STATUT
STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu
Chemicznego” i używa skrótu SITPChem.
2. SITPChem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego Statutu.
§2
1. SITPChem jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym
działającą na rzecz użyteczności społecznej i pożytku publicznego. SITPChem jest
dobrowolnym zrzeszeniem inżynierów i techników związanych zawodowo z przemysłem
chemicznym, naukami chemicznymi i technicznymi oraz ochroną środowiska.
2. SITPChem posiada osobowość prawną
3. Podstawowymi zadaniami SITPChem są:
1) uczestniczenie w rozwoju gospodarki, w tym głównie chemii, przemysłu chemicznego
i branż pokrewnych oraz ochrony środowiska w kraju w poszczególnych regionach,
podmiotach gospodarczych i instytucjach, z zachowaniem dążeń do innowacyjności,
racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i zasad zrównoważonego rozwoju,
2) tworzenie klimatu współpracy i kreatywności oraz przestrzegania zasad etyki
inżynierskiej i solidarności w działalności zawodowej i społecznej,
3) popularyzowanie, rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy oraz umiejętności
intelektualnych i zawodowych swoich członków a także archiwizowanie ich dorobku.
§3
Terenem działania SITPChem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
naczelnych jest m.st. Warszawa.
§4
SITPChem ma prawo używania sztandaru, odznak organizacyjnych i pieczęci, według
zatwierdzonych wzorów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
1. SITPChem ma prawo powoływania jednostek terenowych (oddziałów i kół) oraz jednostek
specjalistycznych (komisje, komitety, sekcje, zespoły robocze itp.), na zasadach określonych
w dalszych postanowieniach statutu.
2. Struktury jednostek terenowych i specjalistycznych uchwalają regulaminy tych jednostek,
które są zatwierdzane przez Zarząd Główny.

3. Oddziały, SITPChem, jeżeli mają, co najmniej 15 członków, mogą uzyskiwać osobowość
prawną na podstawie uchwały Zarządu Głównego SITPChem podjętej na wniosek Zarządu
Oddziału w oparciu o uchwałę Walnego Zjazdu Oddziału SITPChem.
Po uzyskaniu osobowości prawnej niezmienione pozostają zasady współdziałania Oddziału
z Zarządem Głównym.
4. W celu realizacji celów statutowych Zarząd Główny SITPChem może powołać inne jednostki
organizacyjne w granicach dopuszczonych przepisami prawa i postanowieniami niniejszego
Statutu
§6
1. SITPChem podlega nadzorowi właściwego terenowego organu administracji publicznej.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do Oddziałów SITPChem.
§7
SITPChem może być członkiem związku stowarzyszeń naukowo-technicznych, zachowując
całkowitą niezależność i samorządność.
§8
SITPChem i jego jednostki mogą być członkami innych organizacji krajowych i zagranicznych

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA SITPChem
§9
1. Celami SITPChem są:
1) dbałość o rangę społeczną tytułu inżyniera i technika,
2) działanie na rzecz integracji zawodowej i społecznej środowiska,
3) tworzenie i utrzymywanie więzi między społecznością techniczną a innymi
organizacjami instytucjami oraz administracją rządową i samorządową,
4) krzewienie zasad etyki zawodowej inżynierów i techników oraz etosu tych zawodów,
5) podejmowanie działań wspierających rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość
i innowacyjność,
6) działania szkoleniowe i informacyjne wspomagające podnoszenie technicznych
kwalifikacji zawodowych,
7) reprezentowanie, udzielanie wszechstronnej pomocy oraz obrona interesów członków
SITPChem,
8) popularyzowanie dorobku autorów twórczych osiągnięć w dziedzinie nauki, techniki
i gospodarki,
9) podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju nauki, przemysłu i działań innowacyjnowdrożeniowych,
10) wspieranie systemów edukacji i oświaty oraz upowszechnianie wiedzy i kultury
technicznej,
11) utrwalanie historii stowarzyszenia i przemysłu chemicznego oraz dorobku
indywidualnych twórców techniki,
12) podtrzymywanie tradycji i narodowej świadomości związanej z rozwojem przemysłu,
szczególnie chemicznego oraz piśmiennictwa technicznego,
13) promowanie wolontariatu w realizacji celów SITPChem.
2. SITPChem realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) prowadzenie działalności na rzecz krzewienia profesjonalizmu i integracji zawodowej;
2) prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej, informacyjnej
i konsultacyjnej;

