Projekt zmian Statutu SGP, 2013.02.07

STATUT
STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH
(tekst jednolity)

Rozdział I
Nazwa, terenu działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia

§1
Stowarzyszenie Geodetów Polskich, zwane dalej SGP lub Stowarzyszeniem jest
dobrowolnym, samorządnym, pozarządowym zrzeszeniem o charakterze naukowotechnicznym i zawodowym.
§2
Terenem działania SGP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia
jest m.st. Warszawa.
§3
SGP posiada osobowość prawną.
§4
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SGP są Oddziały.
2. Oddziały SGP mogą uzyskiwać osobowość prawną.
3. Zarząd Główny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zobowiązań finansowych
Oddziałów posiadających osobowość prawną.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub
podobnym profilu działania.
§6
1. Zarząd Główny Stowarzyszenia używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku:
„Stowarzyszenie Geodetów Polskich”, a pośrodku: „Zarząd Główny w Warszawie” oraz
pieczątki podłużnej z napisem: „Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich”
z adresem.
2. Zarządy Oddziałów Stowarzyszenia używają pieczęci okrągłej z napisem w otoku:
„Stowarzyszenie Geodetów Polskich”, a pośrodku „Zarząd Oddziału w .......” oraz
pieczątki podłużnej z napisem: „Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w .......” z adresem.
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§7
Stowarzyszenie może posiadać sztandar oraz odznaki: organizacyjną i honorowe, na
podstawie uzyskanych zezwoleń.
§8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i środki działania

§9
Celem SGP jest:
1. zrzeszanie inżynierów i techników ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii oraz
innych osób wymienionych w rozdziale III,
2. współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie rozwoju techniki i produkcji,
wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
w zakresie bhp, ochrony pracy i zawodu, a ponadto szkolenia kadr,
3. podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji oraz kształtowanie
właściwego poziomu etyki zawodowej członków Stowarzyszenia,
4. popularyzacja w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z dziedziny
geodezji i kartografii,
5. inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i
naukowo-technicznych z zagranicą,
6. reprezentowanie w kraju i za granicą inżynierów i techników zrzeszonych w SGP.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami gospodarczymi,
społecznymi i zawodowymi w dziedzinach objętych działalnością SGP,
2. organizowanie zebrań, zjazdów, narad, konferencji naukowo-technicznych, sympozjów,
konkursów, wystaw, pokazów, wycieczek naukowo-technicznych i rozwijanie życia
towarzyskiego wśród członków,
3. prowadzenie działalności szkoleniowej,
4. współdziałanie w rozwoju piśmiennictwa, bibliotek oraz informacji naukowotechnicznej i ekonomicznej w dziedzinie geodezji i kartografii,
5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowo-technicznymi o tym
samym lub podobnym zakresie działania,
6. współdziałanie przy podnoszeniu jakości prac geodezyjnych,
7. prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa,
8. inicjowanie i współdziałanie w zakresie ustalania i stosowania kryteriów kwalifikacji
zawodowych oraz udzielania pomocy swym członkom w tym zakresie,
9. udzielanie pomocy w zakresie potrzeb bytowych członków SGP, na zasadach
uchwalonych przez Zjazd Delegatów SGP,
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10.
11.

12.

opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie nagród i odznaczeń dla członków SGP,
nadawanie tytułu rzeczoznawcy swym członkom, na podstawie określonego przewodu
kwalifikacyjnego i prowadzenie przewodów kwalifikacyjnych związanych ze
specjalnością zawodową inżynierów i techników,
udzielanie i pozbawianie rekomendacji firmom i instytucjom w dziedzinach
reprezentowanych przez SGP, na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd
Główny.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie SGP dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi SGP mogą być:
a) inżynierowie i technicy ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii,
b) inni specjaliści, będący członkami jednej z sekcji SGP, posiadający znaczne
osiągnięcia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prezentujący wysoki
poziom etyki zawodowej,
c) studenci kierunków geodezyjnych poczynając od trzeciego roku studiów.
2. Stwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Zarząd Oddziału,
kierując się regulaminem określonym przez Zarząd Główny SGP.
2. Stwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Prezydium Zarządu
właściwego Oddziału, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny SGP.
§ 13
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. czynnego i biernego wyboru do władz SGP zgodnie z postanowieniami niniejszego
Statutu,
2. brania udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych,
doradztwa naukowo-technicznego oraz opiniowania jego prac,
4. działania w pracach sekcji i komisji zgodnie z posiadaną specjalnością oraz
zainteresowaniami, na podstawie regulaminów tych jednostek,
5. ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SGP,
6. korzystania z lokali i urządzeń SGP oraz Domów Technika zgodnie z obowiązującymi
regulaminami,
7. korzystania z różnych form pomocy bytowej i koleżeńskiej organizowanej przez
Stowarzyszenie,
8. korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism i innych wydawnictw naukowo3

