STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STORCZYKÓW

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Miłośników Storczyków, zwane dalej „Towarzystwem"
lub PTMS. W celu reprezentowania PTMS poza granicami kraju będzie używana nazwa anglojęzyczna
„Polish Orchid Society" lub/oraz niemieckojęzyczna „Polnische Orchideen-Gesellschaft”.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Łódź.
§4
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z z 2010 nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), niniejszego statutu
oraz podjętych na jego podstawie regulaminów organizacyjnych.

§5
Towarzystwo może powoływać terenowe oddziały i koła, a także sekcje tematyczne.
§6
Towarzystwo może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania.
§7
1. Towarzystwo używa pieczęci, logotypu i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
2. Nazwa i logotyp Towarzystwa są prawnie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
§8
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§9
Celem Towarzystwa jest:
1. Popularyzacja zainteresowania i wiedzy o storczykach wśród społeczeństwa, ze szczególnym
uwzględnieniem miłośników, producentów, hodowców i pracowników naukowych.
2. Współdziałanie w profesjonalnym organizowaniu i wspieraniu istniejących w kraju kolekcji taksonów
botanicznych, aby w ten sposób przyczyniać się do utrzymania i ochrony genetycznych zasobów roślin z rodziny
Orchidaceae.
3. Szerzenie idei poszanowania zagrożonych i ginących gatunków storczyków oraz w szerszym
aspekcie idei poszanowania roślin chronionych i ochrony środowiska naturalnego.
§10
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Zrzeszanie w swoim gronie miłośników storczyków.
2. Krzewienie wiedzy o biologii, morfologii, ekologii, systematyce, hodowli, uprawie i ochronie storczyków.
3. Organizowanie i udział w konferencjach oraz wystawach, prowadzenie działalności wydawniczej,
udostępnianie członkom literatury z zakresu biologii i uprawy storczyków, prowadzenie odczytów,
prelekcji, konkursów, rozpowszechnianie roślin i środków ochrony.
4.Współredagowanie biuletynu „Świat Storczyków”.
5.Ekspozycję polskich osiągnięć kolekcyjnych i hodowlanych.
6. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i ogrodami botanicznymi,

zajmującymi się biologią, uprawą i hodowlą storczyków, również poza granicami kraju.
7. Prowadzenie rejestru taksonów botanicznych pozostających w istniejących na terenie kraju kolekcjach.
8. Podejmowanie innych prac i działań zmierzających do podniesienia w Polsce poziomu biologii
I uprawy storczyków.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i która przez swoje
oświadczenie zadeklarowała przystąpienie do Towarzystwa w celu realizacji jego zadań statutowych.
1a. Osoba w wieku poniżej 16 roku życia może zostać członkiem zwyczajnym za zgodą jej przedstawicieli
ustawowych. Nie ma ona jednak prawa w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, ani w Walnym
Zebraniu Oddziału. Nie może także korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Towarzystwa,
ani do Władz Oddziału Towarzystwa.
2. Członków zwyczajnych przyjmują Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów na podstawie pisemnych deklaracji i po
opłaceniu składki rocznej.
§13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna, która zadeklaruje
wsparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez
Zarząd Główny.
2. Członkom wspierającym przysługuje prawo:
- udziału w zebraniach Towarzystwa,
- głosu doradczego w sprawach Towarzystwa,
- noszenie odznaki organizacyjnej.
3. Do obowiązków członków wspierających należy wywiązywanie się ze złożonych deklaracji
wsparcia finansowego.
§14
1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, zasłużona w dziedzinie krzewienia wiedzy o
storczykach i mająca zasługi w realizowaniu celów Towarzystwa. Godność Członka Honorowego
nadaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest
z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz opłat za uczestnictwo w zjazdach Towarzystwa. Koszty
uczestnictwa tych członków ponosi Zarząd Główny.
§15
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego
2. Zabierania głosu i składania postulatów w sprawach Towarzystwa.
3. Działania w sekcjach lub komisjach problemowych Towarzystwa.
4. Korzystania z lokalu Towarzystwa, urządzeń oraz innych dóbr stanowiących jego własność.
5. Uczestnictwa w zebraniach.
6. Noszenia odznaki organizacyjnej.
§16
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. Aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa.
2. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Władz Towarzystwa.
3. Przestrzegania zasad etyki i norm współżycia społecznego.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny.

§17
Członkowie zwyczajni są skreślani z listy członków Towarzystwa:
1. Na własne żądanie zgłoszone na piśmie.

