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STAT{]T
Po ls ki ego Ko m itetu }Ii ędz_vn a ro d o\yego Torva rzystłya

NIiernictłya Górniczego ,ryK IS}1/

§1
Po]ski Komitet }Iiędz_vnerodorvego Tołvarzl,stłva }1iernicrłva Córnicze3o /PK IS}1/, z}y:lnv \y
daIszvch postlnolvienilch st:ttutu Komiterem, jest organizlcją społeczn;r ukierunkorvaną n:r
współpr:rce z }[iędr,"-.n:lrodołyvm Toryarzvs§vem }Iiernictrva Górniczegg Anternational Society for
}Iine Sun'eving - IS}I. z:rrejestro\ynne \y UNESCO jako niepłńsnvołvł orgnnizncja kłtegorii C/.

§2
1. Terenem dzilłeni:r Konlitetu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibn rvł:rdz

j est miasto Krekórv.
2. Komitet m1 prfl}yo użvryanie pieczeci i odzńak zgodnie z oborł,iązujacvmi przepisami.
3. Komitet może bl,ć czlonkiem sto\yflruyszeń krajolvvch i międz,vn:rrodorrvch.

:ś3
ccle konlitetu idrcgi ich rel}iz:rcji:
1. Skupienie specjllistółv z dziedzinv miernictrył górniczcgo i ochronł terenóly :órlriczl,ch dla

roz,,l oju rvch dvscvpIin,
2. Renrezcntorvanie polskich nlierniczvch górniczl,ch tve rr,łrdz:rch }Iigdzłnlrodorvego

T0\\,ł rz\ st\r,:,t }1 icrn ictrr a Górn iczego ASł1/.
3. Deiegoł,anie klndł,d:rtólv n:r czlonkółr,Prezł,diurt i Konlisji dziłlnjacr.ch rł,ramach IS}1.
J. \\'spólpr;lc:r z krljoł,vmi izłqranicznvmi or3lnizncj;imi n:rukoryymi i n:rukorvo -

lcchnicznvmi.
5, Or?nnizorł,lnie l,:ongresólv. konferencji naukoryo - technicznych krajolvvch i

m iedzv n:r ro d oiyych.
6, 1l'ydarvnn ie nłe tcrillóly ko n feren cvj nych i pu blikacj i specj:rl nych.
7. Prorvadzenie prlc naukołr,o - błdlłvczych i tvd rożen iorv_vch slnlodzielnie lub łye

rvspóldzilllniu orrz na zlecenie innych jednostek organizacyjnych.
3. Orgnnizor,,,anie zespoiórv doradztrr.a naukorvego i konsultlcji nl zlecenie zlinteresolvanvch

instvtucjiiosób.
9. Org:rnizorvanie rł'_rjłzdórv na kr:ljorve i zagrtniczl,e konferencje nlukorvo - tecl]niczne or.lz

}y),5t:,l}yv brlIrźorr e.

10. Prezentorłlnie łv}rdzom górniczvm ły PoIsce postulatółv środo..yiska mierniczvch górniczych.

§4
1. Komitet opiere srvoją dziaInlność n^ prxcy spolecznej słv.vch czlonkórv.
2, Komitet rnoźe Droryadzić działalność gospodnrczą ry formach itrybie prz e$,idyrvanych

pra\yem.

komitet trvo rzł:
§5



a) czlo n korvie zrvvcznjni,
b) czlo n kolvie honororvi,
c) czlonkorvie łvsp ieraj a cy.

1. Czlonkamizrvvczrjnvmi są czlonkorvie Pr.r"d§i"6* i Komisji,problemołvych
}I iedzł,n lrodoryego Towxrzys nv:l i\liern ict\yl Górniczezo AS }1/.

2. Czlonkami z}v_yczlljnymi Komitetu mogą też być specjaliści z zakresu miernictry:l
górnlczego i ochrony terenórł górniczych. zltrudnieni rv rvvższych uczelniach,
insq,tutach naukoryo - badarvczych, przemvśIe lub o13anach aCm in istrncyj nych.

3. Cz}onkórv zrvvczljnych przyjmuje Prezydium Komiteiu na podstnrvie zlożonej,
rr,łasnorecznie pod pisxn e.j deklerecji czlonkowskiej.

