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I. NAZWA, SIEDZIBA I CEL TOWARZYSTWA
§ I. Nazwa Towarzystwa brzmi: Polskie Towarzystwo Geologiczne.
§ 2. Siedzibą Polskiego Towarzystwa Geologicznego jest Kraków, a działalność obejmuje cały
obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
§ 3. Polskie Towarzystwo Geologiczne ma na celu zjednoczenie osób pracujących naukowo
w dziedzinie geologii i innych nauk o Ziemi ku ich rozwojowi w Polsce.
§ 4. Działalność Polskiego Towarzystwa Geologicznego ma charakter naukowo-społeczny i obej
muje:
a) urządzanie zebrań naukowych, konferencji, zjazdów itp.,
b) redagowanie i wydawanie własnych czasopism i innych publikacji naukowych lub popu
larnonaukowych w uzgodnieniu z Polską Akademią Nauk,
c) inicjowanie prac naukowo-badawczych,
d) prowadzenie biblioteki z zakresu nauk o Ziemi i pokrewnych,
e) popularyzację nauk geologicznych w kraju,
f) ustanawianie i przyznawanie nagród naukowych i stypendiów,
g) utrzymywanie łączności i współpracy z innymi pokrewnymi towarzystwami i inuytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
h) szczególnie ważną formę działalności Towarzystwa stanowią zjazdy naukowe, które
powinny odbywać się co roku w miarę możliwości łącznie z Walnym Zjazdem Delegatów
(fj 27). Tematem ich mogą być osiągnięcia nauk geologicznych w danym regionie lub
aktualnie ważne pod względem naukowym lub gospodarczym problemy związane z nau
kami geologicznymi.
§ 5. Polskie Towarzystwo Geologiczne składa się z organów centralnych oraz z oddziałów re
gionalnych i kół z osobnymi władzami. W obrąbie Towarzystwa mogą ponadto istnieć sekcje
specjalistyczne i komisje powoływane do określonych zadań.
§ 6. Polskie Towarzystwo Geologiczne posiada osobowość prawną i w tym charakterze może
nabywać lub otrzymywać majątek nieruchomy i ruchomy.
§ 7. Polskie Towarzystwo Geologiczne posiada pieczęć okrągłą, w której środku znajduje się
wizerunek dwóch młotków skrzyżowanych i liczba 1921 (rok założenia Towarzystwa), a na
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obwodzie dwa napisy: zewnętrzny — Polskie Towarzystwo Geologiczne, i wewnętrzny —
Societas Geologorum Poloniae. Pieczęć ta może być umieszczana w charakterze godła na
drukach korespondencyjnych i wydawnictwach Towarzystwa.
§ 8. Oficjalnym organem Towarzystwa jest czasopismo naukowe pt. Annales Societatis Geologo
rum Poloniae — Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
§ 9. Stosunek Polskiego Towarzystwa Geologicznego do Polskiej Akademii Nauk określają od
powiednie zarządzenia i przepisy dotyczące towarzystw naukowych.

II. CZŁONKOWIE
§ 10. Członkowie Polskiego Towarzystwa Geologicznego dzielą się na:
a) zwyczajnych (indywidualnych i zbiorowych), b) wspierających c) nadzwyczajnych i d) ho
norowych.
A. C z ło n k o w ie zw y czajn i
§11. Członkami zwyczajnymi indywidualnymi mogą być wszystkie nieposzlakowane osoby oby
watelstwa polskiego z ukończonymi wyższymi studiami w zakresie nauk geologicznych lub
pokrewnych. W uzasadnionych przypadkach członkiem Towarzystwa może być osoba nie
mająca odpowiednich studiów, o ile pracuje w zakresie nauk geologicznych lub się nimi
aktywnie interesuje.
Członkiem zwyczajnym zbiorowym mogą być instytucje lub przedsiębiorstwa.
§ 12. Przyjęcia na członka zwyczajnego dokonuje Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów na pod
stawie pisemnej deklaracji, potwierdzonej przez dwóch członków wprowadzających. Zgło
szenia na członka zbiorowego dokonują władze danej instytucji lub przedsiębiorstwa, nie są
tu wymagane podpisy członków wprowadzających.
