
STATUT Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa 
Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez XVII Krajowy Zjazd Delegatów SITR

w dniu 18 października 2008 r. 

Spis Treści

 Rozdział I - Postanowienia ogólne
 Rozdział II - Cele i środki działania SITR

 Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 Rozdział IV - Władze SITR

 Rozdział V - Oddziały SITR

 Rozdział VI - Majątek SITR

 Rozdział VII - Zmiana statutu i rozwiązanie SITR

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne 

§1

1. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, zwane 
dalej w skrócie "SITR", jest dobrowolną, zawodową, pozarządową, samorządną 
organizacją naukowo-techniczną.

2. Godłem SITR jest koło utworzone z kłosa oraz wieńców zębatych z umieszczonym
wewnątrz pługiem między napisami SITR i NOT. Odznaka SITR jako znak 
firmowy pozostaje pod ochroną prawną. 

3. SITR używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Naukowo-
Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa, wewnątrz napis Zarząd Główny, 
Zarząd Oddziału. 

§2

Terenem działalności SITR jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą naczelnych władz 
jest miasto stołeczne Warszawa. 

§3

1. SITR posiada osobowość prawną i ma prawo powoływania Oddziałów SITR.
2. SITR może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym 

profilu działania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§4

SITR może być członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz innych
federacji i związków w Polsce i zagranicą. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd 
Główny SITR za zgodą Rady Krajowej.
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ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania SITR 

§5

Celem i zadaniem SITR jest integrowanie środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół 
zagadnień postępu naukowo-technicznego i gospodarczego, a także rozwijanie działalności na
rzecz podnoszenia poziomu zawodowego i etycznego członków, ochrony zawodu oraz 
uprawnień inżynierów i techników rolnictwa.

§6

Cele te SITR osiąga przez:

1. organizowanie członków Stowarzyszenia w oddziałach, kołach, sekcjach, klubach 
oraz rozwijanie ich działalności,

2. organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, seminariów i narad naukowo-
technicznych, przyczyniających się do rozwoju i postępu w rolnictwie,

3. organizowanie praktyk zagranicznych zbiorowych i indywidualnych oraz szkoleń i 
działań edukacyjnych,

4. prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej przez środki masowego 
przekazu, wydawnictwa, opracowywanie i upowszechnianie informacji naukowo-
technicznych, wynajmowanie powierzchni wystawienniczej

5. współpracę z FSNT i stowarzyszeniami w Federacji oraz innymi o charakterze 
naukowo-technicznym w kraju i za granicą,

6. popularyzację wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz popieranie ruchu 
nowatorskiego, wynalazczego i racjonalizatorskiego,

7. współdziałanie z właściwymi merytorycznie instytucjami i organizacjami 
działającymi w obszarze rolnictwa na rzecz procesów integracji z rolnictwem Unii 
Europejskiej, zajmowanie stanowiska do projektów ustaw i aktów wykonawczych, 
dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz ochrony środowiska,

8. współudział w samorządzie terytorialnym poprzez swoich członków, wybranych 
do władz samorządu i współpracę merytoryczną,

9. organizowanie pomocy koleżeńskiej,

10. działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w rolnictwie
i jego otoczeniu,

11. działania na rzecz integracji europejskiej,

12. współdziałanie w kraju i za granicą w zrównoważonym rozwoju obszarów 
wiejskich,

13. współpraca ze szkołami i uczelniami rolniczymi oraz podejmowanie działań 
skierowanych na pomoc dla młodej kadry inżynieryjno-technicznej,

14. podejmowanie rozmaitych działań na rzecz seniora SITR,



15. organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich dla członków 
SITR,

16. prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa w zakresie rolnictwa i obszarów 
wiejskich, inżynierii, inwestycji, gospodarki energetycznej, szacowania produkcji 
rolnej i szkód, wycen nieruchomości oraz innych składników majątkowych;

17. świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

18. działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego;

19. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;

20. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

21. działalność na rzecz organów opiniodawczo-doradczych oraz innych organizacji 
pozarządowych;

22. nadawanie specjalizacji zawodowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§7

Członkowie dzielą się na:

 zwyczajnych.
 honorowych.

 wspierających.

