STATUT
Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego
§ 1.
Polskie Towarzystwo Cynkownicze w skrócie PTC, zwane w dalszych postanowieniach statutu
"Towarzystwem" jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób posiadających odpowiednie
kwalifikacje i wolę pracy na rzecz branży cynkowniczej.
§ 2.
Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
§ 3.
Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
jest miasto Warszawa.
§ 4.
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub
podobnym zakresie działania.
§ 5.
Towarzystwo posługuje się pieczęcią z własnym znakiem oraz napisem: Polskie Towarzystwo
Cynkownicze.
§ 6.
Celem Towarzystwa jest:
- inicjowanie i sponsorowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju branży,
- wspieranie wspólnych interesów jego członków,
- promocja cynkowania ogniowego jako najlepszej metody zabezpieczenia stali przed korozją,
- promocja przedsiębiorstw - członków Towarzystwa zajmujących się cynkowaniem ogniowym,
- reprezentowanie interesów członków Towarzystwa wobec organów państwowych, instytucji
publicznych, a także organizacji międzynarodowych,
- śledzenie krajowych i międzynarodowych norm i przepisów w interesie branży zajmującej się
cynkowaniem ogniowym,
- obserwacja rozwoju rynku usług cynkowniczych i sytuacji konkurencji,
- tworzenie warunków do spotkań członków Towarzystwa w celu szerokiej wymiany poglądów,
- upowszechnianie nowoczesnej wiedzy technicznej, dobrej praktyki oraz zasad etyki zawodowej,
- doradztwo techniczno-ekonomiczne i prawno-finansowe dla członków Towarzystwa,
- prowadzenie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
Nie jest celem Towarzystwa ukierunkowanie na osiąganie ekonomicznych zysków z działalności
gospodarczej.
§ 7.
Dla osiągnięcia celu Towarzystwo:
- organizuje konferencje, wykłady, seminaria itp.
- prowadzi akcje popularyzujące cynkowanie ogniowe
- współpracuje z instytutami naukowymi oraz innymi podmiotami
- prowadzi działalność wydawniczą własną, lub za pośrednictwem instytucji wydawniczych
- wykonuje własne i zlecone prace badawcze, ekspertyzy i opinie
- organizuje konkursy i przyznaje nagrody
- urządza wystawy
- tworzy komisje i sekcje tematyczne

§ 8.
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne przyjęte zgodnie z niniejszym statutem.
§ 9.
Członkowie dzielą się na:
- zwyczajnych
- honorowych
- wspierających
§ 10.
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, interesujące się zagadnieniami branży
cynkowniczej.
§ 11.
Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobom szczególnie
zasłużonym dla rozwoju branży cynkowniczej.
§ 12.
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje poparcie finansowe
dla Towarzystwa.
§ 13.
Członkiem Towarzystwa może zostać wnioskodawca do złożenia wniosku w formie pisemnej,
udzielając wszelkich informacji, niezbędnych dla podjęcia decyzji o przyjęciu do Towarzystwa.
Informacje dotyczące zakresu działalności poszczególnych członków traktowane są jako poufne.
Decyzję o przyjęciu do Towarzystwa podejmuje Zarząd.
§14.
Członek wspierający - osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego
przedstawiciela.
§ 15.
Każdy członek ma prawo:
- brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
- kondydować do władz Towarzystwa,
- przedstawiać Zarządowi kandydatów na członków honorowych,
- działać w komisjach i sekcjach,
- brać udział w odczytach, wywiadach i seminariach,
- korzystać z konsultacji organizowanych przez Towarzystwo,
- publikować w wydawnictwach Towarzystwa, wygłaszać referaty.
§ 16.
- Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach statutowych
władz Towarzystwa.
- Członek wspierający posiada prawa określone w § 15 z wyjątkiem biernego i czynnego prawa
wyborczego (§ 15 ust. 2).
§ 17.
Obowiązkiem członka jest:
- przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa
- realizować cele Towarzystwa między innymi przez:
- - uczestniczenie w pracach Komisji i Sekcji
- - udział w odczytach, wykładach, seminariach
- regularnie opłacać składki członkowskie
- przyczyniać się do powiększania majątku Towarzystwa

