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STATUT 

POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW 

ELEKTRORADIOLOGII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Postanowienia ogólne. 

2. Cele i środki działania. 

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

4. Władze Stowarzyszenia. 

5. Majątek i fundusze Stowarzyszenia. 

6. Odziały terenowe. 

7. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Stowarzyszenie o nazwie: Polskie Stowarzyszenie Techników Elektroradiologii,  

w skrócie PSTE, zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem działa na podstawie 

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 

855; ze zm.) oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dla właściwej organizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

 

§ 3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Piekary Śląskie. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie jest osobą prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy. 

2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony. 

3. Stowarzyszenie jest medycznym stowarzyszeniem naukowym. 

4. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe posiadające osobowość prawną. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polskie Stowarzyszenie 

Techników Elektroradiologii, z napisem w środku: Zarząd oraz innych pieczęci 

zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie posiada własne logo (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Statutu). 
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§ 7 

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji, stowarzyszeń oraz związków 

stowarzyszeń ustanowionych prawem, działających na terenie kraju i poza jego granicami. 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz 

współpracować z innymi organizacjami i osobami, które nie są członkami 

Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku 

publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez realizację zadań  

w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

 § 10 

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 

1. rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny 

nuklearnej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej i szerzenie postępu w tych 

dziedzinach; 

2. współudział w podnoszeniu fachowej i naukowej wiedzy członków PSTE oraz 

zachęcanie i ułatwianie im prowadzenia badań naukowych; 

3. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi  

i terytorialnymi, innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu 

Krajowej Ochrony Zdrowia w zakresie diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej, 

radioterapii i diagnostyki elektromedycznej; 

4. aktywny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym zakresu diagnostyki obrazowej, 

medycyny nuklearnej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej oraz w wyznaczaniu 

standardów w tym zakresie; 

5. współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie diagnostyki obrazowej, 

medycyny nuklearnej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej; 

6. integracja środowiska wykonującego zawód technika elektroradiologii. 

 

§ 11 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele określone w § 10 w szczególności przez: 

1. organizowanie konferencji, kongresów, szkoleń, seminariów, zjazdów naukowych, 

wykładów, posiedzeń dyskusyjnych oraz kursów w ramach obowiązujących w tym 

zakresie przepisów; 

2. organizowanie spotkań naukowych, wystaw i pokazów aparatury medycznej; 

3. współpracę z innymi towarzystwami i organizacjami w kraju i za granicą, mającymi 

podobne cele; 

4. inicjowanie i popieranie działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z 

zakresu diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej, radioterapii i diagnostyki 

elektromedycznej; 
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5. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy 

z zakresu diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej, radioterapii i diagnostyki 

elektromedycznej; 

6. prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującym prawem; 

7. prowadzenie działalności reklamowej, wydawniczej i promocyjnej związanej z celami 

statutowymi; 

8. pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

Stowarzyszenie wspiera udział swoich członków w krajowych i międzynarodowych 

kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie 

diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej. 

 

§ 13 

Stowarzyszenie może tworzyć i likwidować jednostki organizacyjne takie jak Sekcje 

Naukowe i Komisje Problemowe, które działać będą na zasadach określonych 

obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym statutem oraz regulaminami uchwalonymi 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 14 

Członkowie dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. zagranicznych, 

4. honorowych. 

 

§ 15 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP, który: 

1. wykonuje zawód technika elektroradiologii, 

2. kształci się do wykonywania tego zawodu, 

3. jest emerytem, który wykonywał ten zawód przez co najmniej 1 rok. 

 

§ 16 

Członkowie zwyczajni są przyjmowani przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 

złożonej na piśmie deklaracji (wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2). 

 

§ 17 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do: 

1. uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie  

z postanowieniami Statutu, 

2. uczestnictwa w zjazdach, sympozjach, konferencjach i posiedzeniach naukowych 

organizowanych przez Stowarzyszenie, korzystając z prawa pierwszeństwa, 

3. korzystania z ulg w opłatach przewidywanych na wydawnictwa i imprezy, 

4. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; prawo to uzyskuje 

obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 
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§ 18 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia; 

b) przyczyniania się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

c) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne 

Zgromadzenie z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

2. Członkowie będący emerytami opłacają składkę w wysokości 60% jej wymiaru. 

3. Członkowie będący osobami kształcącymi się do wykonywania zawodu opłacają składkę 

w wysokości 40% jej wymiaru. 