3) organizowanie zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw oraz wycieczek w kraju i za
granicą;
4) prowadzenie przewodów specjalizacji zawodowej i nadawanie tytułów rzeczoznawców;
5) utrzymywanie na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności oraz nadawanie
w ramach tego systemu tytułu Eksperta Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego (Ekspert SITPChem) w zakresie technologii i inżynierii
chemicznej w stosunku do przedmiotu działalności statutowej SITPChem – na
podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny SITPChem;
6) podejmowanie i wspomaganie działań mających na celu nadawanie uprawnień
zawodowych;
7) prowadzenie doradztwa na rzecz przedsiębiorstw, instytucji i innych podmiotów oraz osób
fizycznych;
8) inicjowanie i organizowanie procesów – procedur certyfikacji wyrobów, usług i osób
związanych z chemią i przemysłem chemicznym;
9) prowadzenie szkoleń, kursów i egzaminów kwalifikacyjnych w tym z zakresu energetyki;
10) współdziałanie i reprezentowanie SITPChem i jego członków wobec władz
państwowych, organów administracji rządowej i samorządowej, korporacji i organizacji
pracodawców oraz związków zawodowych, izb gospodarczych i ich związków oraz
innych organizacji pozarządowych;
11) współpraca z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz towarzystwami
naukowymi w kraju i za granicą;
12) organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego oraz pomocy koleżeńskiej swoich
członków,
13) nagradzanie, honorowanie, wyróżnianie członków SITPChem oraz opiniowanie
i zgłaszanie wniosków w sprawie nadawania odznaczeń państwowych, resortowych
i stowarzyszeniowych;
14) wyrażanie opinii i podejmowanie inicjatyw w sprawach problemowych związanych
z chemią lub przemysłem chemicznym oraz ochroną środowiska.
§ 10
SITPChem może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej SITPChem służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
1.

SITPChem tworzą:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie honorowi,
3) członkowie wspierający.

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi SITPChem mogą być:
1) osoby posiadające wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku chemicznym, a także
osoby z innym wykształceniem wyższym lub średnim, zainteresowane działalnością
SITPChem i działające na rzecz przemysłu chemicznego lub związanego z chemią
szkolnictwa i edukacji oraz jednostek naukowych i badawczych,
2) studenci wyższych uczelni i studiów policealnych oraz pełnoletni uczniowie szkół
średnich.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy Zarząd Oddziału, na podstawie pisemnej
deklaracji, podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.
3. Potwierdzeniem przynależności do SITPChem jest legitymacja członkowska.
§ 13
Do obowiązków członka zwyczajnego SITPChem należy:
1. czynne uczestniczenie w życiu SITPChem oraz upowszechnianie informacji o jego
działalności,
2. dbanie o dobre imię i pozycję społeczną oraz interesy materialne SITPChem,
3. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SITPChem,
4. przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz koleżeństwa,
5. opłacanie składki członkowskiej.
§ 14
Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:
1. wyborcze - czynne i bierne - do władz SITPChem,
2. reprezentowania SITPChem w organach stowarzyszeniowych i poza stowarzyszeniowych
z upoważnienia władz SITPChem,
3. korzystania z pomocy SITPChem,
4. ubiegania się o przyznanie uprawnień i stopni specjalizacyjnych w ramach
obowiązujących przepisów,
5. noszenia odznaki organizacyjnej,
6.zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności i funkcjonowania SITPChem,.
7.korzystania ze wszystkich form działalności statutowej,
8.wykonywania odpłatnych prac na rzecz SITPChem.
§ 15
1.Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału,
2) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Oddziału w wyniku zalegania
z opłatą składek członkowskich przez okres, co najmniej 1 roku,
3) wykluczenia z SITPChem,
4) śmierci członka SITPChem.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego przez Zarząd Oddziału następuje w wyniku:
1) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, pozbawiającego praw publicznych,
2) orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału SITPChem, stwierdzającego fakt rażącego
naruszenia przez daną osobę postanowień Statutu, uchwał władz SITPChem lub
działania na szkodę SITPChem.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału o wykluczeniu z SITPChem przysługuje
zainteresowanemu prawo odwołania się do Głównego Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 dni
od daty otrzymania orzeczenia na piśmie.
CZŁONKOWIE HONOROWI
§ 16
1. Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla SITPChem
lub w działalności na rzecz nauk chemicznych i przemysłu chemicznego.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Walny Zjazd SITPChem po uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji ds. Nagród i Odznaczeń na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych,
a ponadto mają prawo uczestniczyć w Walnych Zjazdach SITPChem z głosem stanowiącym
oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
4. Członkowie Honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.
5. Członkostwo Honorowe wygasa na skutek:
1) dobrowolnego zrzeczenia się godności Członka Honorowego,
2) śmierci Członka Honorowego,
3) pozbawienia godności uchwałą Walnego Zjazdu SITPChem, podjętego większością
co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 uprawnionej liczby delegatów.
CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
§ 17
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, zainteresowane wspieraniem
statutowej działalności SITPChem.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie
pisemnej deklaracji.
§ 18
Członkom wspierającym przysługuje prawo:
1. korzystania z prac, doświadczeń i pomocy SITPChem w zakresie określonym celami
Stowarzyszenia,
2. korzystania z konsultacji SITPChem w sprawach podnoszenia kwalifikacji swoich
pracowników,
3. do pomocy SITPChem w działalności statutowej,
4. uczestniczenia we wszelkich formach działalności statutowej.
§ 19
Członkostwo wspierające wygasa na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie,
2. niewypełnienia zadeklarowanych zobowiązań przez okres 2 lat.

