S T AT UT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOPOLITYCZNEGO
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1.
1. Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Geopolityczne”, zwane dalej PTG, jest niezaleŜną
organizacją pozarządową o charakterze naukowo-badawczym.
2. PTG posiada osobowość prawną.
§2.
1. Terenem działalności PTG jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz PTG jest miasto Częstochowa.
§3.
Nazwa i znak graficzny PTG stanowią wyłączność PTG i podlegają ochronie prawnej.
§4.
PTG ma prawo uŜywać własnych pieczęci, logo, znaków i odznak uchwalonych przez Zarząd
PTG.
§5.
PTG moŜe zrzeszać się w innych stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych
oraz zagranicznych w celu realizacji swoich zadań statutowych.

II. CELE DZIAŁANIA
§6.
Celami PTG są:
 Integracja środowiska geopolityków polskich;
 Wspieranie instytucji i organizacji prowadzących badania geopolityczne;
 Wspieranie szkół wyŜszych w tworzeniu naukowych komórek organizacyjnych
zajmujących się badaniami geopolitycznymi;
 Pomoc dla naukowców zajmujących się geopolityką;
 Współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami
wyŜszymi w zakresie promocji i rozwoju myśli i badań geopolitycznych.

§7.
PTG realizuje swoje cele poprzez:
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 Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań, konsultacji;
 Inspirowanie i organizację wystaw, pokazów, odczytów;
 Programy szkoleniowe, publikacje;
 Wyjazdy, szkolenia, staŜe;
 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe;
 Działalność wydawniczą;
 Promocję geopolityki w Internecie i środkach masowego przekazu;
 Wymianę informacji i doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami;
 Organizowanie olimpiad z zakresu geopolityki;
 Nawiązywanie współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi
celem wymiany doświadczeń i umiejętności członków PTG.

III. CZŁONKOWIE PTG, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8.
Członkowie PTG dzielą się na:
 Członków zwyczajnych,
 Członków wspierających,
 Członków korespondencyjnych,
 Członków honorowych.
§9.
Członkiem zwyczajnym PTG moŜe być pełnoletnia osoba fizyczna, która
 Spełnia wymogi art. 3 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 89.20.104 z
późniejszymi zmianami);
 Akceptuje cele PTG;
 ZłoŜy podpisaną deklarację przystąpienia do PTG;
 Posiada poręczenie dwóch członków zwyczajnych PTG.
§10.
O przyjęciu lub nie członka decyduje Prezes PTG w terminie 14 dni od dnia złoŜenia
deklaracji.
§11.
Członkowie załoŜyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia sądu o zarejestrowaniu PTG.
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§12.
1. Członkiem wspierającym moŜe być osoba prawna, popierająca cele statutowe PTG,
przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i opłacająca zadeklarowaną składkę.
2. Do obowiązków członka wspierającego naleŜy pomoc w realizacji celów statutowych PTG.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd PTG w terminie 30 dni od daty
złoŜenia deklaracji członkowskiej.
§13.
1. Członkiem korespondencyjnym moŜe być pełnoletnia osoba fizyczna mieszkająca poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i
niepozbawiona praw publicznych, która popiera cele statutowe PTG i opłaca składkę
członkowską ustaloną przez Zarząd PTG.
2. Do obowiązków członka korespondencyjnego naleŜy pomoc w realizacji celów
statutowych PTG.
3. O przyjęciu członka korespondencyjnego decyduje Prezes PTG w terminie 30 dni od daty
złoŜenia deklaracji członkowskiej.
§14.
1. Członkiem honorowym moŜe być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która popiera cele statutowe
PTG i przyczynia się w sposób wybitny realizacji tych celów.
2. Godność członka honorowego nadaje Prezes PTG na wniosek Zarządu PTG.
§15.
Członkostwo wygasa wskutek:
 dobrowolnego wystąpienia z PTG, zgłoszonego na piśmie;
 śmierci;
 wykluczenia członka przez Zarząd;
 zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.
§16.
Członkowie mogą zostać zawieszeni w swoich prawach, bądź wykluczeni przez Zarząd z
powodu działania na szkodę PTG, lub wbrew dobrym obyczajom. Zarząd podejmuje decyzje
większością głosów.
§17.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTG;
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2. Uczestniczenia we wszystkich działaniach organizowanych dla realizowania celów
statutowych PTG;
3. Korzystania z pomocy i urządzeń PTG na zasadach określonych przez Zarząd;
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności PTG na piśmie do Prezesa PTG;
5. UŜywania znaków PTG i organizacji, których PTG jest członkiem.