B. C z ło n k o w ie w s p ie ra ją c y
§ 13. Tytuł członka wspierającego jest tytułem zaszczytnym. Otrzymuje go za zgodą Zarządu
Głównego osoba lub instytucja opłacająca zadeklarowaną przez siebie składkę roczną, która
powinna być wyższa od opłacanej przez członków zwyczajnych.
§ 14. Lista członków wspierających powinna być corocznie publikowana w oficjalnym organie
Towarzystwa.
C. C z ło n k o w ie n a d z w y c z a jn i
§ 15. Członkami nadzwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele państw obcych, interesu
jący się geologią polską.
§16. Członków nadzwyczajnych powołuje Zarząd Główny z inicjatywy własnej lub na wniosek
Zarządów Oddziałów.
D. C z ło n k o w ie h o n o r o w i
§ 17. Godność członka honorowego (krajowego lub zagranicznego) nadaje Walny Zjazd Dele
gatów na wniosek Zarządu Głównego osobom wybitnie zasłużonym na polu nauk geologicz
nych i dla Polskiego Towarzystwa Geologicznego.
E. P ra w a i o b o w ią z k i c z ło n k ó w
§ 18. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania postanowień Stautu
oraz obowiązek podporządkowania się uchwałom Walnych Zjazdów Delegatów.
§ 19. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) brania udziału we wszystkich dziedzinach życia Towarzystwa, a w szczególności:
a) brania udziału w zebraniach i zjazdach naukowych,
b) wygłaszania odczytów na posiedzeniach naukowych,
c) publikowania swych prac w wydawnictwach Towarzystwa na obowiązujących warun
kach,
d) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Walny Zjazd
Delegatów,
e) korzystanie bezpłatnie z biblioteki Towarzystwa;
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2) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów centralnych oraz władz oddziałów,
kół i sekcji specjalistycznych;
3) składania wniosków i interpelacji na walnych zebraniach oddziałów, zebraniach kół lub
bezpośrednio do zarządów oddziałów i organów centralnych Towarzystwa.
Członkowie wspierający mają te same prawa co członkowie zwyczajni, ponadto mogą otrzy
mywać 3-krotnie większą liczbę wydawnictw przysługujących członkom zwyczajnym.
Członkowie nadzwyczajni mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem bier
nego i czynnego prawa wyborczego.
Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek. Członkowie honorowi
krajowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie honorowi zagraniczni
mają analogiczne prawa jak członkowie honorowi krajowi z wyjątkiem biernego i czynnego
prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
Członkiem przestaje być, kto:
1) zgłosi pisemną rezygnację z członkostwa,
2) zostanie skreślony wskutek zalegania z opłacaniem wpisowego lub składek,
3) zostanie z Towarzystwa wykluczony.
Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału. Podstawą skreś
lenia członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest zaleganie z opłatą wpisowego i pierwszej
składki w ciągu roku od daty przyjęcia bądź zaleganie z opłatą składek co najmniej przez dwa
lata. Podstawą skreślenia członków wspierających jest zaleganie z opłatą składek co najmniej
przez rok.
Członka, który dopuścił się czynu niehono nowego, postępowaniem swoim ubliżył godności
członka towarzystwa naukowego lub działał na szkodę Towarzystwa, może wykluczyć Za
rząd Główny. Uchwała wykluczająca członka wymaga obecności co najmniej 2/3 członków
Zarządu (w tym przewodniczącego lub jego zastępcy) i większości 3/4 głosów obecnych.
Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zjazdu
Delegatów.
m . ORGANY CENTRALNE

§ 26. Organami centralnymi Towarzystwa są: A. Walny Zjazd Delegatów, B. Zarząd Główny,
C. Główna Komisja Rewizyjna, D. Sąd Koleżeński.
A. W aln y Z ja z d D e le g a tó w
§ 27. Walny Zjazd Delegatów odbywa się co roku, w zasadzie w połączeniu z dorocznym zjazdem
naukowym Towarzystwa. Termin dorocznego Walnego Zjazdu Delegatów i porządek dzienny
ustala Zarząd Główny podając go do wiadomości oddziałom i delegatom co najmniej na 3 ty
godnie wcześniej.