Rozdział IV
WŁADZE NACZELNE SITPChem
§ 20
1. Władzami naczelnymi SITPChem są:
1) Walny Zjazd SITPChem,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Wybory prezesa SITPChem, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego
Sądu Koleżeńskiego odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory są ważne, jeżeli
w głosowaniu udział bierze, co najmniej połowa uprawnionych.
4. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu 21 dni od daty wyboru.
5. Uchwały władz SITPChem zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności,
co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem przypadków
szczególnych, wymienionych w Statucie. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego obrad.
6. W przypadkach uniemożliwiających pełnienie funkcji Prezesa SITPChem lub Prezesa
Zarządu Oddziału, ich obowiązki do końca kadencji pełni wybrany przez organy statutowe
Wiceprezes.
7.W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji składu osobowego Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego można kooptować
nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru. Skład
można uzupełnić w drodze powołania osób, które w ostatnich wyborach uzyskały kolejno
największą liczbę głosów lub poprzez wybory uzupełniające w czasie Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu SITPChem. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem
upływu kadencji organu, do którego został wybrany.
8. W przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji, członek władz lub organów
wybieralnych może być przed upływem kadencji odwołany z pełnionej funkcji przez władzę
lub organ, którego jest członkiem.
9. Rezygnacja z członkostwa w SITPChem oraz śmierć powoduje automatycznie odwołanie
z członkostwa we władzy wybieralnej.
10.W innych przypadkach odwołanie z pełnionej funkcji we władzy wybieralnej może nastąpić
tylko uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu SITPChem.

WALNY ZJAZD SITPChem
§ 21
1. Najwyższą władzą SITPChem jest Walny Zjazd SITPChem.
2. Walny Zjazd SITPChem może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. W Walnym Zjeździe SITPChem biorą udział:
1) delegaci Oddziałów, wybrani przez Walne Zjazdy Oddziałów spośród swoich członków
w proporcji 1 delegat na każdą rozpoczętą 40-tkę członków zwyczajnych SITPChem –
z głosem stanowiącym ,
2) członkowie honorowi – z głosem stanowiącym,
3) członkowie ustępujących władz i Prezesi Oddziałów, niebędący delegatami oraz
zaproszeni goście – z głosem doradczym.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zjazdu SITPChem należy w szczególności:
1. uchwalanie zasad i kierunków działalności SITPChem,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej,
4. wybór w głosowaniach tajnych Prezesa Zarządu Głównego oraz członków Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
5. uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zjazdu SITPChem oraz Ordynacji Wyborczej do
władz naczelnych,
6. uchwalanie regulaminów organizacji i trybu pracy Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
7. nadawanie członkostwa honorowego, na wniosek Zarządu Głównego,
8. ustanawianie odznak honorowych i medali,
9. uchwalanie zasad ustalania wysokości składek członkowskich,
10. podejmowanie uchwał w innych sprawach, które wymagają decyzji Walnego Zjazdu
SITPChem,
11. uchwalanie statutu SITPChem oraz jego zmian,
12. podjęcia uchwały o ewentualnym rozwiązaniu SITPChem.
§ 23
1. Zwyczajny Walny Zjazd SITPChem zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na 4 lata,
a Nadzwyczajny Walny Zjazd SITPChem – w miarę potrzeby.
2. Zwyczajny i Nadzwyczajny Walny Zjazd SITPChem może być zwołany w dwóch terminach.
Drugi termin może być wyznaczony tego samego dnia o 30 minut później,
3. O pierwszym i drugim terminie Walnego Zjazdu SITPChem wraz z proponowanym
porządkiem obrad – Zarząd Główny zawiadamia delegatów i osoby uprawnione według
statutu, co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.
4. Uchwały Walnego Zjazdu SITPChem w pierwszym terminie są prawomocnie podejmowane
bezwzględną większością głosów ważnych, przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby
osób uprawnionych do głosowania,
5. W przypadku braku wystarczającej liczby osób uprawnionych do głosowania Uchwały
Walnego Zjazdu SITPChem mogą być prawomocnie podejmowane bezwzględną większością
głosów ważnych na posiedzeniu Walnego Zjazdu zwołanego w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych, za wyjątkiem spraw, o których mowa w § 20 ust. 3 oraz § 62 ust 1 i 2.
§ 24
1.Nadzwyczajny Walny Zjazd SITPChem zwoływany jest przez Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów, wybranych na poprzedni Walny
Zjazd SITPChem,
4) na wniosek, co najmniej 1/3 ogółu liczby Zarządów Oddziałów SITPChem.
2. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd SITPChem na zasadach
określonych w § 23 ust. 2-5 w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe SITPChem biorą udział delegaci wybrani na poprzedni
Walny Zjazd oraz osoby uprawnione do udziału na mocy statutu.