2. W razie nie płacenia składek przez 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia.
3. W razie śmierci członka.

§18
1. Członek może być wykluczony w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę
dodatkową utraty praw publicznych oraz na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Główny.
2. Członek wykluczony na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ma prawo odwołać się, w terminie nie
przekraczającym 3 miesięcy od zawiadomienia go o ukaraniu, za pośrednictwem Zarządu Głównego do Walnego
Zgromadzenia Delegatów, którego uchwała jest ostateczna.

§19
Podstawą działania Towarzystwa jest praca społeczna członków, jednak do wykonywania niezbędnych czynności
administracyjnych odpowiedni zarząd może zatrudniać osoby fizyczne i prawne nie będące członkami
Towarzystwa. Pełnienie funkcji z wyboru we władzach Towarzystwa jest honorowe.
ROZDZIAŁ IV
Organizacja i władze
§20
Władzami Towarzystwa są:
- Walne Zgromadzenie Delegatów,
- Zarząd Główny,
- Główna Komisja Rewizyjna,
- Sąd Koleżeński
1. Uchwały Władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego zebrania o ile Statut nie stanowi inaczej.
2. Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński mają prawo kooptacji, przy czym liczba
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
3.Kadencja Władz Towarzystwa trwa 3 lata.
§21
Władzami Oddziału Towarzystwa są:
- Walne Zebranie Oddziału,
- Zarząd Oddziału,
- Komisja Rewizyjna Oddziału.
§22
Władzami Koła Towarzystwa jest Przewodniczący, który do czasu przekształcenia w strukturę Oddziału
automatycznie staje się delegatem Koła na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
§23
1. Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział członkowie – delegaci wybrani na Walnych Zebraniach
Oddziałów, a także członkowie ustępującego Zarządu Głównego, ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej oraz
Sądu Koleżeńskiego, ale bez czynnego prawa wyborczego, jeżeli nie zostali wybrani jako członkowie – delegaci
oddziałów oraz zaproszeni goście.
3. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera się w wyborach tajnych /jawnych i bezpośrednich w
proporcji 1 delegat na 5 członków Towarzystwa, zarejestrowanych w Oddziale, z uwzględnieniem Członków
Honorowych i mających opłacone składki według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok zwołania
Walnego Zgromadzenia Delegatów. Przekroczenie każdej kolejnej liczby członków będącej iloczynem liczby 5 o co
najmniej 3 osoby jest traktowane jako prawo wyboru kolejnego delegata. Każdy Oddział czy Koło, bez względu na
liczbę członków, wybiera co najmniej 1 delegata.
4. Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane raz na 3 lata.
5. Mandat delegata trwa 3 lata.

§24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
3. Podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Głównego.
4. Wybór Prezesa oraz członków Zarządu Głównego, 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz 3 członków
Sądu Koleżeńskiego
5. Nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny Towarzystwa, delegatów i
członków Towarzystwa.
7. Podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa.
§25
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów
w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych.
§26
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów - Zarząd Główny
zawiadamia delegatów na piśmie, co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zawiadomienia można dokonać drogą pocztową lub przez środki komunikacji elektronicznej
z wymogiem elektronicznego potwierdzenia odbioru.
§27
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane przez Zarząd Główny
Towarzystwa lub Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządów co najmniej
dwóch Oddziałów, zgłoszony na piśmie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Główny lub Główną
Komisję Rewizyjną w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§28
Zarząd Główny składa się z Prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
§29
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego
Zgromadzenia Delegatów
3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów Towarzystwa w sposób przewidziany w niniejszym
Statucie.
4. Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdań z działalności merytorycznej i
finansowej oraz projektów głównych kierunków działalności i zasad gospodarki finansami.
5. Uchwalenie rocznego planu działalności merytorycznej i zatwierdzenie preliminarza wydatków oraz
rachunku wyników.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
7. Podejmowanie współpracy z podobnymi stowarzyszeniami.
8. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
9. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, kół, sekcji tematycznych oraz nadzorowanie ich działalności.
10. Występowanie z wnioskami o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego Towarzystwa.
11.Występowanie z wnioskami w sprawie nagród i odznaczeń państwowych dla członków Towarzystwa.
12. Podejmowanie decyzji w sprawie składu redakcji biuletynu „Świat Storczyków”.
13. Przedstawienie wniosków do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
14. Zawieranie umów w imieniu Towarzystwa.