technicznych w zakresie określonym przez Zarząd Główny,
9. (noszenia odznaki SGP i NOT,) noszenia odznak organizacyjnych i honorowych SGP
i NOT,
10. niepłacenia składki przez członka SGP po ukończeniu 75-ciu lat życia oraz inwalidów
I grupy,
11. powoływania się na członkostwo w SGP w wykonanych opracowaniach geodezyjnych
i prowadzonej korespondencji związanej z zawodem.

§ 14
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SGP,
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych SGP,
3. przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej oraz dyscypliny
organizacyjnej,
4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału na podstawie deklaracji podpisanej
przez kandydata oraz dwóch członków wprowadzających, po stwierdzeniu warunków,
o których mowa w § 12.
2. Członkami wprowadzającymi mogą być członkowie zwyczajni.
Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu właściwego Oddziału na podstawie
deklaracji podpisanej przez kandydata, po stwierdzeniu warunków, o których mowa w § 12.
§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie właściwemu
Zarządowi Oddziału,
dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Prezydium
Zarządu właściwego Oddziału,
2. skreślenia przez właściwy Zarząd Oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres sześciu miesięcy pomimo uprzedniego upomnienia,
podjęcia przez Prezydium Zarządu właściwego Oddziału uchwały o skreśleniu z listy
członków SGP w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres
sześciu miesięcy pomimo uprzedniego wezwania do ich uregulowania,
3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub Głównego
Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę SGP lub w przypadku skazania
prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw
publicznych.
§ 17
1. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu, przysługuje członkowi prawo odwołania się
do Zarządu Głównego. Uchwała Zarządu Głównego w tej sprawie jest ostateczna.
Od uchwały Prezydium Zarządu właściwego Oddziału o skreśleniu z listy członków SGP,
przysługuje członkowi prawo odwołania się do Prezydium Zarządu Głównego. Uchwała
4

Prezydium Zarządu Głównego w tej sprawie jest ostateczna.
2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w trybie określonym w § 15 Statutu.
Zgłaszającego się kandydata obowiązuje wówczas uregulowanie składek członkowskich
za okres przynależności do SGP, tj. do dnia skreślenia, jednak nie więcej niż za dwanaście
miesięcy.
3. Członek wykluczony może być przyjęty ponownie na warunkach nowo wstępującego za
zgodą Zarządu Głównego, jednak nie wcześniej niż po upływie pięciu lat od daty
wykluczenia.
3. Członek wykluczony, o którym mowa w § 16 pkt 3 Statutu, może być przyjęty ponownie
na warunkach nowo wstępującego za zgodą Prezydium Zarządu Głównego, jednak nie
wcześniej niż po upływie trzech lat od daty wykluczenia.

§ 18
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane działalnością SGP,
które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostaną przyjęte przez
Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnego zgłoszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z pomocy naukowo-technicznej na
zasadach ustalonych z Zarządem Głównym SGP lub Zarządem Oddziału.
3. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
4. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a) wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego SGP lub Zarządu
Oddziału,
b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego SGP lub Zarządu Oddziału,
w związku ze zmianą profilu działalności członka wspierającego,
c) nie uregulowania składki członkowskiej w okresie 2 lat.

§ 19
Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

§ 20
1. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów SGP na wniosek Zarządu
Głównego osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju geodezji i kartografii
lub dla Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony
z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkowie honorowi zagraniczni nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów
SGP na wniosek Zarządu Głównego.

Rozdział IV
Władze SGP
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§ 21
1. Władzami SGP są:
1)
2)
3)
4)

Zjazd Delegatów SGP,
Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna,
Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Zjazdu Delegatów SGP w tym przedmiocie.