ZARZĄD GŁÓWNY
§ 25
1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą SITPChem w okresie między Walnymi Zjazdami
SITPChem.
2. Zarząd Główny składa się z prezesa oraz 18 do 25 członków, wybranych przez Walny Zjazd
SITPChem.
3. Zarząd Główny wybiera spośród siebie: Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza Generalnego
i członków w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny, którzy łącznie z prezesem stanowią
Prezydium w liczbie nie większej niż 1/3 składu osobowego Zarządu Głównego.
4. Sekretarz Generalny SITPChem może być powołany przez Zarząd Główny spoza jego składu.
W przypadku powołania Sekretarza Generalnego spoza składu Zarządu Głównego
uczestniczy on w posiedzeniach Prezydium i Zarządu Głównego z głosem doradczym.
5. Organizację oraz tryb pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium określa regulamin
uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.
6. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez jego Prezydium w miarę potrzeby,
nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku lub na wniosek 1/3 Członków Zarządu Głównego lub
1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów.
7. Co najmniej raz na rok, na posiedzenia Zarządu Głównego, powinni być zapraszani Prezesi
Zarządów Oddziałów.
.
§ 26
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) organizowanie i kierowanie działalnością SITPChem, zgodnie z postanowieniami Statutu
i uchwałami Walnego Zjazdu SITPChem,
2) reprezentowanie SITPChem na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) reprezentowanie interesów zawodowych członków SITPChem i środowiska technicznego,
4) zarządzanie majątkiem i finansami SITPChem,
5) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych SITPChem, z wyłączeniem majątku
będącego własnością oddziałów posiadających osobowość prawną,
6) sporządzanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych Zarządu
Głównego,
7) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Zarządu
Głównego,
8)powoływanie i rozwiązywanie organizacyjnych
jednostek terenowych i specjalistycznych, zatwierdzanie regulaminów działania oraz
ocenianie ich działalności,
9)podejmowanie uchwał o nawiązaniu współpracy lub przystąpieniu SITPChem do związków
stowarzyszeń naukowo-technicznych lub innych organizacji krajowych i zagranicznych,
10) wybór przedstawicieli SITPChem do władz związku stowarzyszeń naukowo-technicznych
oraz innych organizacji,
11) wspomaganie i inspirowanie działalności oddziałów, komisji, sekcji itp.,
12) informowanie Oddziałów o swojej działalności,
13) realizowanie wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej,
14) zwoływanie Walnych Zjazdów SITPChem,
15) powoływanie i nadzorowanie zespołu rzeczoznawców oraz innych jednostek działalności
gospodarczej funkcjonujących przy Zarządzie Głównym w tym zatwierdzanie
regulaminów i trybu działania,
16) ustalanie zasad organizowania pomocy koleżeńskiej w SITPChem oraz nadzór nad
gospodarką funduszami pomocy koleżeńskiej,
17) ustalanie wysokości składek członkowskich według zasad określonych przez Walny Zjazd
SITPChem,

