
STATUT

 POLSKIEGO TOWARZYSTWA RELATYWISTYCZNEGO

          (ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie w dniu 27.10.2011)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Polskie  Towarzystwo  Relatywistyczne,  zwane  dalej  Stowarzyszeniem,  jest 

stowarzyszeniem  o  celach  niezarobkowych  działającym  na  podstawie  ustawy  „Prawo 

o stowarzyszeniach” z dn. 7 kwietnia 1989 r. ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) 

oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie nauki i edukacji na rzecz całego 

społeczeństwa.

§ 2

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest Warszawa.

§ 4

Dla  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenie  może  działać  na  terenie  innych  państw 

z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym 

profilu działania.

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

 § 7

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  członków.  Do  prowadzenia 

swoich działań może zatrudniać pracowników oraz zlecać odpłatne wykonanie pewnych prac 

osobom fizycznym i prawnym. 



II. Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, rozwijanie i upowszechnianie badań naukowych 

związanych z teorią grawitacji i jej zastosowaniami, integracja polskiego środowiska 

relatywistów oraz działalność oświatowa.

§9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a)  organizowanie i wspieranie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi 

instytucjami i towarzystwami naukowymi, w tym poprzez organizację konferencji, 

warsztatów naukowych, sympozjów, wzajemnych wizyt i seminariów, 

b)  propagowanie  wiedzy  przez  organizację  i  wspieranie  szkół  naukowych,  prelekcji 

i wykładów,

c)  działalność wydawniczą związaną z celami Stowarzyszenia.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1.  W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający.

2.  Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy.

3.  Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  każda  osoba  fizyczna,  która  złoży 

pisemną  deklarację  zawierającą  rekomendację  dwóch  członków  zwyczajnych 

Stowarzyszenia.

4.  Członkiem  wspierającym  może  zostać  osoba  fizyczna  lub  prawna  deklarująca  pomoc 

finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

5.  Przyjęcia  nowych  członków  zwyczajnych  i  wspierających  dokonuje  Zarząd  uchwałą 

podjętą nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia deklaracji.

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła duży wkład w działalność 

i rozwój Stowarzyszenia lub ma wybitne osiągnięcia w teorii względności i grawitacji lub 

w dziedzinach pokrewnych.



7. Przyjęcie  nowych członków honorowych uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 11

1.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)  biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)  zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b)  uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c)  regularnego opłacania składek.

3.  Członkowie  wspierający  i  honorowi  nie  posiadają  biernego  ani  czynnego  prawa 

wyborczego oraz prawa do głosowania na walnych zebraniach, mogą jednak brać udział z 

głosem doradczym w walnych zebraniach Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa 

jak członkowie zwyczajni.

4.  Członkowie  wspierający  mają  obowiązek  wywiązywania  się  z  zadeklarowanych 

świadczeń.

5.  Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich. 

6.  Wszyscy  członkowie  mają  obowiązek  przestrzegania  statutu  i  uchwał  władz 

Stowarzyszenia oraz zasad etyki zawodowej.

§ 12

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)  dobrowolnej rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,

b)  wykluczenia  przez  Zarząd  z  powodu  rażącego  naruszenia  zasad  statutowych, 

nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Jego decyzja jest ostateczna.

IV. Struktura władz Stowarzyszenia

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:



a)  Walne Zebranie,

b)  Zarząd,

c)  Komisja Rewizyjna.

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.

§ 14

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia 

statutu stanowią inaczej. 

§ 15

1. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.

2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie  

trwania  kadencji  to  skład  osobowy tych  władz  uzupełniany  jest  w drodze  kooptacji. 

Kooptacji  dokonują  pozostali  członkowie  organu,  którego  skład  uległ  zmniejszeniu.  

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej  wybranych przez Walne Zebranie  trwa cztery 

lata. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej powołanych na Zebraniu Założycielskim trwa 

14 miesięcy. 

V. Walne Zebranie

§ 16

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2.  Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w roku.

3.  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  jest  zwoływane  przez  Zarząd  z  własnej  inicjatywy,  na 

wniosek  Komisji  Rewizyjnej  lub  na  pisemny  wniosek  więcej  niż  połowy  członków 

zwyczajnych. Wnioskujący powinni przygotować propozycje porządku obrad i uchwał.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć w ciągu 4 miesięcy od daty zgłoszenia 

wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5.   O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zebrania,  zwyczajnego  lub 

nadzwyczajnego, Zarząd powiadamia członków co najmniej miesiąc przed datą tego zebrania.