 

§ 19 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie przez członka do 

Zarządu Stowarzyszenia; 

2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek 

członkowskich przez okres 2 lat; 

3. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu działalności 

prowadzonej na szkodę Stowarzyszenia; 

4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw 

publicznych i obywatelskich praw honorowych; 

5. śmierci członka. 

 

§ 20 

 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia 

zadeklaruje poparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne. Członek wspierający zostaje 

przyjęty w drodze uchwały Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji.  

 

§ 21 

Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu osobiście lub za pośrednictwem swego 

przedstawiciela na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
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§ 22 

Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem głosu 

stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 23 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia; 

2. skreślenia z powodu utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną; 

3. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku działalności na 

szkodę Stowarzyszenia.  

 

§ 24 

Członkiem zagranicznym może być osoba fizyczna będąca obywatelem innego państwa, 

wykonująca zawód technika elektroradiologii. 

 

§ 25 

 Członków zagranicznych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na 

podstawie złożonej przez nich deklaracji. 

 

§ 26 

Członek zagraniczny płaci składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne 

Zebranie Członków. 

 

§ 27 

Członek zagraniczny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,  

z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 

§ 28 

Członkostwo członka zagranicznego ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia 

zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia lub skreślenia przez Zarząd 

Stowarzyszenia na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat, a także  

w wyniku wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia za działalność na szkodę 

Stowarzyszenia. 
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§ 29 

Członkostwo honorowe nadaje w drodze uchwały, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, 

Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju diagnostyki 

obrazowej, medycyny nuklearnej, radioterapii i diagnostyki elektromedycznej.  

 

§ 30 

1. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych za 

wyjątkiem obowiązku płacenia składek członkowskich. 

2. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania 

Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 31 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków, 

wykluczenia lub skreślenia z listy członków zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od doręczenia uchwały. Odwołanie jest 

rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 32 

Naczelnymi Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 33 

Członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo i żaden z członków 

Władz Stowarzyszenia nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu 

sprawowania swojej funkcji. 

 

§ 34 

Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. 

 

§ 35 

Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

 

§ 36 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia może piastować swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie 

kolejne kadencje. 

 

§ 37 

Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia uprawnionych jest 2 członków  

Zarządu łącznie. 

  

§ 38 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
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§ 39 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w trybie 

zwyczajnym nie rzadziej niż raz w roku. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w dowolnym 

terminie zgodnie z zasadami określonymi w § 45 Statutu Stowarzyszenia. 

 

§ 40 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia; 

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej; 

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

4. wybór w głosowaniu tajnym: 

a) Prezesa, 

b) Członków Zarządu, 

c) Członków Komisji Rewizyjnej; 

5. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej; 

6. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu; 

7. uchwalanie wysokości składek członkowskich; 

8. podejmowanie uchwały o zmianie Statutu; 

9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia; 

10. podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez Zarząd; 

11. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków Stowarzyszenia; 

12. podejmowanie uchwał w sprawie powołania oddziałów terenowych; 

13. podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 41 

1. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał, jeśli obecna jest co 

najmniej połowa ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania (quorum). 

2. W razie braku quorum zostanie wyznaczony drugi termin głosowania z zastrzeżeniem, że 

nie może on przypadać wcześniej niż 15 min. po pierwszym terminie. 
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3. Uchwała podjęta w trybie § 41 ust. 2 jest ważna bez względu na liczbę obecnych 

członków uprawnionych do głosowania. 

§ 42 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów,  

z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian niniejszego Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia, 

które to uchwały wymagają większości głosów określonych w § 70. 

 

§ 43 

1. W Walnym Zebraniu Członków prawo do głosowania ma każdy członek zwyczajny  

i honorowy. 

2. Każdemu członkowi uprawnionemu do glosowania przysługuje jeden głos. 

3. Sposób głosowania na Walnym Zebraniu Członków określa Regulamin. 

 

§ 44 

W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni 

goście.  

 

§ 45 

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o Walnym Zebraniu Członków, co najmniej na 30 

dni przed wyznaczonym terminem, podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad 

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

§ 46 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane z inicjatywy Zarządu 

Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/10 liczby członków Stowarzyszenia. 

 

§ 47 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 60 

dni od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje 

wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
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§ 48 

W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym mogą brać udział 

zaproszeni goście. 

 

§ 49 

Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa i 4 członków Zarządu Stowarzyszenia. 

 

§ 50 

1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu w czasie trwania 

kadencji Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.  

2. Kadencja członka Zarządu wybranego w trybie § 50 pkt 1 wygasa wraz z upływem 

kadencji członków wybranych zgodnie z § 49 Statutu.  