18) wnoszenie spraw do Głównego Sądu Koleżeńskiego,
19) ustalanie zasad przyznawania honorowych odznak i medali,
20) nadawanie członkom SITPChem odznak honorowych, medali i dyplomów,
21) występowanie w sprawie nagród, orderów, odznaczeń i innych wyróżnień dla członków
SITPChem oraz zatwierdzanie wniosków zgodnie z przedmiotowymi regulaminami.
22) nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITPChem,
2. Z zastrzeżeniem § 61 ust. 7, oświadczenia w imieniu SITPChem składa Prezes lub
Wiceprezes Zarządu Głównego oraz Skarbnik Zarządu Głównego albo Sekretarz Generalny.
§ 27
Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy:
1) realizacja uchwał Zarządu Głównego,
2) kierowanie bieżącą działalnością SITPChem,
3) ocena działalności Oddziałów, komitetów, komisji i sekcji SITPChem,
4) wnioskowanie do Zarządu Głównego o nadawanie uprawnień rzeczoznawców SITPChem
5) występowanie w sprawie nagród, odznak i odznaczeń dla członków SITPChem oraz
wnioskowanie zgodnie z przedmiotowymi regulaminami,
6) przedstawianie Zarządowi Głównemu projektów planów pracy działalności i preliminarzy
budżetów SITPChem,
7) podejmowanie decyzji o gospodarowaniu funduszami Zarządu Głównego SITPChem,
8)opiniowanie wniosków o:
a) powołanie lub likwidację organizacyjnych jednostek terenowych,
b) nawiązanie współpracy lub przystąpienie do organizacji krajowych i zagranicznych oraz
desygnowanie do nich przedstawicieli SITPChem
9) składanie wniosku do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
SITPChem.
§ 28
1. Sekretarz Generalny SITPChem jest pracownikiem etatowym i pełni funkcję kierownika
zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników biura
Zarządu Głównego.
2. Sekretarz Generalny SITPChem odpowiada przed Prezydium Zarządu Głównego i Zarządem
Głównym za całokształt pracy biura Zarządu Głównego i agend SITPChem.
3. Szczegółowy zakres uprawnień i odpowiedzialności Sekretarza Generalnego ustala
regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 29
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SITPChem, który podlega
bezpośrednio Walnemu Zjazdowi SITPChem.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 7 członków i wybiera spośród swego składu
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
naczelnych SITPChem ani pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim,
w stałym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
4. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności SITPChem, z wyjątkiem działalności Głównego Sądu
Koleżeńskiego SITPChem
2) składanie sprawozdania na Walnym Zjeździe SITPChem wraz z oceną działalności
i wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności SITPChem,
4) instruowanie komisji rewizyjnych Oddziałów,
5) rozpatrywanie wniosków o uchylenie decyzji Zarządu Głównego i/lub władz Oddziału
sprzecznych z obowiązującym prawem, statutem lub interesem SITPChem,
6) złożenie, w razie potrzeby, wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
SITPChem.
7) reprezentowanie SITPChem w umowach zawieranych z Prezesem lub członkiem
Zarządu Głównego lub w sporach z tymi osobami.
2. Główna Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia, co najmniej 2 razy do roku.
§ 31
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca może
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.
§ 32
Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa
regulamin, uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.
GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 33
1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 7 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach naczelnych
Stowarzyszenia.
3. Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia nie może być osoba skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
4. Główny Sąd Koleżeński podlega bezpośrednio Walnemu Zjazdowi SITPChem.
§ 34
1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie i rozstrzyganie – w składzie 3-osobowym w pierwszej instancji – spraw
wniesionych przeciwko członkom SITPChem oraz władzom Stowarzyszenia wszystkich
szczebli, a dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał SITPChem,
naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów, powstałych na tle działalności
SITPChem,
2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich Oddziałów
SITPChem. Odwołania te powinny być złożone do Głównego Sądu Koleżeńskiego w ciągu
30 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie.
2. Odwołanie od decyzji Głównego Sądu Koleżeńskiego jest rozpatrywane w drugiej instancji
przez Główny Sąd Koleżeński w pełnym składzie. Rozstrzygnięcia Głównego Sądu
Koleżeńskiego drugiej instancji są ostateczne.
3. Postępowania w sprawach wniesionych do Głównego Sądu Koleżeńskiego zostają umorzone
w przypadku ustania członkostwa SITPChem osoby obwinionej.

§ 35
Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa
regulamin uchwalony przez Walny Zjazd SITPChem.

Rozdział V
ODDZIAŁY
§ 36
Podstawowym ogniwem organizacyjnym, SITPChem są Oddziały, powoływane
i rozwiązywane uchwałą Zarządu Głównego, z uwzględnieniem par. 62 ust. 3. Oddziały
mogą powoływać koła.
2. Oddział SITPChem liczy, co najmniej 10 członków. W razie zmniejszenia się liczby
członków Oddziału poniżej 10, Zarząd Główny podejmuje uchwałę o jego likwidacji, do
której stosuje się odpowiednio postanowienia par. 62 ust. 3-6, albo o połączeniu z innym
Oddziałem, na wniosek lub za zgodą Zarządu tego Oddziału".
3. Oddział SITPChem może prowadzić działalność gospodarczą po uzyskaniu osobowości
prawnej oraz za zgodą Zarządu Głównego
1.

§ 37
1. Władzami Oddziału SITPChem są:
1) Walny Zjazd Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.
2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
3. Nowo wybrane władze Oddziału konstytuują się w ciągu 10 dni od daty wyboru.
4. W czasie kadencji na miejsce ustępujących członków Zarządu, Zarząd Oddziału może
dokooptować nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu pochodzącego
z wyboru. Skład można uzupełnić w drodze powołania osób, które w ostatnich wyborach
uzyskały kolejno największą liczbę głosów lub przez wybory uzupełniające w czasie
Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału.
5. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego obrad.
6. Wybory delegatów i władz są tajne. Wybory są ważne, jeżeli w głosowaniu udział bierze, co
najmniej połowa uprawnionych.
WALNY ZJAZD ODDZIAŁU SITPChem
§ 38
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walny Zjazd Oddziału.
2. Walny Zjazd Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
3. W Walnym Zjeździe Oddziału biorą udział:
1) członkowie Oddziału lub delegaci wybrani na walnych zebraniach kół z głosem
stanowiącym, przy czym aby zapewnić właściwą reprezentację, liczba wybranych
delegatów kół nie może być mniejsza niż 1/5 członków zwyczajnych w kołach.
2) członkowie honorowi z terenu Oddziału – z głosem stanowiącym,

