
STATUT
Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie

Cel i siedziba Towarzystwa.

§ 1. Polskie Towarzystwo Geologiczne ma na celu naukowe 

zjednoczenie geologów polskich ku rozwojowi tej nauki.

§ 2. Dla osiągnięcia tego celu P. T. G. wydaje pisma nau

kowe, urządza zjazdy, zebrania i odczyty, organizuje wyprawy 

naukowe oraz utrzymuje łączność z podobnemi stowarzyszeniami 

zagranicą.

§ 3. Siedzibą P. T.» G. jest Kraków, na wniosek Zarządu 

może wszakże uchwalić Walne Zebranie przeniesienie siedziby do 

innego miasta w Polsce, do czego jednak potrzeba obecności na 

Walnem Zebraniu conajmniej 2/3 wszystkich członków i większości 

głosów 2/3 obecnych. Zakres działalności P. T. G. rozciąga się na 

całą Rzeczpospolitą Polską.

§ 4. P. T. G. posiada wszystkie prawa osoby prawnej i w tym 

charakterze może nabywać majątki ruchome i nieruchome.

§ 5. P. T. G. posiada własna pieczęć z napisem „Polskie 

Towarzystwo Geologiczne“.

Członkowie P. T. G.

§ 6. P. T. G. składa- się z członków a) zwykłych, b) wspie

rających, c) założycieli, d) honorowych.

§ 7. Członkami P. T. G. mogą być wszystkie nieposzlako

wane osoby lub stowarzyszenia, zajmujące Się geologją, górnic

twem lub pokrewnemi naukami.

§ 8. Osoba pragnąca być zaliczona w poczet członków zwyk

łych P. T. G. pisemnie zawiadamia o tem Zarząd P. T. G.

§ 9. Rozstrzygnięcie kwestji o przyjęciu kandydata należy do 

Zarządu P. T. G.
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§ 10. Każdy członek P. T. G. ma następujące prawa:

1) Bierze udział w obradach Walnego Zebrania, ma prawo 

wyboru i wybieralności, prawo interpelowania Zarządu, stawiania 

wniosków i głosowania w sprawach p. T. G.

2) Otrzymuje wydawnictwa po zniżonej cenie.

§ 11. Godność członka honorowego może być nadana abso

lutną większością członków P. T. G. obecnych na Walnem Ze

braniu, na wniosek Zarządu lub jednego z członków, zgłoszonych 

za zgodą Zarządu, osobie, która odda P. T. G. szczególne usługi, 

lub też znacznie się przyczyni do rozwoju geologji.

§ 12. Członkowie honorowi posiadają wszystkie piawa człon

ków zwykłych, lecz są -zwolnieni od płacenia wkładek.

§ 13. Członkiem wspierającym, może zostać za zgodą Za

rządu każdy, kto wpłaca rocznie dziesięciokrotną wkładkę członka 

zwykłego. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia 

w Zjazdach P. T. G. oraz prawo do zniżonej opłaty za wydaw

nictwa P. T. G. .

§ 14. Członkiem założycielem może zostać za zgodą Zarządu 

każdy, kto wpłaca rocznie stokrotną wkładkę członka zwykłego. 

Członkowie założyciele mają te same prawa co i członkowie 

wspierający.

§ 15. Zwykli członkowie składają do Kasy P. T. G. wpi

sowe oraz roczne wkładki; wysokość-ich uchwala Walne Zebranie.

§16. Wszyscy człokowie mają obowiązek stosowania się do 

postanowień statutu.

Walne Zebranie i Zjazdy.

§ 17. Walne Zebranie P. T. G. odbywa się corocznię w let

nich miesiącach bądź w miejscu siedziby P. T. G. bądź w jednej 

z miejscowości ważnych dla geologji lub górnictwa Polski, a obra

nej na wniosek Zarządu przez poprzednie Walne Zebranie. Do 

zakresu działania Walnego Zebrania należy wybór Zarządu. To

warzystwa, rozstrzyganie o przedłożonych wnioskach tak Zarządu, 

jak śamoistnych, obrady nad sprawozdaniem dorocznem Zarządu, 

zmiana siedziby P. T. G. zmiana statutu i ewentualne rozwiązanie 

P. T. G. Poza sprawami administracyjnemi ma Walne Zebranie 

przeprowadzić dyskusję nad tematami z zakresu * przedsiębranych 

przy tej sposobności wycieczek geologicznych, lub nad samoistnymi 

wykładami wygłoszonymi przez członków Towarzystwa.

§ 18. Walne Zebrania Nadzwyczajne mogą być zwoływane,
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w razie potrzeby na skutek uchwały Zarządu P. T. G. Zarząd jest 

obowiązany zwołać Walne Zebranie .w terminie' miesięcznym, na 

żądanie conajmniej 1/8 członków P.T. G. dla obrad nad kwestjami 

niecierpiącymi zwłoki.

§ 19. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością gło

sów przy każdej ilości obecnych członków. Wyjątek stanowi § 3. 

i § 37.
§ 20. Do zakresu działań P.T. G. należy organizowanie Zjaz

dów naukowych.Zjazdy takie mogą się łączyć z Walnem Zebraniem.