§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów SGP, zwoływany przez Zarząd
Główny.
2. Zjazd Delegatów SGP może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 23
Do kompetencji Zjazdu Delegatów SGP należy:
1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SGP,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego z działalności
Stowarzyszenia, sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej
Komisji Rewizyjnej,
4. wybór Prezesa, 13 członków Zarządu Głównego i 3-ch zastępców, oraz po 7 członków
i 2 zastępców Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
5. zatwierdzanie regulaminów Zjazdu Delegatów SGP, Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6. nadawanie i pozbawianie godności członkostwa honorowego na wniosek Zarządu
Głównego,
7. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego, wydawanych
w pierwszej instancji.
§ 24
Uchwały Zjazdu Delegatów SGP podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, a w drugim terminie - bez
względu na liczbę obecnych.
§ 25
1. W Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci Oddziałów wybrani
przez Zgromadzenie Delegatów Oddziałów lub Walne Zgromadzenie Oddziałów na okres
czterech lat według klucza wyborczego uchwalonego każdorazowo przez Zarząd Główny
Stowarzyszenia, z uwzględnieniem proporcjonalności liczby delegatów do liczebności
oddziałów.
2. W Zjeździe Delegatów SGP biorą udział również z głosem doradczym:
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1) członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
2) członkowie honorowi,
3) zaproszeni goście.
3. W Zjeździe Delegatów mogą także brać udział, z własnej inicjatywy, inni członkowie SGP.

§ 26
O terminie i porządku obrad zwyczajnego Zjazdu Delegatów SGP Zarząd Główny
zawiadamia delegatów co najmniej na 2 tygodnie przed datą Zjazdu.

§ 27
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SGP może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego,
na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej albo na wniosek Zarządów Oddziałów
reprezentujących co najmniej 1/3 Oddziałów.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SGP jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie
2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został
zwołany.

§ 28
1. Zarząd Główny składa się z 15 członków: w tym z Prezesa i 13-tu członków wybieranych
przez Zjazd Delegatów oraz Sekretarza Generalnego, który jest powoływany przez Zarząd
Główny SGP spośród członków Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą również prezesi Oddziałów SGP wybierani przez
Zgromadzenia Delegatów Oddziału lub Walne Zgromadzenia Oddziałów.
3. W przypadku, gdy z przyczyn losowych Prezes SGP nie może pełnić swej funkcji, Zarząd
Główny powierza jednemu z wiceprezesów SGP pełnienie funkcji Prezesa SGP do czasu
wyboru nowego Prezesa przez Zjazd Delegatów SGP.
4. Sekretarz Generalny jest pracownikiem etatowym i pełni funkcję kierownika zakładu
pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników biura Zarządu
Głównego