§8

Członkami zwyczajnymi mogą być:

1. -absolwenci wyższych uczelni i średnich szkół rolniczych oraz absolwenci innych 
uczelni i szkół, pracujący w rolnictwie i jego otoczeniu, jak również inni 
prowadzący samodzielnie gospodarstwo rolne,
-studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół rolniczych, o ile osiągnęli wiek 16 
lat. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego 
prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość będą 
stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,
-lekarze i technicy weterynarii,

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału SITR na podstawie pisemnej 
deklaracji zainteresowanego.

3. Potwierdzeniem przynależności do SITR jest ważna legitymacja członkowska z 
dowodem bieżącego opłacania składki.

§9



1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla SITR, 
lub w dziedzinie polskiego rolnictwa.

2. Członkami honorowymi mogą być również obywatele państw obcych.

3. Godność członka honorowego nadawana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów 
SITR, na wniosek Zarządu Oddziału poprzez Zarząd Główny lub Radę Krajową.

4. Nadawanie godności członka honorowego określa odrębny regulamin uchwalony 
przez Zarząd Główny.

§10

1. Członkami wspierającymi SITR mogą być osoby prawne i fizyczne, 
zainteresowane działalnością SITR.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Oddziału i Zarząd Główny SITR. 
Członkowie są reprezentowani wobec SITR przez pełnomocników.

§11

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo:

1. wyborcze czynne i bierne do władz SITR i FSNT,
2. udziału w imprezach organizowanych przez SITR,

3. korzystania z pomocy i urządzeń SITR,

4. korzystania z uzyskanych przez SITR uprawnień,

5. ubiegania się o przyznanie tytułu i uprawnień rzeczoznawcy SITR oraz ubiegania 
się o przyznanie specjalizacji zawodowej,

6. noszenie odznak SITR, FSNT,

7. zgłaszanie wniosków i postulatów do władz SITR.

§12

Członkowie zwyczajni SITR obowiązani są:

1. aktywnie uczestniczyć w działalności S1TR,
2. dbać o dobro SITR, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał 

SITR, przestrzegać zasad etyki zawodowej,

3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§13

Członkowie honorowi SITR mają prawo:

1. udziału w imprezach organizowanych przez SITR,
2. korzystania z pomocy i urządzeń SITR,

3. korzystania z uzyskanych przez SITR uprawnień,



4. ubiegania się o przyznanie tytułu i uprawnień rzeczoznawcy oraz ubiegania się o 
przyznanie specjalizacji zawodowej,

5. noszenie odznak SITR , FSNT,

6. zgłaszanie wniosków i postulatów do władz SITR,

7. są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§14

Członkowie honorowi są obowiązani:

1. dbać o dobro SITR, stosować się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał 
władz SITR,

2. przestrzegać zasad etyki zawodowej i koleżeństwa.

§15

Członkowie wspierający mają prawo:

1. udziału w imprezach organizowanych przez SITR,
2. korzystania z urządzeń SITR,

3. zgłaszania wniosków i postulatów do władz SITR,

4. prezentacji własnych wyników i osiągnięć z działalności - na sympozjach i 
seminariach organizowanych przez SITR.

§16

Członkowie wspierający są zobowiązani:

1. do udzielania pomocy finansowej na rzecz merytorycznej działalności Oddziału, 
lub ZG SITR, w wysokości uzgodnionej pomiędzy członkami wspierającymi a 
Oddziałem lub ZG SITR,

2. udzielania pomocy rzeczowej władzom SITR w organizacji imprez.

§17

Członkostwo zwyczajne, o którym mowa w §8 ustaje na skutek:

1. dobrowolnej rezygnacji członka,
2. skreślenia przez właściwy Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek 

członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

3. wykluczenia przez właściwy Zarząd Oddziału na podstawie prawomocnego 
orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,

4. śmierci członka.

§18



1. Od uchwały Zarządu Oddziału o skreśleniu przysługuje członkowi prawo 
odwołania się do Zarządu Głównego.

2. Członek skreślony może być ponownie przyjęty w poczet członków SITR, nie 
wcześniej jednak niż po upływie 3 lat od dnia skreślenia.