§ 21. O zwołaniu Walnego Zebrania członkowie będą po

wiadomieni cenajmniej na trzy tygodnie przed jego początkiem.

§ 22. Walne Zebranie zwołuje Zarząd lub prezes P. T. G.

Zarząd P. T. G.

§ 23. Zarząd P. T. G. składa się z Prezesa, wice-prezesa, 

sekretarza, skarbnika i 5 członków.

§ 24. Prezesa, wice-prezesa i 7 członków Zarządu wybiera 

Walne Zebranie na 2 lata przez tajne głosowanie zwyczajną więk

szością głosów na zwyczajnych Walnych Zebraniach P. T. G. po

śród czynnych i honorowych członków.

Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie obierani.

§ 25. Jeżeli prezes P. T. G. ustąpi przed terminem, jego 

miejsce zastępuje wice-prezes. Miejsce zaś wice-prezesa zastępuje 

starszy (według ilości otzymanych na Walnem, Zebraniu głosów) 

z pozostałych 4 członków Zarządu.

§ 26. Do obowiązków Zarządu należy rozważanie i decydo

wanie wszystkich spraw P. T. G. w szczególności rozrządzanie ma

jątkiem P. T. G.

§ 27. Wszystkie sprawy fia posiedzeniach Zarządu są decy- 

dowane zwyczajną większością głosów, przycżem w wypadku rów

ności głosów rozstrzyga głos prezesa. Wymagany komplet wynosi 

5 członków wraz z prezesem, względnie wiceprezesem.

§ 28. Prezes P. T. G. reprezentuje P. T. G. we wszystkich 

jego stosunkach z władzami i instytucjami państwowemi oraz nau- 

kowemi, w Polsce i zagranicą. Wszystkie pisma i obwieszczenia 

pochodzące od stowarzyszenia podpisuje prezes* względnie jego 
zastępca oraz sekretarz.

§ 29. Na pierwszem po Walnem Zebraniu odbytem posie

dzeniu Zarządu, które jest prawomocne przy obecności przynaj

mniej 5 członków Zarządu, wybierani są Sekretarz i Skarbnik.
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Sekretarz powinien mieszkać w tem samem mieście co i prezes.

§ 30. Sekretarz ma pieczę nad całą kancelarją i spisuje pro

tokoły zebrań Zarządu.

§ 31. Skarbnik ma pieczę nad wpłacaniem w swoim czasie 

wkładek przez członków i nad należytem ich przechowywaniem 

i wydatkowaniem oraz prowadzi księgi kasowe.

§ 32. W każdej miejscowości, gdzie mieszka większa ilość 

członków P. T. G. może utworzyć się za zgodą Zarządu, grupa 

miejscowa rządząca się osobnym statutem, wypracowanym przez 

Zarząd P. T. G. Grupa miejscowa może mieć własny majątek, 

którym zarządza według własnego statutu. W razie rozwiązania 

grupy miejscowej pozostały majątek przechodzi na własność ca

łego Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna.

§ 33. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków i jego 

zastępcy, wybieranych w tajnem głosowaniu na Walnych Zebra

niach P. T. G. co dwa lata.

§ 34. Komisja Rewizyjna ma obowiązek sprawdzenia spra

wozdania skarbnika oraz ksiąg kasowych i dokumentów.

Przedstawia ona swoje sprawozdanie na Walnych Zebraniach 

P. T. G. i stawia wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorjum. 

Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej.

Majątek P. T. G.

§ 35. Majątek P. T. G. stanowią: roczne wkładki, subwencje 

oraz dobrowolne ofiary składane na cele P. T. G. dochód z wy

dawnictw.

Zmiana statutu P. T. G.

§ 36. Zmiany statutu P. T. G. czynione być mogą na pod

stawie uchwał Walnego Zebrania przy obecności przynajmiej 2/» 

ogólnej iłości (członków zwykłych i honorowych) P. T. G. więk

szością 2/s głosów.

Rozwiązanie P. T. G.

§ 37. Rozwiązanie P. T. G. może być uchwalone na Walnem 

Zebraniu członków P. T. G. lub innym właściwym sposobem, je

żeli za rozwiązaniem, oświadczy się nie mniej niż 3/* wszystkich 

członków (zwyczajnych i honorowych) P. T. G.



—  107 —

§ 38. W razie rozwiązania P.T.G. jego majątek przechodzi 

na rzecz Polskiej Akademji Umiejętności, na cele geologji w Polsce.

Spory pomiędzy członkami.

§ 39. Spory między członkami, wynikające ze stosunków To

warzystwa, rozstrzyga Sąd polubowny. W tym celu obiera każda 

strona z grona członków zwykłych lub honorowych Towarzystwa, 

jednego sędziego, ci zaś wybierają trzeciego na superarbitra.

Postanowienia przejściowe.

§ 40. Komitet założycieli jest uprawnionym'do przyjmowania 

zgłoszeń na pierwszych członków oraz do zwołania konstytującego 

Walnego Zgromadzenia.