 

§ 51 

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu jego członkowie wybierają ze swego grona 2 

Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 

 

§ 52 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1. udzielanie pełnomocnictw specjalnych członkom Stowarzyszenia do reprezentowania 

Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu; 

2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, 

wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia; 

3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu; 

4. zatwierdzanie bilansu (sprawozdania finansowego); 

5. powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie Sekcji Naukowych oraz 

Komisji Problemowych stałych i okresowych, 

6. uchwalenie regulaminu działalności Sekcji Naukowych i Komisji Problemowych oraz 

innych regulaminów wewnętrznych; 

7. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie 

członkostwa honorowego; 
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8. występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o powołanie oddziału 

terenowego; 

9. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia przez przyjmowanie darowizn  

i zapisów; 

10. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych 

Władz Stowarzyszenia; 

11. podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia. 

 

§ 53 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków, w tym Prezesa. 

 

§ 54 

Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku.  

 

§ 55 

Szczegółowy zakres działalności Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin 

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 56 

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 

 

§ 57 

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

 

§ 58 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku 

kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, 

rzetelności i gospodarności , ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej. 

2. Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. 
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§ 59 

Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami, 

wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień. 

 

§ 60 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 

§ 61 

Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony 

przez Walne Zebranie Członków. 
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ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 62 

Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§ 63 

Fundusze Stowarzyszenia tworzy się: 

1. ze składek członkowskich; 

2. z darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji; 

3. z wpisowego wpłacanego przez uczestników zjazdów, konferencji i kongresów; 

4. z dochodów ze zbiórek i ofiarności publicznej; 

5. z odsetek i lokat bankowych od środków pieniężnych znajdujących się w posiadaniu 

Stowarzyszenia; 

6. ze środków z funduszy publicznych; 

7. wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia; 

8. dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 64 

Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Stowarzyszenie pod względem 

finansowym parafują łącznie Prezes i Skarbnik Zarządu  

 

§ 65 

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia. 

§ 66 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 67 

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków, określając terminy 

oraz sposób wpłat. 
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§ 68 

Niedopuszczalne jest: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”; 

2. przekazywanie majątku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach; 

3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe; 

5. sprawowanie funkcji członka organu przez osobę skazaną prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

6. sprawowanie jakiejkolwiek funkcji w organach nadzorujących Stowarzyszenie przez 

osoby będące osobami bliskimi wobec członków Zarządu Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ VI 

ODDZIAŁY TERENOWE 

 

§ 69 

1. Oddział terenowy tworzy i likwiduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały 

podjętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 15 członków zwyczajnych 

pochodzących z terenu, na którym ma działać oddział. 

2. Oddział działa na podstawie statutu Stowarzyszenia. 

3. Oddział działa pod nazwą Stowarzyszenia z dodaniem nazwy miejscowości, w której 

mieści się siedziba oddziału. 

4. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za 

pośrednictwem wybranych delegatów. Zasady wyboru delegatów określa regulamin 

Walnego Zebrania Członków Oddziału.  

5. Władze Oddziału stanowią: 

a) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

b) Zarząd Oddziału, 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

6. Władze Oddziału działają w oparciu o odpowiednie zapisy niniejszego Statutu. 

7. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział 

działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem 

Zarządu godzą w interesy Stowarzyszenia lub mogą zaszkodzić jego wizerunkowi.  
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ROZDZIAŁ VII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 70 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków, przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 71 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku. 

 

§ 72 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

Członek………................................................................................. 

Proszę przyjęcie mnie w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia  

Techników Elektroradiologii. 

Stwierdzam, że znamy mi jest Statut PSTE. 

Zobowiązuje się do wypełniania obowiązków statutowych. 

Nazwisko i imię……………………….............................................. 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………. 

Szkoła ………………………............................................................. 

Miejscowość………………………………Rok ukończenia ............ 

Adres zamieszkania……………………………………………........ 

………………………………….…………………………………… 

Zawód i miejsce pracy……………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

Telefon ...............................E-mail .................................................... 

 

Przyjęto do PSTE decyzją z dnia……………………………………... 

…………………………Sekretarz…………………………….Prezes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zwolniony……………………………………………………………… 

Skreślony……………………………………………………………… 

Wykluczony…………………………………………………………… 

UWAGI: 

 

Deklaruje przystąpienie do PTSE 

Deklaruje składkę roczną wysokość zgodnej z aktualną uchwała Walnego Zebrania 

PSTE. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 o danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz.926 z 2002r.) 

 

podpis 

Wyrażam zgodę na wysyłanie zawodowych materiałów informacyjno – 

reklamowych 

 

 Podpis 

 

………………….............. dnia……………................r  

 

 

 