§18.
Członkowie wspierający i członkowie korespondencyjni posiadają wszelkie prawa
wymienione w §17 z wyjątkiem ust. 1.
§19.
Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka wspierającego z
wyjątkiem opłacania składek członkowskich.
§20.
Członkowie wspierający i honorowi słuŜą radą i pomocą władzom PTG w realizacji celów
statutowych.
§21.
Członkowie PTG obowiązani są do przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz PTG oraz
opłacania składek członkowskich.
§22.
1. Za szczególne zasługi dla rozwoju geopolityki w Polsce Zarząd PTG moŜe nadać:
•

Dla osób fizycznych tytuł: „ZasłuŜony dla Rozwoju Geopolityki Polskiej”;

•

Dla osób prawnych tytuł: „ZasłuŜony dla Rozwoju Geopolityki Polskiej”.

2. Zarząd PTG ma prawo nadawać inne odznaczenia, nagrody, wyróŜnienia, dyplomy,
medale, itp., osobom oraz instytucjom szczególnie zasłuŜonym dla rozwoju geopolityki
polskiej.

IV. WŁADZE NACZELNE PTG

§23.
Władzami naczelnymi PTG są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd PTG,
3. Komisja Rewizyjna,
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§24.
1. Władze naczelne PTG mają prawo do uzupełnienia składu nowych członków władz w
miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji lub z innych przyczyn.
2. Liczba członków poszczególnych władz PTG jest niezmienna.
3. Kadencja władz PTG trwa 3 lata.
§25.
1. NajwyŜszą władzą PTG jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Zebraniem.
2. Zebranie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§26.
Do wyłącznej kompetencji Zebrania naleŜą:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności PTG;
2. Wybór Prezesa PTG, Zarządu PTG i Komisji Rewizyjnej;
3. Ocena prac władz PTG;
4. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze PTG;
5. Uchwalanie statutu i jego zmiany;
6. Wykluczenie Prezesa, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z PTG (wymagana jest
uchwała podjęta kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy udziale bezwzględnej
większości uprawnionych do głosowania).
§27.
1. Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na 3 lata.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej
na 14 dni przed terminem Zjazdu.
3. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na
Zgromadzeniu z wyjątkiem §26 ust. 6, §47 i §48.
4. Postanowienia Zebrania są prawomocne wówczas, gdy bierze w nich udział co najmniej
połowa uprawnionych do głosowania.
5. W przypadku braku kworum Zebranie odbywa się w tym samym terminie po upływie pół
godziny od wyznaczonego terminu, z wyjątkiem głosowań w sprawach ujętych w §26 ust.
6 i §48.
§28.
1. Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest:
a) na podstawie uchwały Zarządu,
b) na pisemny wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych,
c) na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej,
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2. Wniosek powinien mieć formę pisemną i zawierać porządek obrad Zebrania.
3. W przypadku nie zwołania Zebrania przez Zarząd w terminie określonym w § 27 ust. 1
prawo to przysługuje osobom, które złoŜyły stosowny wniosek do Zarządu, z
zastrzeŜeniem, iŜ członków naleŜy zawiadomić pismem o terminie, miejscu i porządku
Zebrania.
§29.
W Zebraniu udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – pozostali członkowie i osoby zaproszone przez Zarząd.
§30.
1. Walne Zebranie Członków zastępuje się Zebraniem Delegatów w przypadku, gdy liczba
członków PTG przekroczy sto osób.
2. W Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na zebraniach członków PTG.
3. Jeden delegat wybierany jest spośród pięciu członków PTG.
4. Mandat delegata waŜny jest na czas trwania Zebrania Delegatów.
§31.
1. Zarząd PTG kieruje bieŜącą działalnością PTG.
2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Zebranie.
§32.
1. W skład Zarządu wchodzi Prezes PTG oraz maksymalnie siedmiu członków, w tym dwóch
Zastępców Prezesa PTG, Sekretarz i Skarbnik, mianowani przez Prezesa PTG.
2.

Kadencja Zarządu trwa 3 lata

3.

Pracami Zarządu kieruje Prezes PTG.

4.

Zebrania Zarządu zwołuje Prezes PTG.

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członek Komisji
Rewizyjnej lub zaproszeni przez Prezesa PTG goście.
§33.
Do kompetencji Zarządu naleŜą wszystkie sprawy nie zastrzeŜone dla Zebrania a w
szczególności:
1. Uchwalanie planów finansowych;
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami PTG oraz podejmowanie decyzji w sprawach
majątkowych i finansowych PTG;
3. Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi, zarówno
krajowymi, jak i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów statutowych;
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4. Zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu PTG w ramach zatwierdzonych planów
finansowych lub innych;
5. Ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków PTG. Zarząd ma równieŜ prawo
do czasowego lub stałego zwolnienia z opłacania składki członkowskiej.
6. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów PTG.