3. Członek wykluczony nie ma prawa ponownego wstąpienia do SITR.

§19

Godność członkostwa honorowego może być pozbawiona przez Krajowy Zjazd Delegatów 
SITR na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§20

Członkostwo wspierające, o którym mowa w § 10 ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia członka wspierającego, zgłoszonego na piśmie,
2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego,

3. likwidacji jednostki organizacyjnej, lub upadłości podmiotu gospodarczego, 
będącego członkiem wspierającym.

ROZDZIAŁ IV
Władze SITR 

§21

1. Władzami SITR są: - Krajowy Zjazd Delegatów,
- Zarząd Główny,
- Rada Krajowa 
- Główna Komisja Rewizyjna,
- Główny Sąd Koleżeński. 

2. Kadencja władz trwa 5 lat.

3. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od dały wyborów.

4. W kadencji władze mogą dokooptowywać , na miejsce członków ustępujących, 
nowych członków, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu, który pochodzi z 
wyboru. Dokooptowanie następuje spośród aktywnych członków Stowarzyszenia.

§22

Krajowy Zjazd Delegatów

1. Najwyższą władzą SITR jest Krajowy Zjazd Delegatów.
2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

3. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział, z prawem wyborczym czynnym i 
biernym oraz głosem stanowiącym: 
-delegaci wybrani na Zjazdach Delegatów Oddziału, według zasad ustalonych 
przez Zarząd Główny,
-członkowie ustępujących władz SITR, jeśli nie są delegatami.



4. Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.

5. W Krajowym Zjeździe udział mogą brać z głosem doradczym członkowie 
honorowi, przedstawiciele członków wspierających SITR, władze Federacji SNT 
oraz zaproszeni goście.

6. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków delegata na Krajowy Zjazd 
Delegatów SITR, zamiast delegata funkcje jego obejmuje zastępca.

§23

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1. ocena działalności rzeczowej i finansowej Zarządu Głównego, Rady Krajowej, 
Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,

2. podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium dla Zarządu Głównego,

3. uchwalenie zmian statutu,

4. podejmowanie uchwał zatwierdzających regulaminy obrad Zjazdu, pracy Zarządu 
Głównego, Rady Krajowej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu 
Koleżeńskiego,

5. uchwalanie programu działania SITR,

6. wybór w głosowaniu tajnym: prezesa i 6 członków Zarządu Głównego, 5-7 
członków Głównej Komisji Rewizyjnej, 3-5 członków Głównego Sądu 
Koleżeńskiego,

7. wybór przedstawicieli SITR do władz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych, zgodnie z postanowieniami Statutu FSNT,

8. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Zjeździe, 

9. nadawanie godności prezesa honorowego SITR,

10. nadawanie godności członka honorowego SITR,

11. rozwiązywanie Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

§24

Uchwały i postanowienia Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, w pierwszym terminie, a bez względu 
na liczbę delegatów obecnych w drugim terminie, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian 
statutu i rozwiązania SITR (§ 56).

§25

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się raz na 5 lat i jest zwoływany 
przez Zarząd Główny, który zawiadamia pisemnie Zarządy Oddziałów oraz 
poszczególnych delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SITR, co najmniej 14 dni 
przed ustalonym terminem z podaniem projektów porządku obrad, sprawozdania z 
działalności i regulaminów zatwierdzanych przez. Krajowy Zjazd.



2. Na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby 
zarządów Oddziałów SITR, Zarząd Główny jest obowiązany zwołać nadzwyczajny
Krajowy Zjazd Delegatów SITR.

3. Zarząd Główny może również zwołać Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów z 
własnej inicjatywy.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd delegatów jest zwoływany w ciągu miesiąca od daty
wpływu wniosków i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany. Biorą w 
nim udział delegaci wybrani na ostatni Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz, 
osoby uprawnione do udziału na mocy Statutu.

5. Tok obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz sposób przeprowadzania wyborów 
do władz SITR określa regulamin Zjazdu i porządek obrad proponowany przez 
Zarząd Główny SITR, a przyjęty przez Zjazd.