§ 28. Do zakresu działania Walnego Zjazdu Delegatów należą:
1) wybór Zarządu Głównego (w t>m oddzielnie przewodniczącego i jego dwóch zastęp
ców), Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
2) rozpatrywanie dorocznych sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego i uchwalanie odpowiednich wniosków
z tym związanych,
3) rozstrzyganie wniosków przedłożonych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Re
wizyjną, Sąd Koleżeński, względnie przez delegatów oddziałów,
4) zatwierdzanie i rozwiązywanie oddziałów Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego,
5) nadawanie tytułów członków honorowych,
6) ustalanie miejsca, terminów i problematyki zjazdów naukowych,
7) ustalanie wysokości składek oraz zasad i trybu otrzymywania przez członków wydaw
nictw Towarzystwa,
8) rozpatrywanie odwołań, interpelacji i wniosków zgłoszonych przez członków Towa
rzystwa,
9) uchwalanie zmiany statutu,
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10) decyzja o rozwiązaniu Towarzystwa,
11) rozstrzyganie wszystkich ważnych spraw Towarzystwa przekazanych Walnemu Zjazdowi
Delegatów przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną lub Zarządy Oddziałów.
§ 29. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział członkowie Zarządu Głównego, Głównej Ko
misji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegaci oddziałów. Jeden delegat przypada na każ
dych 40 członków oddziału, zaczęta czetrdziestka liczy się za całą. Uprawnieni do głosowania
są jedynie delegaci oddziałów. Walny Zjazd Delegatów wybiera spośród delegatów
przewodniczącego i dwóch sekretarzy. Walny Zjazd jest prawomocny przy obecności przy
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zjazd może być zwołany w drugim terminie
jako prawomocny, bez względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych w § 31
i § 67. Tryb obrad Walnego Zjazdu Delegatów odbywa się zgodnie z zatwierdzonym przez
zjazd regulaminem.
§ 30. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów. Na żądanie przynajmniej 1/4 uprawnionych do głosowania głosowanie może być
tajne.
§31. Uchwały dotyczące zmian statutu Towarzystwa wymagają obecności co najmniej 2/3 upraw
nionych do glosowania i większości co najmniej 2/3 głosów. Proponowane zmiany statutu
powinny być podane do wiadomości Zarządu Głównego co najmniej 4 miesiące przed ter
minem Walnego Zjazdu.
§ 32. W sprawach ważnych i pilnych może być zwołany Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów.
Zjazd zwołuje Zarząd Główny:
1) z inicjatywy własnej,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na żądanie większości oddziałów.
Zwołanie Zjazdu Nadzwyczajnego powinno nastąpić w ciągu 8 tygodni od daty otrzymania
odnośnej uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej lub oddziałów. Jeśli w tym czasie oddziały
nie dokonają wyboru nowych delegatów, delegatami pozostają wybrani na ostatni Zjazd
doroczny.
B. Z a r z ą d G łó w n y
§33. Zarząd Główny składa się z 13 do 17 członków, w tym przewodniczącego (prezesa Towa
rzystwa), dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza i zastępcy sekretarza oraz skarb
nika i zastępcy skarbnika. Członkowie Zarządu Głównego powinni w miarę możliwości re
prezentować wszystkie dyscypliny nauk geologicznych i ważniejsze ośrodki.
§ 34. Przewodniczącego, jego zastępców i członków Zarządu Głównego wybiera Walny Zjazd
Delegatów na 2 lata. Ustępujący członkowie mogą być wybierani ponownie. W razie ustą
pienia przewodniczącego przed upływem kadencji funkcje jego obejmuje jeden z zastępców,
decyzja o tym zapada na posiedzeniu Zarządu Głównego. Na miejsce ustępującego członka
Zarząd Główny może dokooptować innego członka Towarzystwa.