6.  Warunkiem odbycia się Walnego Zebrania w I terminie jest uczestnictwo w nim więcej niż 

połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zebranie w II terminie zwoływane jest 10 

minut po stwierdzeniu, iż nie ma odpowiedniej liczby członków do odbycia się zebrania w I 

terminie.

7.   Z  wyjątkiem  sytuacji  opisanych  w §27  uchwały  Walnego  Zebrania  zapadają  zwykłą 

większością głosów.

§ 17

1. Walnemu Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu albo inna osoba przygotowana do tej roli 

i zaakceptowana przez Walne Zebranie.

2. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a)  uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)  uchwalanie, na wniosek Zarządu, rocznego budżetu Stowarzyszenia,

d)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)  udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

f)  nadawanie tytułu członka honorowego,

g)  rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

h)  ustalanie wysokości składek członkowskich,

i)  podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie,

j)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

k)  podejmowanie innych uchwał , niezastrzeżonych dla innych władz.

VI. Zarząd Stowarzyszenia

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy: 



a)  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

b)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)  realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

d)  prowadzenie gospodarki finansowej i majątkowej,

e)  przygotowanie budżetu Stowarzyszenia, 

f) przyjmowanie składek członkowskich, darowizn i zapisów ruchomości,  nieruchomości  i 

innych praw majątkowych,

g)  podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

h)  powoływanie stałych i doraźnych komisji problemowych, 

i)  występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego, 

j) podejmowanie uchwał dotyczących umów o współpracy z  krajowymi lub zagranicznymi 

instytucjami i stowarzyszeniami, 

k)  przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,

l)  zwoływanie Walnego Zebrania i przygotowanie porządku jego obrad.

         § 19

1. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, oraz trzech innych osób wybranych przez Walne 

Zebranie. Ze swojego składu Zarząd wyłania Skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na półrocze. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

3. Decyzje Zarządu zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku 

równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 20

1.  Prezes  Zarządu  reprezentuje  Zarząd  Stowarzyszenia  oraz  składa  w  jego  imieniu 

oświadczenia woli. Swoje uprawnienia może przekazać Wiceprezesowi, a jeżeli nie jest to 



możliwe,  to  może  upoważnić  inna  osobę  z  Zarządu  w  zakresie  określonym 

w pełnomocnictwie.

2. Skarbnik prowadzi gospodarkę finansową. Jego podpis lub upoważnionego przez niego 

członka Zarządu, wraz z podpisem Prezesa albo Wiceprezesa (lub osoby upoważnionej),  jest 

konieczny  do  ważności  dokumentów  dotyczących  spraw  finansowych  i  majątkowych 

Stowarzyszenia. 

       VII. Komisja Rewizyjna 

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez 

Walne Zebranie.

2.  Decyzje  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  za  pomocą  uchwał  zwykłą  większością  głosów. 

W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 22

 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)  kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b)  ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,

d)  wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e)  wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, 

f) zwoływanie Walnego Zebrania jeżeli Zarząd, mimo ciążącego na nim obowiązku, go nie 

zwołuje, albo w celu omówienia spraw wynikających z przeprowadzonych kontroli.

§ 23

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub upoważniony przez niego członek Komisji 

Rewizyjnej, może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

VIII. Majątek Stowarzyszenia



§ 24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a)  wpływy ze składek członkowskich,

b)  świadczenia  członków  wspierających,  dotacje,  darowizny,  subwencje,  spadki,  zapisy, 

środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu,

c)  dochody z majątku Stowarzyszenia, udziały i lokaty,

d)  dochody z działalności gospodarczej.

§ 25

Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  według  ogólnych  zasad 

określonych  w odrębnych  przepisach.  Dochód z  działalności  gospodarczej  stowarzyszenia 

służy realizacji  celów statutowych i  nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków.  

§ 26

Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub ustanawiać zabezpieczeń na rzecz swoich 

członków lub innych osób.

IX. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 27

1.  Walne  Zebranie  może  uchwalić  zmianę  statutu  bezwzględną  większością  głosów przy 

obecności  co  najmniej  połowy członków zwyczajnych  Stowarzyszenia,  a  w II  terminie  - 

bezwzględną większością głosów obecnych członków zwyczajnych. .

2.  Uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie  kwalifikowaną 

większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  2/3  członków  uprawnionych  do 

głosowania.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.