§26

Zarząd Główny

1. Zarząd Główny jest najwyższą władzą SITR miedzy Krajowymi Zjazdami 
Delegatów.

2. Zarząd Główny za swoją działalność odpowiada przed Krajowym Zjazdem 
Delegatów.

3. Zarząd Główny składa się z prezesa i 6 członków wybranych przez Krajowy Zjazd 
Delegatów. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Zastępcę Prezesa, Sekretarza, 
Skarbnika.

4. Zarząd Główny jest organem wykonawczym SITR.

§27

1. Zebrania Zarządu Głównego zwoływane są co najmniej 4 razy w roku.
2. Uchwały Zarządu Głównego są podejmowane zwykła większością głosów, przy 

obecności co najmniej 4 członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

3. Zasady pracy Zarządu Głównego określa regulamin zatwierdzony przez Krajowy 
Zjazd Delegatów. 

4. Dopuszcza się uchwalanie uchwał w sprawach określonych przez §28 poprzez 
komunikatory teleinformatyczne.

§28

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. ustalanie planów działalności oraz budżety SITR i ich wykonywanie,
2. kierowanie działalnością SITR zgodnie ze statutem i uchwałami Krajowego Zjazdu

Delegatów SITR,

3. zwoływanie Krajowych Zjazdów Delegatów,



4. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów SITR (zawieszenie w czynnościach 
Zarządu Oddziału w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa, postanowień 
statutu, regulaminów, uchwał władz SITR. W przypadku zawieszenia Zarządu 
Oddziału SITR Zarząd Główny wyznacza Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje 
funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu przez Zjazd Delegatów Oddziału, nie 
dłużej jednak niż przez okres 1 roku)

5. nadzór nad bieżącymi działaniami gospodarczymi, majątkiem i funduszami SITR,

6. ustalanie wysokości składek członkowskich za zgodą Rady Krajowej,

7. składanie rocznych oraz kadencyjnych sprawozdań ze swojej działalności Radzie 
Krajowej oraz Krajowemu Zjazdowi Delegatów,

8. przygotowywanie wniosków i uchwał w sprawach, w których decyzja należy do 
Krajowego Zjazdu Delegatów,

9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

10. występowanie z wnioskiem nadania godności Prezesa Honorowego i Członka 
Honorowego SITR,

11. powoływanie i rozwiązywanie sekcji branżowych, komisji problemowych, jako 
organów pomocniczych Zarządu Głównego, które działają w oparciu o regulaminy,

12. podejmowanie uchwał o nadawaniu osobowości prawnej Oddziału SITR.

13. powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności gospodarczej SITR w 
porozumieniu z Radą Krajową;

14. nadawanie wyróżnień i odznaczeń organizacyjnych dla członków SITR w 
porozumieniu z Radą Krajową,

15. nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą ;

§29

1. Prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes, sekretarz ZG lub członek Zarządu 
reprezentuje na zewnątrz Zarząd Główny SITR.

2. Zakres obowiązków sekretarza ZG ustala Zarząd Główny.

§30

Rada Krajowa

1. Radę Krajową stanowią prezesi Zarządów Oddziałów SITR lub osoby przez nich 
upoważnione.

2. Rada Krajowa wspomaga działalność Zarządu Głównego, w okresie między 
Krajowymi Zjazdami Delegatów, 

3. Rada Krajowa nadzoruje i wspomaga system doradztwa i rzeczoznawstwa SITR.;

4. Rada Krajowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku .



5. Sposób zwoływania zebrań i prowadzenia obrad Rady Krajowej ustala regulamin 
zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów.

§31

Do kompetencji Rady Krajowej należy:

1. zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia i jego 
organów,

2. informowanie Krajowego Zjazdu Delegatów o swojej działalności;

3. wspomaganie pracy Zarządu Głównego i gospodarki SITR;

4. wyrażanie zgody na powoływanie i rozwiązywanie jednostek działalności 
gospodarczej SITR;

5. wyrażanie zgody na nadawanie wyróżnień i odznaczeń organizacyjnych dla 
członków SITR;

6. wyrażanie zgody na członkostwo SITR w organizacjach federacyjnych i 
współpracę z innymi podmiotami w Polsce i za granicą;