§ 35. Prezydium Zarządu Głównego składa się z przewodniczącego, zastępców, sekretarza, zastęp
cy sekretarza, skarbnika i zastępcy skarbnika. Przewodniczący, co najmniej jeden z jego
zastępców, jeden z sekretarzy i jeden ze skarbników powinni mieszkać w siedzibie Zarządu
Głównego. Ukonstytuowanie się prezydium i podział obowiązków następuje na pierwszym
posiedzeniu wybranego Zarządu Głównego. W razie potrzeby prezydium może dokoopto
wać do prac specjalnych dalszych członków, także spoza Zarządu.
§36. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa i decydowanie o wszystkich spra
wach z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zjazdu Delegatów i zarządów oddziałów,
2) realizowanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
3) zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów,
4) decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania sekcji specjalistycznych i kół,
5) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów,
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6) zawieszanie uchwał zebrań oddziałów lub uchwał zarządów oddziałów w przypadku,
gdy są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Statutu oraz uchwa
łami władz Towarzystwa,
7) ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa,
8) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Zarządu Głównego oraz decydo
wanie w sprawach przedstawionych Prezydium,
9) powoływanie i odwoływanie Rady Redakcyjnej i Redakcji organu Towarzystwa,
10) powoływanie i odwoływanie komisji do spraw nagród naukowych i stypendiów,
11) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz.
§ 37. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej dwa razy do roku. Do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2/3 osób, w tym przewodniczącego lub jednego
z zastępców. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. W posiedzeniach
Zarządu Głównego mogą brać udział przewodniczący zarządów oddziałów.
§ 38. W okresach między posiedzeniami Zarządu działalnością Towarzystwa kieruje prezydium
Zarządu Głównego.
§ 39. Przewodniczący Zarządu Głównego (Prezes Polskiego Towarzystwa Geologicznego) lub je
den z upoważnionych zastępców reprezentują Towarzystwo wobec wszystkich władz i insty
tucji państwowych oraz krajowych i zagranicznych towarzystw i organizacji naukowych.
Wszystkie ważniejsze pisma oraz zawiadomienia pochodzące od Towarzystwa podpisuje
przewodniczący i sekretarz lub jego zastępcy. Pisma w sprawach finansowych, w szczegól
ności zlecenia kasowe, przelewy, czeki itp., podpisuje przewodniczący i skarbnik lub ich
zastępcy.
C. G łó w n a K o m is ja R e w iz y jn a
§ 40. Główna Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 4 członków wybieranych razem
z Zarządem Głównym na dwa lata przez Walny Zjazd Delegatów. Członkowie Komisji
wybierają spośród siebie przewodniczącego, który zwołuje zebrania Komisji i kieruje jej
pracami. Uchwały Komisji są prawomocne przy obecności przynajmniej trzech jej członków,
w tym przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego zastępcy.
§ 41. Główna Komisja Rewizyjna przynajmniej raz do roku kontroluje działalność Zarządu Głów
nego i jego agend, zwłaszcza w zakresie gospodarki finansowej, i składa na dorocznym Wal
nym Zjeździe Delegatów wnioski i sprawozdania odnośnie do działalności Zarządu Głów
nego.
§ 42. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Głów
nego, nic bierze jednak udziału w głosowaniach.
§ 43. Wnioski i opinie Głównej Komisji Rewizyjnej powinny być podpisane przez przewodniczą
cego i przynajmniej jednego członka Komisji.
D. S ą d K o le ż e ń s k i
§ 44. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych na dwa lata przez Walny Zjazd
Delegatów. Członkowie Sądu wybierają spośród siebie przewodniczącego.
§ 45. Sąd Koleżeński działa według uchwalonego przez siebie regulaminu i rozpatruje spory mię
dzy członkami wynikające ze spraw Towarzystwa. Decyzje Sądu Koleżeńskiego są obowią
zujące dla obu stron. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zjazdu
Delegatów.
§ 46. a) Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego składa sprawozdanie na Walnym Zjeździe Delegatów.
b) Decyzje Sądu Koleżeńskiego przekazywane są na piśmie Zarządowi Głównemu i Zarzą
dowi odpowiedniego Oddziału.
c) Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego.