3) członkowie ustępujących władz i przewodniczący kół niebędący delegatami
– z głosem doradczym,
4) członkowie wspierający oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
4. Uchwały Walnego Zjazdu Oddziału SITPChem są prawomocne w pierwszym terminie,
z zachowaniem ustaleń § 37 ust. 5, a w drugim terminie – są prawomocne bez względu na
liczbę obecnych.
§ 39
Do kompetencji Walnego Zjazdu Oddziału należy:
1. uchwalenie kierunków działalności Oddziału,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji
Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
4. wybór w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu Oddziału,
Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walny
Zjazd Stowarzyszenia wybieranych w proporcji 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 40.
członków zwyczajnych Oddziału,
5. uchwalanie ordynacji wyborczej władz Oddziału i regulaminów: Walnego Zjazdu
Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego
Oddziału,
§ 40
1. Zwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału raz na 4 lata
przed Walnym Zjazdem SITPChem, a Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału – w miarę
potrzeby.
2. Zwyczajny i Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału może być zwołany w dwóch
terminach. Drugi termin może być wyznaczony tego samego dnia o 30 minut później,
3. O pierwszym i drugim terminie Walnego Zjazdu Oddziału oraz proponowanym porządku
obrad – Zarząd Oddziału zawiadamia uczestników, co najmniej na 14 dni przed terminem
rozpoczęcia Zjazdu.
§ 41
1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału ,
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów, wybranych na poprzedni Walny
Zjazd Oddziału,
4) na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby kół w Oddziale,
5) na wniosek Zarządu Głównego.
2. Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd Oddziału w ciągu
2 miesięcy od daty otrzymania wniosku.
3. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Oddziału biorą udział delegaci wybrani na poprzedni
Walny Zjazd Oddziału oraz osoby uprawnione do udziału na mocy Statutu.
ZARZĄD ODDZIAŁU
§ 42
1. Zarząd Oddziału jest władzą Oddziału między Walnymi Zjazdami Oddziału i jest
wykonawcą uchwał Walnego Zjazdu Oddziału oraz Walnego Zjazdu SITPChem.
2. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa oraz członków w liczbie określonej i wybranej przez
Walny Zjazd Oddziału.

3. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie: wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy
łącznie z prezesem stanowią Prezydium Zarządu Oddziału.
§ 43
1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) realizowanie statutowych celów i współpraca z władzami SITPChem,
2) organizowanie pracy Oddziału zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zjazdu
SITPChem, uchwałami Zarządu Głównego, uchwałami Walnego Zjazdu Oddziału oraz
regulaminem Oddziału,
3) zwoływanie Walnego Zjazdu Oddziału,
4) ustalanie planów pracy i preliminarzy budżetowych, skoordynowanych z Zarządem
Głównym,
5) sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej i finansowej Zarządu
Oddziału,
6) zarządzanie majątkiem SITPChem, będącym w zarządzie lub w posiadaniu Oddziału oraz
funduszami Oddziału,
7) powoływanie i rozwiązywanie kół, komisji, sekcji i zespołów w ramach struktury
Oddziału,
8) przyjmowanie i skreślanie członków oraz prowadzenie aktualnej ich ewidencji,
9) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających oraz prowadzenie aktualnej ich
ewidencji,
10) ustalanie struktury organizacyjnej Oddziału i zakresu działalności poszczególnych
jednostek organizacyjnych,
11) współpraca z oddziałami innych stowarzyszeń, ogniwami związku stowarzyszeń
naukowo-technicznych oraz wyznaczanie swoich przedstawicieli do współpracy,
12) prowadzenie wyodrębnionej działalności gospodarczej,
13) prowadzenie lub nadzorowanie działalności wszystkich jednostek organizacyjnych
Zarządu Oddziału,
14) wnioskowanie o przyznawanie odznaczeń, nagród i wyróżnień.
2. Z zastrzeżeniem§ 61 ust.8, oświadczenia w imieniu Oddziału posiadającego osobowość
prawną składa Prezes Oddziału lub upoważniony przez Prezesa członek Zarządu Oddziału.
§ 44
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są przez Prezydium w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał
2. Na posiedzenia Zarządu Oddziału powinni być zapraszani prezesi kół SITPChem
przynajmniej 2 razy w roku.
§ 45
1. Prezydium Zarządu Oddziału jest organem wykonawczym uchwał Zarządu Oddziału
i kieruje działalnością w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w kwartale.
§ 46
Organizację i tryb pracy Zarządu Oddziału i jego Prezydium określa regulamin uchwalony
przez Walny Zjazd Oddziału.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 47
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontrolnym Oddziału, która podlega
bezpośrednio Walnemu Zjazdowi Oddziału SITPChem.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przy wyborze składu Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy
§ 29 ust. 3 Statutu tj. członkowie komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
SITPChem ani pozostawać z członkami tych władz w związku małżeńskim, w stałym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 48
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności gospodarki finansowej, pod
względem celowości, zgodności z obowiązującymi przepisami, regulaminami, Statutem
i uchwałami władz SITPChem,
2) dokonywanie na Walnym Zjeździe Oddziału oceny działalności Oddziału, zgłaszanie
odpowiednich wniosków oraz wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
Oddziału,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału wniosków w sprawie działalności Oddziału,
4) składanie - w razie potrzeby wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu
Oddziału.
2. W Oddziałach posiadających osobowość prawną reprezentowanie Oddziału w umowach
zawieranych z Prezesem lub członkiem Zarządu Oddziału oraz w sporach z tymi osobami.
§ 49
1. Komisja Rewizyjna Oddziału odbywa posiedzenia, co najmniej 2 razy na rok.
2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
Oddziału i jego Prezydium z głosem doradczym.
§ 50
Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa
regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Oddziału.
SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU
§ 51
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 52
Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje sprawy wniesione przeciwko członkom oddziału, spory
pomiędzy członkami Oddziału oraz sprawy o wykluczenie z SITPChem, w przypadkach
przewidzianych w statucie.
§ 53
Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się
– w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia na piśmie – do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§ 54
Szczegółowy zakres działania i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa
regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Oddziału.
Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego Oddziału może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
Oddziału i jego Prezydium z głosem doradczym.
KOŁA SITPChem
§ 55
1. Uchwałę o powołaniu koła podejmuje Zarząd Oddziału SITPChem.
§ 56
Do zakresu działań Koła należy:
1. realizowanie statutowych celów i zadań ustalonych przez członków na podstawie form
działalności przyjętych w SITPChem,
2. integracja zawodowa i społeczna członków SITPChem,
3. działanie na rzecz innowacyjności,
4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Koła,
5. działanie na rzecz poprawy warunków bytowych i materialnych członków Koła,
6. pomoc w adaptacji młodej kadry do pracy zawodowej i stowarzyszeniowej,
7. dbałość o wysoki poziom etyki zawodowej oraz koleżeństwo członków Koła,
8. organizowanie życia towarzysko-kulturalnego i imprez techniczno-turystycznych,
9. współdziałanie z kierownictwem przedsiębiorstw i innymi organizacjami
w rozwiązywaniu problemów naukowych, technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych
oraz personalnych,
10. wnioskowanie o nadanie odznaczeń i wyróżnień członkom Koła.
§ 57
1. Władzami Koła są: Walne Zebranie Koła i Zarząd Koła.
2. Zarząd Koła składa się z 3 do 9 członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata.
4. Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego obrad.

§ 58
1. Walne Zebranie Koła SITPChem odbywa się, co najmniej raz na 4 lata przed Walnym
Zjazdem Oddziału.
2. W Walnym Zebraniu Koła biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Koła
z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
3. Uchwały Walnego Zebrania Koła podejmowane są zwykłą większością głosów:
w pierwszym terminie – przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła
lub delegatów, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
§ 59
Do kompetencji Walnego Zebrania Koła należy:
1.przyjmowanie programów pracy działalności i preliminarzy finansowych Koła,
2.rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Koła,
3.udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła,
4.wybór Zarządu Koła oraz delegatów na Walny Zjazd Oddziału.
§ 60
Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
1. organizowanie działalności Koła i współpraca z innymi organizacjami,
2. reprezentowanie interesów członków Koła wobec zarządu instytucji oraz wobec Zarządu
Oddziału SITPChem,
3. informowanie członków Koła o uchwałach władz SITPChem,
4. pozyskiwanie nowych członków SITPChem,
5. opracowywanie programów pracy działalności i preliminarzy finansowych Koła,
6. zwoływanie zebrań Koła,
7. popularyzacja celów i działalności SITPChem.