7. wyrażanie opinii w istotnych sprawach organizacyjnych, kierunków działania SITR
oraz polityki rozwoju wsi i rolnictwa;

8. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Głównego;

9. powoływanie Komisji Doradztwa i Rzeczoznawstwa SITR;

10. dopuszcza się podejmowanie uchwał Rady Krajowej poprzez komunikatory 
teleinformatyczne;

§32

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5- 7 członków wybranych przez Krajowy Zjazd 
Delegatów, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

§33

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej SITR należy:
-kontrola, co najmniej raz w roku, działalności gospodarczej i finansowej Zarządu 
Głównego SITR,
-zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i Rady Krajowej uwag i 
wniosków w sprawie działalności SITR,
-składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania ze swojej działalności i
jej wyników oraz zgłaszanie uwag do sprawozdań Zarządu Głównego SITR,
-występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
-nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów i udzielanie im 
pomocy.



2. 2.Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej są prawomocne przy obecności co 
najmniej połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, 
rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w
zebraniach Zarządu Głównego i Rady Krajowej SITR.

4. Główna Komisja Rewizyjna może zażądać zwołania w ciągu 30 dni, zebrania 
Zarządu Głównego z podanym przez Komisję porządkiem obrad.

5. Główna Komisja Rewizyjna przedkłada roczne sprawozdania z działalności na 
corocznych posiedzeniach Rady Krajowej.

§34

Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnych określa regulamin zatwierdzony przez 
Krajowy Zjazd Delegatów.

§35

Główny Sąd Koleżeński

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków wybranych przez Krajowy 
Zjazd Delegatów, w tym przewodniczącego i sekretarza. Orzeczenia GSK zapadają
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.

2. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego SITR należy:
-rozpatrywanie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń Sądów Koleżeńskich 
Oddziałów SITR.
-rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw członków władz wynikających z ich 
działalności organizacyjnej.

3. Od pierwszego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie 
(w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia) do Głównego Sądu 
Koleżeńskiego, który rozpatruje sprawę w zmienionym składzie.

4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w zmienionym składzie są ostateczne.

5. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące rodzaje kar:
-upomnienie,
-nagana,
-zawieszenie w prawach członka na okres dwóch lat,
-wykluczenie.

6. Sposób postępowania Sądów Koleżeńskich określa regulamin zatwierdzony przez 
Krajowy Zjazd Delegatów SITR

ROZDZIAŁ V
Oddziały SITR 

§36

1. Do powołania Oddziału SITR wymagana jest liczba 50 członków.



2. Terenem działania Oddziału SITR jest obszar powiatu, kilku powiatów, 
województwa lub regionu.

3. Jednostkami organizacyjnymi Oddziału SITR są koła, kluby i sekcje, zrzeszające 
członków na określonym terenie.

4. Oddział SITR jako jednostka terenowa może uzyskać osobowość prawną.

§37

1. Władzami Oddziału SITR są:
-Zjazd Delegatów Oddziału,
-Zarząd Oddziału,
-Komisja Rewizyjna Oddziału,
-Sąd Koleżeński Oddziału. 

2. Kadencja władz Oddziału SITR trwa 5 lat.

3. Nowo wybrane władze konstytuują się w ciągu miesiąca od daty wyborów.

4. W kadencji władze Oddziału S1TR mogą dokooptować, na miejsce członków 
ustępujących, nowych w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z 
wyboru. Dokooptowanie następuje spośród aktywnych członków Stowarzyszenia.

§38

1. Zjazd Delegatów Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału SITR.
2. Zjazd Delegatów Oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

3. W Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział, z prawem wyborczym czynnym i 
biernym oraz z głosem stanowiącym: 
-delegaci kół, klubów, sekcji w liczbie ustalonej przez Zarząd Oddziału SITR,
-ustępujący członkowie Zarządu Oddziału SITR, jeśli nie są delegatami.

4. Mandat delegata ważny jest przez całą kadencję.

5. W Zjeździe Delegatów Oddziału biorą udział z głosem doradczym członkowie 
honorowi, przedstawiciele członków wspierających SITR, Zarządu Głównego 
SITR, RW FSNT oraz zaproszeni goście.