§ 47. Wszystkie funkcje pochodzące z wyboru sprawowane są honorowo i nie mogą być łączone
ze stanowiskami płatnymi w Towarzystwie. Członkowie Zarządu Głównego, Głównej K o
misji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą uczestniczyć we władzach oddziałów i od
wrotnie. Można być członkiem tylko jednego organu władz Towarzystwa.
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IV. ODDZIAŁY I KOŁA
§48. W miejscowościach i ośrodkach, gdzie znajduje się co najm.iiej 20 członków Towarzystwa
chcących pracować aktywnie, może być utworzony Oddział Polskiego Towarzystwa Geolo
gicznego. Zatwierdzenia nowego Oddziału dokonuje na wniosek Zarządu Głównego Walny
Zjazd Delegatów§ 49. Oddziały prowadzą własną działalność naukową zgodną ze statutem Towarzystwa, a w szcze
gólności: a) urządzają zebrania, odczyty i wycieczki naukowe, b) organizują lokalne kon
ferencje i zjazdy naukowe na tematy geologiczne regionu, c) prowadzą akcję popularyzacji
nauk geologicznych, d) przyjmują nowych członków i skreślają zalegających ze składkami
oraz e) pobierają składki od członków i przekazują je Zarządowi Głównemu.
§ 50. Władze oddziałów stanowią: a) Walne Zebranie Członków, b) Zarząd Oddziału, c) Komisja
Rewizyjna.
§51. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz w roku
w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu, dokonania oceny działalności Oddziału oraz
wyboru delegatów na Walny Zjazd Delegatów. Zebranie prowadzą przewodniczący i sekre
tarz, wybrani spośród obecnych. Zebranie ważne jest w pierwszym terminie przy obecności
co najmniej 1/2 członków, w drugim — bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. N a wniosek co najmniej 1/3 obecnych
głosowanie może być tajne.
W celu załatwienia ważnych i pilnych spraw Zarząd Oddziału zwołuje z inicjatywy włas
nej, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków Oddziału Zebranie Nad
zwyczajne w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie.
Zawiadomienia o Walnym Zebraniu wraz z porządkiem dziennym powinny być rozesłane
co najmniej na tydzień przed zebraniem. Jeden egzemplarz zawiadomienia zarządy oddzia
łów przesyłają Zarządowi Głównemu, który może wysłać swojego przedstawiciela na Walne
Zebranie.
§ 52. Zarząd Oddziału wybierany jest na dwa lata na Walnym Zebraniu Członków Oddziału. W za
leżności od liczebności Oddziału, Zarząd składa się z 5 —10 osób, w tym: przewodniczący,
zastępca przewodniczącego, sekretarz i skarbnik. O liczebności Zarządu decyduje Walne
Zebranie Członków.
Do obowiązków Zarządu należy kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze statutem
Towarzystwa oraz utrzymywanie stałego kontaktu z Zarządem Głównym. Zebrania Zarzą
du Oddziału powinny odbywać się co najmniej 4 razy do roku. N a zebrania zapraszany jest
przedstawiciel Komisji Rewizyjnej, który ma głos doradczy. Uchwały Zarządu są ważne
przy obecności co najmniej połowy członków i zapadają zwykłą większością głosów. W razie
równości rozstrzyga glos przewodniczącego.
§ 53. Korespondencję Oddziału podpisuje przewodniczący względnie upoważniony przez niego
członek Zarządu. W sprawach finansowych podpisuje przewodniczący lub jego zastępca
oraz skarbnik lub osoba upoważniona przez Zarząd.
§ 54. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 —3 osób (zależnie od liczebności Oddziału) i wy
bierana jest wraz z Zarządem na dwa lata przez Walne Zebranie Członków. Do obowiązków
Komisji należy czuwa lic nad prawidłową działalnością Zarządu Oddziału i składanie od
powiednich wniosków na Walne Zebranie Członków Oddziału. Komisja przynajmniej raz
do roku (przed dorocznym Walnym Zebraniem) dokonuje ogólnej oceny działalności Od
działu.