§34.
1.

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał.

2.

Zarząd w drodze uchwały powołuje wewnętrzne struktury organizacyjne PTG.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadkach spornych
decyduje głos Prezesa PTG.
4. Uchwały Zarządu są prawomocne, jeśli podejmowane są w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa PTG.
5. Jeśli członkowie Zarządu wyraŜają zgodę, uchwała Zarządu moŜe być przyjęta w formie
pisemnej poprzez jej podpisanie, bez odbycia posiedzenia Zarządu.
6.

Podziału obowiązków między członków Zarządu dokonuje Prezes PTG.

7. PTG reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa PTG lub jednego z członków Zarządu
pisemnie upowaŜnionego przez Prezesa PTG.
8. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych niezbędna jest reprezentacja co
najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa PTG.
§35.
1. Prezes PTG (zwany dalej Prezesem) kieruje pracą PTG, wydając postanowienia w zakresie
swoich kompetencji.
2.

Prezesa wybiera Zebranie.

3.

Prezes reprezentuje PTG na zewnątrz.

4. Prezes powołuje i odwołuje spośród członków Zarządu dwóch Zastępców Prezesa PTG
Sekretarza oraz Skarbnika.
5. Powołuje i odwołuje przewodniczących oddziałów PTG.
6.

Prezes kieruje działaniami Zarządu.

7.

Prezes przyjmuje członków zwyczajnych PTG.

8.

Prezes powołuje i odwołuje członków Rady Naukowej.

9.

Prezes decyduje w sprawach nie zastrzeŜonych dla innych władz PTG.
§36.

1.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PTG.
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2.

Komisja Rewizyjna wybierany jest przez Zebranie w składzie:
a) Szef Komisji Rewizyjnej,
b) dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

3. Do Zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) kontrola działalności statutowej,
b) kontrola działalności finansowej PTG.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§37.
1. Komisja Rewizyjna i jej poszczególni członkowie mają prawo do pełnej kontroli
dokumentów PTG i prowadzonych przez nie działań.
2.

Komisja Rewizyjna co 3 lata składa sprawozdania ze swej pracy.

3.

Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Zebranie.

4. Głosowania w Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów. W głosowaniach
musi brać udział Szef.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane są przez Szefa w miarę potrzeb, ale nie
rzadziej niŜ raz na 3 lata.
§38.
Organem doradczym władz naczelnych PTG jest Rada Naukowa.
§39.
Członków Rady Naukowej powołuje Prezes PTG spośród członków zwyczajnych,
korespondencyjnych i honorowych PTG.
§40.
Na czele Rady Naukowej stoi Przewodniczący, powoływany na drodze uchwały przez Zarząd
spośród członków Rady Naukowej.
§41.
1. Rada Naukowa na wniosek Prezesa PTG lub Zarządu opiniuje projekty i przedsięwzięcia
naukowe PTG.
2. Rada Naukowa ma prawo zgłaszania do władz PTG wniosków w sprawach naukowych.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 42.
PTG ma prawo do powoływania swoich terenowych komórek organizacyjnych – oddziałów.
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§ 43.
1. Oddziały PTG są powoływane i rozwiązywane decyzją Zarządu PTG.
2. Oddział PTG moŜe zostać powołany przy minimalnej liczbie trzech członków zwyczajnych
PTG, którzy pisemnie wystąpią do Zarządu PTG z podaniem o utworzenie oddziału.
§ 44.
Na czele oddziału PTG stoi przewodniczący, powoływany i odwoływany decyzją prezesa
PTG.

VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE
§45.
Majątek PTG stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne dochody.
§46.
Na fundusz PTG składają się:
1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich;
2. Wpływy z działalności statutowej;
3. Darowizny, spadki, zapisy;
4. Dochody wynikające z ofiarności publicznej;
5. Dotacje, granty przekazywane przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe,
krajowe i zagraniczne, na realizację konkretnych spraw wynikających z działalności
statutowej PTG.
VII. PRZEPISY KOŃCOWE

§47.
Zmiana Statutu PTG wymaga uchwały Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 3/4
głosów członków zwyczajnych przy obecności bezwzględnej większości ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania.
§48.
1. Likwidacja PTG wymaga uchwały Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 3/4
głosów członków zwyczajnych przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczny
uprawnionych do głosowania.
2. Likwidacja PTG następuje zgodnie z art. 36-39 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”
(Dz.U.Nr 89.20.104 z późniejszymi zmianami).
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§49.
Podejmując uchwałę o likwidacji PTG Zebranie wskazuje w drodze uchwały organizacje lub
instytucje społeczne nie nastawione na zysk, na rzecz których przekaŜe majątek PTG po
pokryciu zobowiązań ciąŜących na PTG.
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