Rozdział VI
MAJĄTEK SITPChem
§ 61
1.Majątek SITPChem składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy.
2.Fundusze SITPChem powstają:
1) ze składek i wpłat członków zwyczajnych,
2) ze składek i wpłat członków wspierających,
3) z kwot uzyskanych z działalności statutowej,
4) z dochodów własnej działalności gospodarczej, prowadzonej na podstawie odrębnych
przepisów, w tym:
a) z działalności wydawniczej,
b) z prac badawczo-rozwojowych,
c) z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym w
zakresie rozwoju przemysłu chemicznego, ochrony środowiska, działalności
innowacyjnej, ustalania i stosowania norm, przepisów i warunków technicznych,
d) z działalności w zakresie projektowania,
e) z badań i analiz technicznych, w tym rzeczoznawstwa technicznego, opracowywania
opinii i ekspertyz,
f) z działalności związanej z tłumaczeniami i innymi usługami,
g) z kształcenia ustawicznego dorosłych i innych form kształcenia, niesklasyfikowanego
gdzie indziej oraz działalności szkoleniowej, w tym prowadzenia szkoleń, kursów

i egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie wszystkich podsektorów energetyki.
W tym elektroenergetyki, ciepłownictwa i gazownictwa, urządzeń i instalacji
w wykonaniu przeciwwybuchowym oraz w zakresie przepisów ochrony środowiska, w
tym substancji kontrolowanych.
5) z części wpłat za przewody specjalizacyjne inżynierów i techników, organizowane zjazdy,
konferencje, sympozja, narady, konkursy, pokazy, odczyty, itp. Oraz wyjazdy
szkoleniowo-techniczne,
6) z wpłat instytucji wspierających finansowo działalność statutową,
7) z dywidend wynikających z posiadanych udziałów w innych przedsiębiorstwach,
8) z darowizn, spadków i zapisów,
9) ze sprzedaży i innych dochodów z majątku własnego,
10) z dotacji celowych,
11) z ofiarności publicznej,
12) z innych dochodów przewidzianych przez przepisy prawa.
3. Majątek własny SITPChem.
1) Majątek SITPChem składa się z majątku własnego Stowarzyszenia oraz z majątku
własnego Oddziałów posiadających osobowość prawną,
2) Majątkiem własnym SITPChem zarządza Zarząd Główny,
3) Majątek własny Oddziałów SITPChem składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy
uzyskiwanych przez Oddziały po uzyskaniu osobowości prawnej.
4) Majątkiem własnym Zarządu Oddziału mającego osobowość prawną zarządza jego
Zarząd.
4. Oświadczenia w sprawach majątkowych i finansowych SITPChem składają dwie osoby:
Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik Zarządu Głównego albo Sekretarz Generalny.
5. Oświadczenia w sprawach majątkowych i finansowych Oddziału składają: Prezes lub
Wiceprezes oraz Skarbnik lub Sekretarz Zarządu Oddziału.
6. Zasady przekazywania majątku SITPChem Oddziałom SITPChem i innym jednostkom
organizacyjnym oraz zasady korzystania przez nie z przekazanego majątku określa Zarząd
Główny w porozumieniu z Zarządami Oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych.
Zarząd Główny decyduje o przekazaniu majątku będącego własnością Oddziału lub innej
jednostki organizacyjnej SITPChem wyłącznie w przypadku ich likwidacji.
7. Zbywanie oraz wnoszenie aportem do spółek prawa handlowego nieruchomości będącej
własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego wymaga zgody Walnego Zjazdu
SITPChem.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 62
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania SITPChem podejmuje Walny Zjazd
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej
liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu SITPChem, Walny Zjazd Stowarzyszenia
podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku SITPChem i powołuje komisję
likwidacyjną.
3. Oddział SITPChem może być rozwiązany na podstawie uchwały Zarządu Głównego
1) na wniosek Zarządu Oddziału,
2) po stwierdzeniu zaprzestania działalności,
3) po stwierdzeniu działalności niezgodnej ze Statutem,
4) trwałej utraty zdolności samofinansowania.

4. Uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału SITPChem podejmuje Zarząd Główny po
uzyskaniu opinii Prezydium Zarządu Głównego większością 2/3 głosów, w obecności, co
najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
5. W razie rozwiązania Oddziału SITPChem następuje jego likwidacja. Likwidatorem Oddziału
jest osoba lub osoby (komisja likwidacyjna) wyznaczona przez Prezydium Zarządu
Głównego. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału określa przeznaczenie majątku pozostałego po
uregulowaniu zobowiązań z majątku Oddziału na zasadach określonych w Statucie i
podjętych na jego podstawie uchwałach.
6. Likwidację przeprowadza się w sposób zabezpieczający majątek znajdujący się w dyspozycji
likwidowanego Oddziału przed nieuzasadnionym uszczupleniem, przy czym:
1) w odniesieniu do Oddziału SITPChem nieposiadającego osobowości prawnej
likwidacja polega na zapewnieniu przejęcia praw i obowiązków związanych z
działaniem Oddziału przez SITPChem lub inny Oddział SITPChem;
2) w odniesieniu do Oddziału SITPChem posiadającego osobowość prawną likwidacja
polega na zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli z majątku własnego
Oddziału, chyba, że uchwała Zarządu Głównego o rozwiązaniu Oddziału
przewiduje przejęcie praw oraz, za zgodą wierzycieli, obowiązków przez
SITPChem, a zgoda taka zostanie uzyskana.