§ 29
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. kierowanie działalnością SGP zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Zjazdu
Delegatów SGP,
2. reprezentowanie SGP na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetu oraz
zatwierdzenie bilansu,
4. powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji i innych ogniw Stowarzyszenia oraz
koordynowanie i ocena ich działalności,
5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów SGP, wspomaganie Oddziałów
w działalności merytorycznej oraz ocena ich pracy,
6. przyjmowanie członków wspierających SGP,
7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych SGP, z wyjątkiem zastrzeżonych do
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kompetencji Zjazdu Delegatów SGP oraz Zgromadzenia Delegatów Oddziału lub
Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz uzgadniania regulaminów Zarządów Oddziałów
nie posiadających osobowości prawnej,
8. uchwalanie wysokości zapomogi pomocy koleżeńskiej,
9. przyznawanie odznak honorowych SGP, występowanie do Zjazdu Delegatów SGP o
nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego i do władz NOT o nadanie
odznak honorowych NOT,
10. zarządzanie majątkiem i funduszami SGP oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu,
zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego SGP,
11. powoływanie Zespołu Rzeczoznawców SGP na podstawie obowiązujących w tym
zakresie przepisów,
12. powoływanie Sekretarza Generalnego oraz ewentualnie jego zastępcy i określanie
zakresu ich pełnomocnictw i obowiązków,
13. powoływanie Rady Programowej Przeglądu Geodezyjnego,
14. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
SGP,
15. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu SGP do związku stowarzyszeń
krajowych lub organizacji międzynarodowych oraz wyznaczanie przedstawicieli SGP
do tych związków i organizacji, podejmowanie uchwał o przystąpieniu SGP do
stowarzyszeń krajowych i ich związków lub organizacji międzynarodowych
i wyznaczanie przedstawicieli SGP do tych stowarzyszeń, ich związków lub organizacji
międzynarodowych oraz uchwał o wystąpieniu SGP z tych stowarzyszeń, ich związków
lub organizacji międzynarodowych,
16. ustalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich oraz podziału wpływu ze
składek między Zarządem Głównym i Oddziałami,
17. ustalanie podziału zysku z działalności gospodarczej Stowarzyszenia pomiędzy
Zarządem Głównym i Oddziałami,
18. podejmowanie uchwał o powołaniu bądź przystąpieniu do fundacji, spółek czy izb,
19. powoływanie zastępców członków Zarządu Głównego na członków tego Zarządu.
powoływanie zastępców członków Zarządu Głównego na członków tego Zarządu
w razie śmierci członka lub złożonej przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 30
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby członków, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na 4 miesiące.
3. W posiedzeniach Zarządu Głównego uczestniczą, z głosem doradczym zastępcy członków
Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący
Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz inni zaproszeni członkowie SGP i goście.
4. Prezes SGP może, ze względu na pilność sprawy, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały
Zarządu Głównego w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (metodą
elektroniczną lub inną), przy czym termin do zajęcia stanowiska nie powinien być krótszy
niż 3 dni. Projekt uchwały uważa się za przyjęty, jeżeli w podanym terminie co najmniej
połowa członków Zarządu Głównego wyraziła na piśmie zgodę na przyjęcie
proponowanej uchwały bez zastrzeżeń, a w razie zgłoszenia uwag, które nie zostaną
wyjaśnione lub zastrzeżeń przez któregokolwiek członka Zarządu Głównego, uchwała nie
zostaje podjęta.
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§ 31
1. W okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego działalnością SGP kieruje
Prezydium Zarządu Głównego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
Główny.
2. W skład Prezydium wchodzi Prezes SGP, Sekretarz Generalny oraz wybrani przez ten
Zarząd 3 wiceprezesów, skarbnik i członek Prezydium.
3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby członków Prezydium, w tym Prezesa lub jednego z wiceprezesów
i podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
4. Posiedzenia Prezydium zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
w miesiącu.
§ 31a
Sekretarz Generalny jest pracownikiem etatowym i pełni funkcję kierownika zakładu pracy w
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników biura Zarządu Głównego.
§ 32
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków i 2 zastępców. Komisja wybiera
spośród członków Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Główna
Komisja Rewizyjna składająca się z 7 członków wybiera spośród swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji i ich zastępcy nie mogą być członkami Zarządu Głównego
i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz pracownikami Zarządu Głównego SGP.
3. Główna Komisja Rewizyjna powołuje zastępcę członka Komisji wybranego przez Zjazd
Delegatów SGP na członka Komisji w razie śmierci dotychczasowego członka Komisji
lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji. Powołania zastępców członków
Komisji na członków Komisji następują w kolejności ustalonej przez liczbę głosów
uzyskanych w wyborach na Zjeździe Delegatów SGP.

§ 33
1. Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzenia, przynajmniej raz w roku,
kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia i oceny tej działalności, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości,
rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze Statutem, uchwałami Zjazdu Delegatów
i Zarządu Głównego SGP.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach
żądania uchylenia uchwały Zarządu Głównego.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach organów Zarządu Głównego.
4. Główna Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi Delegatów SGP sprawozdanie ze swej
działalności i jej wyników.
5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jednego
z wiceprzewodniczących. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
zebrania.
6. Zasady i tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony
9

przez Zjazd Delegatów SGP.

§ 34
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków i 2 zastępców.
Główny Sąd Koleżeński składający się z 7 członków wybiera spośród swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród swego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Główny Sąd Koleżeński powołuje zastępcę członka Głównego Sądu Koleżeńskiego
wybranego przez Zjazd Delegatów SGP na członka Sądu w razie śmierci
dotychczasowego członka Sądu lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji.
Powołania zastępców członków Głównego Sądu Koleżeńskiego na członków Sądu
następują w kolejności ustalonej przez liczbę głosów uzyskanych w wyborach na Zjeździe
Delegatów SGP.