§7
Czionek zrvvcz:rjnv Komitetu ma pr:rrvo do:
l. Czl,nnego i biernego pralva rvvborczego do rrł:rdz Komitetu.
2. K:rn dvd olvanił do członkostłł,a rv Komisjach }Iiędzynarodorvego Torv:rrzvstrva

}Iiernicnyn GórniĆzego ASi}l/.
3. Ucze5tnict}ya rv kongresach, konferencjach n:lukoryo - technicznych iinnych

imprezrch orglnizorvlnvch przez Komitet.
4. \Y;"steporvanie co rvl:ldz Komitetu z rvnioskami i pcstr-rIatłmi.

§8
O borviązkiem cz]onk:r z,ryvcz:rj n ego jest:
l. Uczestniczenie rv prlc:tch Konlitetu z,tvilzłnł,ch z re:lliz:lcj.r celólv statutolvvch
z. pł:rcenie skl:ldek czlonkolvskich

s9
Czlonkosirł,o Konlitctu ustj]jc z po§,odu:
-\ i-;^*^;
.,J J,l,,!l !ll

b) dobrorvoInego rvystllpienil zlożonego na piśmie do łvł:dz Komitetu,
c) skreślenia z listv czlonkóiy uchrvałł Prez,vdium Komitetu, rv przypldliu uchylania

się od ucizil)u rv prnclclr Komitetu, j:rk i ponad drvulctnicgo z:rlcg;lllia z oplłtą
skl:rdek czjo n ko rvs kic h,

d) n:r podstrlvic prr\yomocnego rłvroku Słdu KoIeźcńskiego.

§ l0
1. Godność czlonlir honororvego nadaje Ogóine Zebrlnie czIonkórv Komitetu, n:r ryniosek

Prezvdiunl Komitetu. osobom szczególnie zaslużonym dia rozłvoju Komitetu.
2. Czlonek honororvy posind:t prlrvn czlonkl złvvczajnego izłvolnionyjest od

,, Do\viłzku pl:rccnie skladek czlonkorvski, i.,

§ 11
l. Czionkiem rvspierajncvm może być osoba fizyczna lub prnrvna, prz,vjęta przez

Prezydium, po zlożeniu deklnr:rcji określającej rwsokość skladki członkowskiej.
2. CzIonek łvspierający - osoba prarvna, dziel:r łv Komitecie z:r pośrednictrvem slvego

prz eds tarviciela.
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§ l:
Czlonek lvspier:ljacv m:r pr:rrvo do:
l. Korzyst:rnie z dośrrildczeń i prac Komitetu,
]. Brania udziaiu lub delegorvania srvoich przedst:tlvicieli do uczestniczenia rv kongresach,

konlerencjnch nlukorł,o - techniczn,vch oraz innvch imprez:rch orglnizorvnnvch przez
Komitet, n tekże do uz),5ki\yxnia od Komitetu pomocy w ich organizolvlniu,

§13
Oboll,i4zkiem członke rvspierającego jest płacenie zadelJaroivanej skladki cz}onkołvskiej

§11
Czlonkostrvo łl,spierajlce ustnje z porvodu:
l/ dobrolvolne3o \y,,-strpienilr, zgloszonego n:l piśmie do Prezl,diurn Komitetu,
b/ n i ełl,r rv i :rzv r,- n n i l s i e z p rz_vj ę t_v c h z o b o rv i :lzl ń,

c,/ utr:ltv osoborvości pr:lrlnej. :

l. \\'lldzanli n;rcze]nłmi Komitetu sl:
e/ Ogólne Zebrlnie czIotlkóły Komitetu,
b/ Prezl,dium Komitef u.
c/ Konl isjł Rcrvizyj n r.
d/ Sąd Koleżeński.

2. Krdcllcjl rvirdz Konlitctu tnvi J lflti,l.

§ 16

l. OgólIre Zebrlnie cz]orlkórv Konlitctu zri,oiujc Prezl,diunl. z co nrjnlniej l4 dniorłr,m
rvvp rzedzen icnr. Term i n i po rz.rd ek o b rnd ustlIa Prez_,*d iu m Ko ri itetu.

