wymienione wyżej dokumenty wystawione 
przez oddział PTA wymagają łącznego podpisu przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału oraz skarbnika Oddziału. 

§ 65. Rachunkowość PTA i jego oddziałów oraz sekcji prowadzona jest na 
zasadzie ogólnie obowiązujących przepisów prawnych. 

 
VIII. MAJĄTEK PTA 

 
§ 66. Majątek PTA składa się z wszelkich ruchomości i nieruchomości 

stanowiących własność PTA. Prawnym właścicielem całego majątku tak 
ruchomego jak i nieruchomego jest PTA jako osoba prawna. Ruchomości 
i nieruchomości nabyte ze środków własnych oddziału posiadającego 
osobowość prawną są majątkiem oddziału PTA. 

 

IX. ZMIANA STATUTU 
 
§ 67. Do zmiany statutu wymagana jest uchwała Zjazdu Delegatów powzięta 

większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby 
delegatów. Projektowane zmiany statutu winny być umieszczone 
w porządku obrad Zjazdu Delegatów. 

 
X. ROZWIĄZANIE PTA ORAZ ODDZIAŁU LUB SEKCJI 

 
§68. a) Rozwiązanie oddziału PTA z osobowością prawną następuje na 

podstawie uchwały Walnego Zebrania Oddziału po zatwierdzeniu przez 
Zarząd Główny, 
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b) Rozwiązanie oddziału bez osobowości prawnej lub sekcji PTA 
następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, powziętej 
większością 2/3 głosów, w drodze tajnego głosowania przy udziale 
przewodniczącego i co najmniej 2/3 składu Zarządu Głównego. 

§69. Rozwiązanie PTA może nastąpić na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów, 
powziętej większością 2/3 głosów, w głosowaniu tajnym, przy udziale co 
najmniej 2/3 liczby delegatów. W ramach tej samej uchwały Zjazd 
Delegatów decyduje o przekazaniu majątku PTA. 
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