§ 35
1. Główny Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania spraw wynikłych w obrębie
Stowarzyszenia.
2. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy dotyczące członków
władz SGP.
3. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji przysługuje
odwołanie się do Zjazdu Delegatów SGP.
4. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądów
Koleżeńskich Oddziałów.
5. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako drugiej instancji są ostateczne.
6. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
zebrania.
7. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony
przez Zjazd Delegatów SGP.
8. Sądy Koleżeńskie Stowarzyszenia mają prawo wymierzać kary:
a) upomnienie,
b) zawieszenia w prawach członka na okres 2-ch lat,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział V
Oddziały SGP

§ 36
1. Do powstania Oddziału SGP, powołanego uchwałą Zarządu Głównego, wymagana jest
liczba 100 członków Stowarzyszenia.
2. Teren działania i siedzibę Oddziału ustala Zarząd Główny.
3. Zarząd Główny może rozwiązać Oddział, jeżeli liczba jego członków stanie się mniejsza
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niż trzydzieści lub na wniosek Zarządu właściwego Oddziału.

§ 37
1. Władzami Oddziału są:
a)
b)
c)
d)

Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Walne Zgromadzenie Oddziału,
Zarząd Oddziału,
Komisja Rewizyjna Oddziału,
Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata, a ich wybór następuje zwykłą większością
głosów i odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały
Zgromadzenia Delegatów Oddziału lub Walnego Zgromadzenia Oddziału w tym
przedmiocie.

§ 38
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Walne
Zgromadzenie Oddziału.
2. Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Walne Zgromadzenie Oddziału może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd
Oddziału nie później niż na 2 miesiące przed Zjazdem dDelegatów SGP.

§ 39
Do kompetencji Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Walnego Zgromadzenia Oddziału
należy:
1. uchwalenie kierunku działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie
z postanowieniami Statutu i uchwałami władz SGP,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziału,
4. wybór prezesa Oddziału oraz 5-13 członków Zarządu Oddziału i 1-3 ich zastępców,
członków i zastępców członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
wybór prezesa Oddziału oraz 5-13 członków Zarządu Oddziału i 1-3 ich zastępców,
a także wybór 3-5 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału i 3-5 członków Sądu
Koleżeńskiego Oddziału i po 1-2 ich zastępców,
5. wybory delegatów Oddziału oraz ich zastępców na Zjazd Delegatów SGP,
6. uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Delegatów Oddziału lub Walnego
Zgromadzenia Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego Oddziału; regulaminy Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz
Sądu Koleżeńskiego Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej uzgadnia się
odpowiednio z Zarządem Głównym, Główną Komisją Rewizyjną i Głównym Sądem
Koleżeńskim.

§ 40
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1. W Zgromadzeniu Delegatów Oddziału z głosem stanowiącym biorą udział delegaci
podstawowych terenowych jednostek organizacyjnych Oddziału, wybrani z pośród
członków zwyczajnych według klucza wyborczego, uchwalonego każdorazowo przez
Zarząd Oddziału.
2. W Zgromadzeniu Delegatów Oddziału biorą również udział z głosem doradczym:
a) członkowie ustępujących władz Oddziału, o ile nie zostali wybrani delegatami,
b) przedstawiciele członków wspierających,
c) zaproszeni goście.
3. W Zgromadzeniu Delegatów Oddziału mogą także brać udział, z własnej inicjatywy, inni
członkowie SGP.
4. W Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy
członkowie Oddziału, zaś z głosem doradczym przedstawiciele członków wspierających
i zaproszeni goście.

§ 41
1. Uchwały Zgromadzenia Delegatów Oddziału lub Walnego Zgromadzenia Oddziału
podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
2. Uchwały Zgromadzenia Delegatów Oddziału lub Walnego Zgromadzenia Oddziału
dotyczące wniosków do Zjazdu Delegatów SGP o zmianę Statutu oraz do Zarządu
Głównego o likwidację Oddziału zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 42
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego lub Zarządu
Oddziału lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału albo co najmniej połowy liczby
członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Oddziału jest zwołane przez Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 43
O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Delegatów Oddziału lub Walnego
Zgromadzenia Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia co najmniej na 2 tygodnie przed
terminem zwołania Zgromadzenia.

§ 44
1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa Oddziału SGP oraz 5-13 członków i prezesów
podstawowych terenowych jednostek organizacyjnych SGP, o których mowa w § 52.
2. W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału działalnością Oddziału kieruje
Prezydium Zarządu Oddziału, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd
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Oddziału; uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu
Zarządu Oddziału.
3. W skład Prezydium wchodzi prezes Oddziału SGP oraz wybrani przez ten Zarząd:
wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz 1- 3 członków Prezydium.
4. W razie wyboru prezesa Oddziału SGP przez Zjazd Delegatów SGP na Prezesa SGP,
przestaje on pełnić funkcję prezesa Oddziału SGP.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 oraz gdy z przyczyn losowych Prezes Oddziału nie
może pełnić swej funkcji Zarząd Oddziału powierza jednemu z wiceprezesów pełnienie
funkcji Prezesa Oddziału do czasu wyboru nowego Prezesa przez Zgromadzenie
Delegatów Oddziału lub Walne Zgromadzenie Oddziału.