2. OeóIne Zebranie. zrł,ollnc rv pierł,5złm terminie, jest pr:rrvomocne przy obecności
co nrjnlniej połołr,v czlonkórv. a rv drugim terminie bez rvzgledu nł liczbę obecnl,ch,

3. Ucllrr,;tlv Ogólncgo Zcbrnnil s11 podcjnrorvnnc zrvyklr łviększości4 glosórv zlr
rvyjątl<ienl uchrr aly dotl,czącej rozryi:lzlnin Komitctu i§ 25l. '

\Y rrzie rórvIlej liczbv glosólv decyduje glos przervodniczącego Zebrania.
4, Nadzlvvcz:ljne Zebrlnie cz}onkóiy Komitetu może być złvo}.rne:

n/ z rł,lnsnej inicjatyrvy Prezvdium Komitetu.
b/ n:r rvniosek Komisji P".,u;7,'',jll ej.
c/ nl ż:ldłnie co nłjmniej l/3 ogóInej liczby czlonkółv Konlitetu.

§ 17

Do kompetencji Ogólnego Zebranie czlonkóry K{rmitetu nnleży:
a/ ustr]lnie głórvnych kierunkórv dziaIania Komitetu,
b/ rvybór przervodnicz:rcego orlz czlonków Prez.vdium Komitetu.
c/ il ybór Komisji Rewizvjnej.
di rvyb ó r Sądu Kolcżeliskiego,
e/ podejmorvanie uchlvał rv spr:rlvie zmian stxtutu,
f/ nadIuvanie godności czlonka honororvego,

s l)



g/ ust:]ien ie \},ysokości 5kł:1 d ek członkołyskich,
h/ udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium Iiomitetu na łłniosek Komisji Relvizyjnej,
i/ rozłvilzen ie komitetu

l. Prez''dium Komjteru, lv;,br:lne p..., Ogóln,)li.."'.. sklad.e sie z pn elvodnicz:lce3o
i 6 czionkórv.

2- Prezvdium Komitetu rvł,biera ze slyeqo gron:] na rvniosek pnełvodniczacego,
z-ce pnervod niczącego, sekretlrza orez sklrbnik:r.

3. Prezydium Komitetu odbyrva srvoje posiedzenin co najmniej raz na kry:rrtał.
.1. Uchrvłi-r Prez;"dium Komitetu sa rvażne przy obecności co nnjmniej czterech

cz}onkórv Prez_vdium rv tvm przełvodnicz:rcego Iub jego znstępc"y, jeśii zostł}v prz}jęte
rviekzością głosólv. Przv równej iIości głosółv decyduje głos przervodniczłcego lub jego
z:lstepcy.

§ 19
Do kompetencji Prezl,dium Komitetu należy: " (-'
:r,/ kierorłlnie pr:rcemi Komitetu lv okresie miedz,v kołejnvmi Ogóinl,miZebraniami

czlo n kó ry komitetu.
b,'reple:enrorvrnie Kom iielu n1 ze\ynt:]z.
c/ przl,jmolvlnie nolyvch czlonkórv złł-i,czrjnvch ilł,spierajncvch jak i dokonł"rł,anie

skreślcń z Iist_v czio n kół.,
di łł,l,bór deiegatórv do Komisji problernorvvch }1iedz},nlrodorye_go To]yirz},st},a

i\ 1iern ictrya G ó rn icz ego ĄS }1/.
e/ polvol-vr1,1nie zcspoló*, roboczr'ch dl:r re:rJizrcji zrCrń rvvnikającl,ch z uchrvai

O,góine go Zebrln i:r,

fi' Cecl dorł,:lnie o podejnolłlniu dzi:llalności gcspodarczej.

. §20
Konrisjl Rerł,izvj nl. rr,ł,branil przez Oqólne Zebranie czlonkóiv Konliietu. skiadn s je z trz ech
czionkórv, którzy ze s}}ego gronn łvybier:rją przervodniczlcego.