§ 55. Wydatki na potrzeby normalnej działalności Oddziału wchodzą w skład budżetu Towa
rzystwa i uzgadniane są z Zarządem Głównym.
§ 56. W miejscowościach, gdzie liczba członków Towarzystwa nie jest wystarczająca do stworze
nia samodzielnego oddziału, mogą być organizowane koła, nad którymi sprawuje opiekę
jeden z oddziałów Towarzystwa lub bezpośrednio Zarząd Główny. Utworzenie koła wymaga
zgody Zarządu Głównego.
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§ 57. Koła prowadzą taką samą działalność naukowo-społeczną, jak oddziały, nie mają jednak
uprawnień przysługujących statutowo oddziałom, przede wszystkim zaś nie mogą przyj
mować nowych członków i prowadzić samodzielnej gospodarki finansowej.
§ 58. Pracami Koła kieruje Zarząd złożony w zasadzie z 3 osób (przewodniczący, zastępca, se
kretarz). W małych kołach kierownictwo może być jednoosobowe.
§ 59. Niezbędne wydatki na działalność Koła, uzgodnione poprzednio, pokrywa ze swego bu
dżetu opiekujący się Kołem Oddział lub Zarząd Główny.

V. SEKCJE SPECJALISTYCZNE
§ 60. Zgodnie z § 5 Statutu w obrębie Polskiego Towarzystwa Geologicznego mogą działać za
zgodą Zarządu Głównego sekcje specjalistyczne, odpowiadające poszczególnym dyscyplinom
nauk geologicznych.
§61. Sekcje specjalistyczne prowadzą działalność naukowo-społeczną zgodną ze statutem To
warzystwa, ograniczoną do dyscypliny, którą reprezentują. W szczególności mogą urządzać
własne posiedzenia naukowe, konferencje, wycieczki itp. Nie mają natomiast praw przy
sługujących oddziałom regionalnym.
§ 62. Prace sekcji prowadzi jej kierownictwo złożone z 3 do 5 osób, wybierane na 2 lata na ogól
nym zebraniu sekcji.
§ 63. Szczegółowy zakres działania sekcji, jej siedzibę i stosunek do innych agend Towarzystwa
ustala regulamin sekcji zatwierdzony przez Zarząd Główny, który sprawuje z urzędu opiekę
nad sekcjami. W poszczególnych przypadkach Zarząd Główny może przekazać opiekę Za
rządowi Oddziału, w którym dana sekcja obiera swoją siedzibę.

VI. MAJĄTEK I FINANSE TOWARZYSTWA
§ 64. N a majątek Towarzystwa składają się ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.
§ 65. Fundusze Polskiego Towarzystwa Geologicznego stanowią: składki członkowskie, subwencje
oraz dobrowolne ofiary składane na cele Towarzystwa, a także sumy uzyskane ze sprzedaży
wydawnictw własnych jako częściowy zwrot poniesionych kosztów.
§ 66. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Główny. Zobowiązania finansowe, poza rozmai
tymi wydatkami budżetowymi mogą być zaciągane na podstawie uchwały Zarządu Głównego,
a odnośne pisma muszą być podpisane przez przewodniczącego lub jednego z zastępców,
skarbnika lub zastępcę oraz głównego księgowego i opatrzone okrągłą pieczęcią Towarzystwa,

V n . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 67. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podjętej większością
3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do glosowania.
§ 68. W razie rozwiązania Polskiego Towarzystwa Geologicznego jego majątek może przejść na
rzecz Polskiej Akademii Nauk lub na inne cele wskazane w uchwale Walnego Zjazdu Dele
gatów.
§ 69. Uchwała o przekazaniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestra
cyjną.
Zmiana statutu uchwalona została przez Walny Zjazd Delegatów, który odbył się w dniu
15 września 1983 roku w Szczecinie.
Statut Polskiego Towarzystwa Geologicznego został zatwierdzony przez Urząd Miasta Kra
kowa — Wydział Spraw Społeczno-Administracyjnych z dnia 31 grudnia 1983 roku N r SA.II.
6010-41/83.