6. W przypadku niemożności pełnienia obowiązków delegata na Zjeździe Delegatów 
Oddziału funkcje jego obejmuje wybrany zastępca.

7. Zjazd Delegatów Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału SITR raz na 5 lat - w 
uzgodnieniu z Zarządem Głównym, zawiadamiając o tym delegatów co najmniej 
na 14 dni przed ustalonym terminem zebrania, z. podaniem porządku obrad.

8. Uchwały i postanowienia Zjazdu Delegatów Oddziału SITR zapadają zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów -w 
pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych - w drugim terminie. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zjazdu.

9. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału SITR odbywa się na mocy uchwały 
Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zarządu Głównego, lub na 
żądanie co najmniej 1/3 liczby kół Oddziału.



§39

Do zakresu działalności Zjazdu Delegatów Oddziału SITR należy;

1. ocena działalności rzeczowej i finansowej Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

2. podjecie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Oddziału SITR,

3. ustalenie wytycznych działalności Oddziału SITR na kadencję,

4. wybór prezesa i członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu 
Koleżeńskiego Oddziału SITR,

5. wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów SITR oraz przedstawicieli do Rady 
Wojewódzkiej FSNT, zgodnie z postanowieniami tych władz,

6. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów oraz 
zgłoszonych w czasie Zjazdu Oddziału,

7. nadawanie godności Prezesa Honorowego Oddziału SITR za zgodą Zarządu 
Głównego.

8. wystąpienie do Zarządu Głównego o nadanie godności Członka Honorowego

§40

Regulamin obrad i przeprowadzenia wyborów do władz Oddziału SITR zatwierdza Zjazd 
Delegatów Oddziału.

§41

Zarząd Oddziału SITR

1. Zarząd Oddziału SITR składa się z 5-9 członków wybranych przez Zjazd 
Delegatów Oddziału SITR.

2. Zebrania Zarządu Oddziału SITR odbywają się w miarę potrzeby, lub 2 razy w 
roku.

3. Do ważności uchwał Zarządu Oddziału SITR niezbędna jest obecność co najmniej 
połowy członków, w tym prezesa, lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów.

4. W pracach Zarządu Oddziału SITR mogą brać udział przewodniczący jednostek 
organizacyjnych.

§42

Do zakresu działalności Zarządu Oddziału SITR należy:

1. ustalanie planu działalności oraz projektu budżetu,
2. realizowanie uchwał władz SITR,

3. zarządzanie majątkiem Oddziału,



4. przygotowanie sprawozdań z działalności,

5. zwoływanie Zjazdu Delegatów Oddziału SITR,

6. powoływanie kół, sekcji, komisji, klubów i koordynowanie ich prac,

7. współpraca z właściwą terenową jednostką organizacyjną FSNT,

8. przyjmowanie i skreślanie członków, zgodnie z postanowieniami Statutu SITR,

9. wnioskowanie o nadawanie godności członka honorowego SITR,

10. zawieszanie w czynnościach zarządów jednostek w przypadku nieprzestrzegania 
przepisów prawa, postanowień statutu SITR, uchwał władz SITR,

11. organizowanie współpracy z zarządami Oddziałów SITR,

12. Nadzorowanie i prowadzenie działalności gospodarczej SITR w ramach 
osobowości prawnej,

13. wnioskowanie do Zarządu Głównego SITR o nadanie osobowości prawnej 
Oddziałowi SITR.

§43

1. Zarząd Oddziału SITR wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i 
skarbnika, którzy z prezesem Zarządu Oddziału stanowią Prezydium Zarządu.

2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu Oddziału, jego posiedzenia 
odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak dwa razy w roku. 

3. Do ważności uchwał Prezydium Zarządu Oddziału niezbędna jest obecność co 
najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§44

Regulamin pracy Zarządu Oddziału SITR i jego Prezydium zatwierdza Zjazd Delegatów 
Oddziału.

§45

Komisja Rewizyjna Oddziału SITR

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków. Wybiera spośród siebie 
przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§46

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
-kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całej działalności Oddziału SITR, 
jednostki działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki 
finansowej,
-zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału SITR i jego Prezydium, uwag i 
wniosków w sprawie działalności SITR



-składanie, na Zjazdach Oddziału SITR, sprawozdania ze swej działalności i jej 
wyników oraz uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału SITR. 

2. Zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału są prawomocne przy obecności co najmniej
połowy członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej 
ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

3. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału 
mogą brać udział, z głosem doradczym, w zebraniach Zarządu i Prezydium 
Oddziału SITR.

4. Komisja Rewizyjna Oddziału może zażądać zwołania, w ciągu 30 dni. 
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Oddziału SITR, z podanym przez Komisję 
porządkiem obrad.

§47

Sąd Koleżeński Oddziału SITR

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd 
Delegatów Oddziału, w tym: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i 
sekretarza. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków. 

2. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:
-rozpatrywanie sporów i zatargów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie 
Oddziału SITR,
-rozpatrywanie spraw dotyczących naruszania przez członków postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz SITR oraz działania na szkodę SITR.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego 
Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

4. Sąd Koleżeński Oddziału może orzekać następujące rodzaje kar:
-upomnienie,
-nagana,
-zawieszenie w prawach członka na okres l roku.

§48

Jednostki organizacyjne

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są koła, kluby, sekcje.
2. Do ich zorganizowania niezbędna jest ilość przy najmniej 5 członków.

3. Władzami koła, klubu, sekcji są:
-ogólne zebranie członków,
-zarząd,

4. Ogólne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków jest zwoływane co 5 lat, a 
ogólne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku przez zarząd, w 
porozumieniu z Zarządem Oddziału SITR.

§49



Do kompetencji ogólnego zebrania członków należy:
-ustalanie głównych kierunków działalności,
-wybór zarządu koła, klubu, sekcji,
-wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału SITR.

§50

Uchwały i postanowienia ogólnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na
liczbę obecnych członków w drugim terminie

§51

1. Zarząd koła, klubu, sekcji składa się minimum z 3 osób w tym z prezesa.
2. Zarząd kieruje działalnością pomiędzy sprawozdawczymi zebraniami członków.

§52

Do kompetencji zarządu należy:
-kierowanie pracą w realizacji zadań statutowych,
-werbowanie nowych członków,
-zbieranie składek i odprowadzanie ich do Zarządu Oddziału,
-prowadzenie przewidzianej dokumentacji. 

§53

W kadencji Zarząd koła, klubu, sekcji może być uzupełniony w ilości 1/3 jego składu.

§54

Uchwały i postanowienia Zarządu koła, klubu, sekcji zapadają zwykłą większością głosów. 
W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos prezesa.

ROZDZIAŁ VI
Majątek SITR 

§55

1. Majątek SITR składa się między innymi z nieruchomości, ruchomości, środków 
pieniężnych i wartości niematerialnych.

2. Na przychody składają się między innymi: 
- składki członkowskie,
- wpływy z działalności gospodarczej,
- darowizny i zapisy,
- dotacje 
- dywidendy.

3. Gospodarka funduszami SITR prowadzona jest odrębnie dla Zarządu Głównego i 
Oddziałów, na podstawie preliminarzy budżetowych, zatwierdzanych na każdy rok 
kalendarzowy przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów SITR. Bilans łączny 



sporządza się na podstawie bilansów jednostkowych Oddziałów oraz Zarządu 
Głównego.

4. Dla zapewnienia niezbędnych środków finansowych na realizację wymienionych 
zadań i celów, SITR prowadzi działalność gospodarczą przez wyspecjalizowane 
agendy. Działalność gospodarcza służy także wdrażaniu postępu w rolnictwie i 
gospodarce żywnościowej. 

5. Oświadczenia w sprawach finansowych składają 2 osoby, prezes, upoważniony 
wiceprezes lub sekretarz ZG i główny księgowy, a w Oddziałach SITR prezes lub 
wiceprezes i sekretarz. 

6. wszystkie dochody przeznaczone są na cele statutowe

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie SITR 

§56

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania SITR podejmuje Krajowy Zjazd 
Delegatów większością głosów 2/3 delegatów przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku powzięcia uchwały o rozwiązaniu SITR, Krajowy Zjazd Delegatów 
podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku SITR i powołuje komisję 
likwidacyjną.