:§ ]1 (
Do z;rliresu działania Komisji Relvizvjnej należr:
a/ kontro]l clrioksztlrltu dzi:rla]ności Komitetu ze szczególnlm urvz3lednieniem

gospodrrki fi nrnsorvej.
b/ skledanie ne Ogólnynl Zebrlniu czlonkółv Komitetu sprrlvozdani:r ze srvojej

dzirłrlności,
c/ ocena dział:rlności Prezydium Komitetu między kolejnymi Ogólnl nri Zebraniami i

st lryi:r nie ly,niosku o udzie]enie absolutor;i .: ustępującemu Prezydi_um.
d/ r, r.loskorvlnie do Prezvdium Komiteru zr. :nil N:rdzrvy czrj n e3o Zeb,-;'nie,czIonkórv

Komitetu,'ty rlzie strvierdzenia, \y toku pra eproryadzonych kontroli, nieprałvidIorvoi, i

rv dzirlr niu Prez;.dium Komitetu,
e/ uczestniczenic przełvodnicz:lcego Komisji Rełviz_vj nej lub jednego z jej czlonkólv w

posiedzenilch Prezydium Komitetu /z głosem doradczym/.
f/ uchrvnĘ Komisji Relvizvjnej sa wlżne przy obecności co n:rjmniej drvóch jej czIonków, jeśIi

zost:tły przyjęte lviękzości:r glosólv. Przy rólvnej ilości głosólv decyduje głos przełvodniczącego.
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1.
§22

Sąd Koleżeński, rvybrany przez Ogólne Zebranie, sk}ld:r się z tnech czlonkórv, którzy ze srvego
grona rvybicraja przervodniczącego.
Sąd Koleżeński przeprołł,adza postępo\!,anie rv prrrvach członkórv Komitetu lynoszone przez
lł,ladze Komitetu, a t:rkźe przez innych jego cz}onkółv.

.,-,,,,.:i;łĘl

zlvyklą

pddjętej

Komitetu

§]3
1. Sąd Koleżeński stosuje nastepujące rodzaje klr: upomnienie, nagxnx,

zaryieszenie rv prlrvach członkołvskich i łwkjuczenie.
2. O rzeczen ił Sadu Ko]eżeńskiego wykonuj e Preąvdium Kom itetu.
3.0rzeczeni:r Sądu Koleżeńskiego mogą być złsk:rrzone do OgóIne3o Zebrania

cz lo n kółv komitetu.

§24
Uzupełniłnie składórv osobołwch Prezydium Komitetu, KomisjiRełviz.vjnej i Sadu Koleżeriskie3o,
rv PrzvPadku ich zmniejszeni:'t lv cz:rsie kldencji, dokonvłł,ane jest drogą koopt:rcji przez den;-
orgln. Dokon:rne uzupełnieIlił skl:rdu osoborve3o dłnego orglnu z:r§łierdzene jest p rzrz
najbiiższe Ogólne Zebr:rnie członkórv Komitetu. I

J -,
Nl łj ł tek Komitetu stlnorvia:
ł/ nieruchomości,
b/ ruchonlości,
c,/ fu n d usze.

§26
Na lundtlsze Konlitctu skladaja sie:
r/ lr 1lisorl e i skl:dki człollkorvskie,
b/ dot:rcjc i d:rrorvizlly,
c,/ dochody z org:rnizacji kon3resółv i konlerencji naukor1,o - tecllnicznł.ch,
d/ dochody z rv},dlrl,nictłv,
e/ doclrody z prorrndzonej dziaIalności gospod:rrczej,
fi dochody,z udzi:tlu łv lundacjłch ispółkach.

§ 27
l. I(om;tet prorvldzi rachunkolvość rvedlug oborviązujacvch przepisółv.
2. Zoborviązlni:l nlnjatkorvo - fintnsołye Konlitetu podpisuje przerłrodnicząc_y lub jego zirstępcł

oraz s k;rrb n ik.

a

§28
l. Zmi;lna st:rtutu \ylrmagl uchrva}y Ogólne3o Zebłania czlonkółv-Komitetu, podjętej

tvickszością glosórv, plzv obecności co najmniej połorvy ogólnej Iiczbv Członków..
?. Roz,lyiaz:rnic Konlitetu }yymxga uchrvaĘ,Ogólnego Zebrlnia czionkórł, Komitetu,

rvickszości4 3/4 gIosólv. przy obccności co najmniej polołvy ogólnej liczb,v czlonkórv.
3. W rnzie potljęcia decyzji o rozrvilz:rniu Kornitetu Ogólne Zebranie czlonkótv

porvoluje Komisję Liklvidacl,jn:1 orez podejmuje uchrvrię o pn ezn:rczeniu mejątku
nrol n iząnii