§ 45
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. kierowanie działalnością Oddziału SGP zgodnie z postanowieniami Statutu
i uchwałami władz Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,
3. współdziałanie z terenowymi jednostkami organizacyjnymi związków, stowarzyszeń
oraz zarządami oddziałów innych stowarzyszeń naukowo-technicznych,
4. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
5. stawianie wniosków do Zarządu Głównego o nadawanie odznaczeń państwowych
i resortowych oraz odznak honorowych NOT i SGP,
6. powoływanie i rozwiązywanie podstawowych terenowych jednostek organizacyjnych
SGP oraz regulaminowych jednostek organizacyjnych Zarządu Oddziału,
7. uchwalanie regulaminu dotyczącego szczegółowego zakresu działania oraz struktury
organizacyjnej regulaminowych jednostek organizacyjnych Zarządu Oddziału,
8. zarządzanie majątkiem SGP w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny,
9. ustalanie struktury organizacyjnej Oddziału,
10. wyznaczanie przedstawicieli Oddziału do współpracy ze związkami stowarzyszeń
i organizacjami,
11. występowanie o nadanie Oddziałowi osobowości prawnej,
12. powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej Oddziału,
13. przyjmowanie członków wspierających SGP,
14. powoływanie zastępców członków Zarządu Oddziału na członków tego Zarządu,
powoływanie zastępców członków Zarządu Oddziału na członków tego Zarządu
w razie śmierci członka lub złożonej przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji,
15. uchwalanie regulaminu Prezydium Zarządu Oddziału,
16. podejmowanie przez Oddziały posiadające osobowość prawną uchwał o powołaniu
bądź przystąpieniu do fundacji, spółek czy izb.
17. pobieranie składek członkowskich,
18. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału.

§ 46
1. Uchwały Zarządu Oddziału i jego Prezydium podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub jednego
z wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na cztery
miesiące.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
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§ 47
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków i 1-2 zastępców. Komisja wybiera
spośród członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Komisja Rewizyjna Oddziału składająca się z 3-5 członków wybiera spośród swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna powołuje
zastępcę członka Komisji wybranego przez Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Walne
Zgromadzenie Oddziału na członka Komisji w razie śmierci dotychczasowego członka
Komisji lub złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji. Powołania zastępców
członków Komisji na członków Komisji następują w kolejności ustalonej przez liczbę głosów
uzyskanych w wyborach na Zgromadzeniu Delegatów Oddziału lub Walnym Zgromadzeniu
Oddziału.

§ 48
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności
Oddziału co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowo-gospodarczej.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami
wynikającymi z kontroli.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Oddziału i jego organów.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub jednego
z wiceprzewodniczących. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
zebrania.
5. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony
zgodnie z § 39 pkt. 6.

§ 49
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-7 członków i 1-2 zastępców. Sąd Koleżeński
Oddziału wybiera spośród swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
Sąd Koleżeński Oddziału składający się z 3-5 członków wybiera spośród swego grona
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Sąd Koleżeński powołuje zastępcę
członka Sądu Koleżeńskiego wybranego przez Zgromadzenie Delegatów Oddziału lub Walne
Zgromadzenie Oddziału na członka Sądu w razie śmierci dotychczasowego członka Sądu lub
złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji. Powołania zastępców członków Sądu na
członków Sądu następują w kolejności ustalonej przez liczbę głosów uzyskanych w wyborach
na Zgromadzeniu Delegatów Oddziału lub Walnym Zgromadzeniu Oddziału.

§ 50
1. Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga sprawy wynikłe w obrębie Oddziału, a dotyczące
w szczególności naruszenia zasad współżycia społecznego, etyki zawodowej, godnego
zachowania się członków SGP oraz nie przestrzegania Statutu lub regulaminów SGP.
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału członkowi przysługuje prawo odwołania się
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w terminie 30 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Orzeczenie Głównego Sądu
Koleżeńskiego jest ostateczne.
3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub
wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego
zebrania.
4. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony
zgodnie z § 39 pkt. 6.