§ 18.
Członkiem Towarzystwa przestaje być ten, kto:
- zawiadomi pisemnie Zarząd o wystąpieniu z Towarzystwa,
- zostanie skreślony za zaleganie w uiszczaniu składki członkowskiej za okres jednego roku, mimo
dwukrotnego pisemnego upomnienia, chyba że Zarząd uzna sytuację za usprawiedliwioną
wyjątkowymi okolicznościami,
- zostanie skreślony za działalność na szkodę Towarzystwa
- ustanie członkostwa nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń do majątku Towarzystwa.
Od uchwały Zarządu o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się, za pośrednictwem zarządu - do
najbliższego Walnego Zebrania Członków.
§ 19.
Władzami Towarzystwa są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 20.
- Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Towarzystwa,
- Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne,
- Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się corocznie - w pierwszym półroczu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy
- na żądanie Komisji Rewizyjnej
- na zgłoszone na piśmie żądanie 1/3 członków Towarzystwa - nie później niż w ciągu 30 dni od
zgłoszenia żądania i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Do kompetencji Zwyczajnego walnego Zebrania Członków należy:
- przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawach
absolutorium,
- uchwalanie programów i regulaminu pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie
rocznych budżetów,
- podejmowanie uchwał w sprawach o szczególnym znaczeniu,
- wybór Prezesa i członków Zarządu,
- wybór Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej,
- nadawanie tytułu członka honorowego,
- zmiana statutu,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji Zarządu,
- rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa.
§ 21.
- Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków
uczestniczących w Walnym Zebraniu.
- Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie statutu wymagana jest większość 3/4
biorących udział w Walnym Zebraniu.
- Walne Zebranie Członków jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków
Towarzystwa
Walne Zebranie Członków będzie ważne w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków.

§ 22.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia członków, co
najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania.
§ 23.
- Zarząd składa się z 5 osób, wybieranych spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie
Członków.
- Zarząd wybiera spośród siebie: wiceprezesa i sekretarza.
- Do prawomocności Uchwał Zarządu potrzebna jest obecność, co najmniej 3 członków Zarządu, w
tym Prezesa lub Wiceprezesa.
- W posiedzeniach mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Zarząd z głosem doradczym.
§ 24.
Do kompetencji Zarządu należy:
- realizowanie zadań i programów określonych przez Walne Zgromadzenie Członków,
- reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- kierowanie sprawami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
- uchwalanie wewnętrznych regulaminów działania,
- rozstrzyganie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,
- podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,
- przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
- angażowanie i zwalnianie pracowników,
- przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków kandydatów na Członków Honorowych,
- przedsiębranie innych czynności dla osiągnięcia celów Towarzystwa.
§ 25.
Posiedzenia plenarne Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zebrania są
protokołowanie.
§ 26.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych spośród członków zwyczajnych przez Walne
Zebranie Członków.
§ 27.
Do zakresu działania Komisji należy:
- kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności,
- kontrola wykonania Uchwał Walnych Zebrań Członków
- składanie sprawozdań wraz z odpowiednimi wnioskami Walnemu Zebraniu Członków
Komisja może zlecić wykonanie opinii finansowo-księgowej biegłemu rewidentowi.
§ 28.
W czasie trwania kadencji, w miejsce ustępującego członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu
mają prawo wybrać nowego członka Zarządu, przy czym w skład Zarządu nie może wchodzić więcej
niż jeden członek Zarządu wybrany w powyższy sposób.
W czasie trwania kadencji, w miejsce ustępującego członka Komisji Rewizyjnej, pozostali
członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wybrać nowego członka Komisji Rewizyjnej, przy czym
w skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić więcej niż jeden członek Komisji Rewizyjnej
wybrany w powyższy sposób.
§ 29.
Majątek Towarzystwa stanowią:
- składki członkowskie,
- dotacje,
- zapisy i darowizny,
- spadki,
- wpłaty z działalności statutowej oraz ofiarności publicznej.

§ 30.
Fundusze Towarzystwa mają być obracane na cele związane z realizacja jego zadań.
§ 31.
Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków.
§ 32.
Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składa dwóch członków Zarządu, z tym, że
jednym z nich musi być Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
§ 33.
Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków, w którym
uczestniczy, co najmniej 2/3 ogółu członków, większością 3/4 głosów. W razie braku quorum w
wyznaczonym terminie - uchwała w tym przedmiocie może zapaść przy obecności, co najmniej 1/3
ogółu członków w drugim terminie, który może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 14 dni.