§30
1. Podział funkcji w ramach zarządu następuje na jego pierwszym posiedzeniu.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się w formie telekonferencji.
3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
zebrania o ile Statut nie stanowi inaczej.
§31
Główna Komisja Rewizyjna
1. Organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa jest Główna Komisja Rewizyjna, składająca się z
przewodniczącego i 2 członków.
2. Przewodniczącego Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród członków, wybranych przez Walne
Zgromadzenie Delegatów.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych
może złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego lub też zwołać Walne
Zgromadzenie Delegatów.
4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
5. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa sprawozdanie
ze swojej działalności i występuje z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu.
6. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej bądź wskazany przez niego członek mogą brać udział w
posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
7. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§32
Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, którzy
wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami wynikłymi w obrębie
Towarzystwa.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się w terminie trzech miesięcy od
otrzymania orzeczenia do Walnego Zgromadzenia Delegatów, którego decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V
Oddziały Towarzystwa
§33
Oddziały terenowe Towarzystwa są powoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
1. Władzami Oddziału są: Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd i Komisja Rewizyjna
Oddziału.
2. Kadencja Władz Oddziału trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
zależnie od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§34
1. Najwyższą Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, które może być
zwyczajne lub nadzwyczajne
2. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział członkowie Oddziału oraz z głosem doradczym
przedstawiciele Władz Towarzystwa i inni zaproszeni goście.
§35
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami
Statutu i uchwałami Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału
oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie absolutorium dla
ustępującego Zarządu Oddziału.
3. Wybór Przewodniczącego oraz członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

4. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.
5. Zatwierdzanie wniosków i postulatów zgłaszanych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów
Towarzystwa.
6. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd Główny i Walne Zgromadzenie Delegatów
Towarzystwa, Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału i członków Oddziału oraz
podejmowanie w tym zakresie odpowiednich uchwał i postanowień.
§36
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału - Zarząd Oddziału zawiadamia
pisemnie swych członków co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania.
2. Zawiadomienia można dokonać drogą pocztową lub przez środki komunikacji elektronicznej
z wymogiem elektronicznego potwierdzenia odbioru.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest nie później niż na 3 miesiące przed
kolejnym Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w pierwszym
terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych.
§37
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu
Głównego, na wniosek Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogółu członków
Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku w celu rozstrzygnięcia spraw, dla których zostało zwołane.
$38
1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego i 2 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu we własnym
zakresie dokonują podziału funkcji.
2. Na miejsce ustępującego członka Zarządu pochodzącego z wyboru Zarząd Oddziału ma prawo
dokooptowania jednej osoby.
§39
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Oddziału i realizowanie celów Towarzystwa zgodnie z postanowieniami
Statutu oraz uchwałami i wytycznymi Zarządu Głównego Towarzystwa na obszarze objętym jego
działalnością.
3. Przyjmowanie i skreślanie członków, prowadzenie na bieżąco ich ewidencji oraz pobieranie składek
członkowskich.
4. Powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.
5. Składanie rocznych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej.
6. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.
7. Zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków o nadanie godności Członka Honorowego i odznaczeń
dla członków Oddziału.
8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału i składanie na nich sprawozdania ze swojej
działalności.
9. Przygotowanie wniosków na Walne Zebranie Członków Oddziału.
§40
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na dwa miesiące.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
zebrania o ile Statut nie przewiduje inaczej.
§41
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego. Jej
członkowie nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.
§42
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola co najmniej raz w roku całokształtu
działalności Oddziału z uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości,
gospodarności i rzetelności.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występować do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z
głosem doradczym.

4. Komisja Rewizyjna działa kierując się Statutem oraz wytycznymi Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja Rewizyjna może wystąpić o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału
celem rozpatrzenia istotnych problemów pracy Oddziału.
6. Uchwały Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równowagi liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego o ile Statut nie stanowi inaczej.
ROZDZIAŁ VI
Majątek Towarzystwa
§43
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§44
Fundusze Towarzystwa składają się z:
a) składek
b) działalności statutowej
c) zapisów, dotacji i darowizn
d) wpływów majątku ruchomego i nieruchomego
§45
Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych wymagane są podpisy dwóch
upoważnionych członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§46
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie
Delegatów Towarzystwa większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów
uprawnionych do głosowania. Uchwała podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa jednocześnie sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma
być przeznaczony jego majątek i powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób.