§ 51
1. Do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań majątkowych Oddziałów SGP
posiadających osobowość prawną, upoważnieni są prezes Oddziału oraz skarbnik.
2. Zarząd Oddziału specjalną uchwałą, może upoważnić dwóch członków Prezydium do
składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zastępstwie osób, o których mowa
w ustępie 1 w przypadku nieobecności jednej z nich lub obydwu.

Rozdział VI
Podstawowe terenowe jednostki organizacyjne

§ 52
1. Podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi SGP są koła, kluby,
powoływane przez Zarząd Oddziału dla realizacji celów i zadań statutowych SGP.
2. Do powoływania koła, klubu wymagana jest liczba co najmniej 5 członków.
§ 53
Koło, klub nie posiada osobowości prawnej, a jego sprawy finansowe prowadzi Zarząd
Oddziału.
§ 54
Działalność koła, klubu opiera się na Statucie Stowarzyszenia i regulaminie koła, klubu
zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału.

§ 55
1. Władzami koła, klubu są:
a) Walne zebranie członków,
b) Zarząd koła, klubu
2. Kadencja władz trwa cztery lata, a wybór odbywa się w głosowaniu określonym
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w regulaminie walnego zebrania.

§ 56
1. Walne zebranie członków koła, klubu jest najwyższą władzą koła, klubu.
2. Walne zebranie odbywa się w każdym roku jako zebranie sprawozdawcze, zaś co cztery
lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, dokonujące wyborów zarządu oraz
delegatów na Zgromadzenie Delegatów Oddziału.
3. Uchwały walnego zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd koła, klubu zawiadamia
członków oraz Zarząd Oddziału co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zebrania.

§ 57
1. Zarząd koła, klubu jest najwyższą władzą w okresie między walnymi zebraniami. Za
swoją działalność zarząd odpowiada przed walnym zebraniem członków i Zarządem
Oddziału.
2. W skład Zarządu koła, klubu wchodzą:
a) prezes - wybierany przez walne zebranie, który wchodzi z urzędu w skład Zarządu
Oddziału,
b) członkowie wybierani w liczbie 2 - 4.
3. Zarząd koła, klubu może powołać spośród członków zarządu prezydium.
4. Do ważności uchwał zarządu koła, klubu lub prezydium niezbędna jest obecność co
najmniej połowy liczy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Rozdział VII
Majątek SGP

§ 58
Majątek SGP stanowią: ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.

§ 59
Na środki finansowe SGP składają się:
1. składki członkowskie,
2. dochody z posiadanych ruchomości i nieruchomości,
3. dochody z działalności gospodarczej,
4. dotacje, darowizny i zapisy.
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§ 60
Dla pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenie może
tworzyć fundacje lub uczestniczyć w fundacjach, izbach, spółkach, na podstawie
obowiązujących przepisów.

§ 61
1.
2.

Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnia się
Prezesa SGP i Sekretarza Generalnego.
Zarząd Główny specjalną uchwałą może upoważnić jednego lub dwóch członków
Prezydium do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych,
w zastępstwie osób, o których mowa w ust. 1 w przypadku nieobecności jednej z nich lub
obydwu.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 62
Uchwały dotyczące zmiany Statutu podejmuje Zjazd Delegatów SGP większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 63
Uchwałę o rozwiązaniu się SGP podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Delegatów
SGP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.

Uwagi:
Wyróżnienie tekstu:
1. Propozycja wykreślenia tekstu.
2. Tekst wstawiony.
Wprowadzono zmiany zaproponowane przez Radcę Prawnego
Pana Kazimierza Daniszewskiego
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Opracowano
Opracowano na podstawie tekstu jednolitego Statutu uwzgledniającego zmiany uchwalone na XXXVII
Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Kraków, 22 maja 2010 r. i postanowieniem Sądu
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z
dnia 18.04.2011 r. wpisanego w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Uwaga:
Postanowienia § 21 ust. 2, § 25 ust. 1, § 37 ust. 2, § 55 ust. 2 i § 56 ust. 2 Statutu dotyczące 4-letniej kadencji
władz stosuje się począwszy od następnej kadencji rozpoczynającej się w 2013 r. W kadencji 2010-2013
zastosowanie mają postanowienia poprzedniego Statutu o 3-letniej kadencji władz Stowarzyszenia..
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