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 ZaB�cznik nr 1 do UchwaBy nr 3Walnego Zgromadzenia 
z dnia 25.02.2008 r.STATUT
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTONICZNEGOTekst jednolity w brzmieniu ustalonym na Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia w dniu 25.02.2008 r.RozdziaB IPostanowienia ogólne§ 1Stowarzyszenie pod nazw�: "Polskie
Stowarzyszenie Fotoniczne&rdquo; zrzesza naukowców, in|ynierów, techników oraz inne osoby fizyczne i prawne zajmuj�ce
si� dziedzin� fotoniki, optoelektroniki i optyki i dziaBa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104, z pózn. zm.) oraz na podstawie postanowieD niniejszego statutu.§
2Stowarzyszenie posiada osobowo[� prawn�.§ 3Stowarzyszenie prowadzi dziaBalno[� w sferze zadaD publicznych
okre[lonych w ustawie o po|ytku publicznym i wolontariacie, zgodnie z celami statutowymi.§ 4Siedzib� Stowarzyszenia
jest m.st. Warszawa.§ 5
 - Terenem dziaBalno[ci Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Dla wBa[ciwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie mo|e prowadzi� dziaBalno[� poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
 - Stowarzyszenie mo|e samodzielnie prowadzi� dziaBalno[� gospodarcz� w zakresie i rozmiarach sBu|�cych realizacji celów
statutowych.
 - Stowarzyszenie opiera swoj� dziaBalno[� na pracy spoBecznej czBonków. Mo|e równie| zatrudnia� pracowników do
prowadzenia dziaBalno[ci.
 - Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.§ 6Stowarzyszenie mo|e by� czBonkiem krajowych, zagranicznych i
mi�dzynarodowych instytucji i stowarzyszeD o pokrewnym profilu dziaBania.§ 7
 - Stowarzyszenie u|ywa piecz�ci z napisem wskazuj�cym jego nazw� i siedzib�.
 - Stowarzyszenie jest uprawnione do u|ywania nazwy w j�zyku angielskim o nast�puj�cym brzmieniu: Photonics Society of
Poland, w skrócie PSP.§ 8Stowarzyszenie ma prawo ustanawia� odznaki, medale i tytuBy honorowe i przyznawa� je
osobom fizycznym i prawnym zasBu|onym dla realizacji celów statutowych.RozdziaB IICele i zasady dziaBania
Stowarzyszenia§ 9GBównym celem Stowarzyszenia jest dostarczanie i popularyzacja w Polsce informacji naukowo-
technicznej z dziedziny fotoniki, optoelektroniki i optyki oraz reprezentowanie polskiej nauki i techniki w tych dziedzinach
na arenie mi�dzynarodowej.§ 10Celami szczegóBowymi Stowarzyszenia s�:
 - wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych i technicznych w zakresie fotoniki, optoelektroniki i optyki,
 - upowszechnianie i wspieranie rozwoju fotoniki, optoelektroniki i optyki w Polsce,
 - pomoc naukowo-techniczna w rozwi�zywaniu problemów w zakresie fotoniki, optoelektroniki i optyki,
 - reprezentowanie [rodowiska fotoników, optoelektroników i optyków w spoBeczeDstwie, wobec organów paDstwowych,
samorz�dowych, a tak|e innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju i zagranic�,
 - promowanie w kraju i za granic� osi�gni�� polskiej nauki i techniki w zakresie fotoniki, optoelektroniki i optyki,
 - skupianie wokóB idei Stowarzyszenia przedstawicieli nauki, techniki i biznesu w kraju i zagranic�.§ 11Stowarzyszenie
realizuje swoje cele poprzez:
 - organizowanie i wspóBorganizowanie oraz finansowanie:
 - seminariów, konferencji i zjazdów naukowych,
 - wykBadów zaproszonych specjalistów krajowych i zagranicznych, 
 - sympozjów, kongresów i konferencji naukowo-technicznych,
 - konkursów na prace naukowe i badawcze z dziedziny fotoniki, optoelektroniki i optyki,
 - stypendiów dla studentów, doktorantów i mBodych pracowników nauki zajmuj�cych si� fotonik�, optoelektronik� lub optyk�,
 - dziaBalno[ci propagatorskiej i informacyjnej z dziedziny fotoniki, optoelektroniki i optyki;
 - wspieranie programów badawczych, szkoleD oraz popularyzacja informacji naukowo-technicznej z dziedziny fotoniki,
optoelektroniki i optyki;
 - organizowanie prowadzenie biblioteki naukowo-technicznej gromadz�cej wydawnictwa z dziedziny fotoniki,
optoelektroniki i optyki;
 - nawi�zywanie wspóBpracy z przedsi�biorcami i innymi podmiotami w kraju i za granic� w celu wspomagania dziaBalno[ci
statutowej
 - organizowanie udziaBu specjalistów krajowych w mi�dzynarodowych sympozjach naukowych i technicznych;
 - udziaB w dziaBalno[ci mi�dzynarodowych stowarzyszeD i organizacji fotonicznych, optoelektronicznych i optycznych o
podobnym profilu naukowym i technicznym;
 - rozwój wymiany naukowo-technicznej z zagranic� i podejmowanie wspólnych inicjatyw z partnerami zagranicznymi w
zakresie fotoniki, optoelektroniki i optyki;
 - wspóBprac� z instytucjami paDstwowymi, oraz innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
obj�tym celami Stowarzyszenia oraz z osobami fizycznymi wykazuj�cymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia - w
formie podejmowania wspólnych przedsi�wzi�� b�dz udzielania wsparcia organizacyjnego lub finansowego.RozdziaB
IIICzBonkowie, ich prawa i obowi�zki§ 12Stowarzyszenie skBada si� z czBonków: 
 - zwyczajnych,
 - wspieraj�cych,
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 - honorowych.§ 13
 - CzBonkiem zwyczajnym mo|e by� peBnoletnia osoba fizyczna, dziaBaj�ca w dziedzinie fotoniki, optoelektroniki, optyki
lub w dziedzinach pokrewnych deklaruj�ca udziaB w dziaBalno[ci programowej i pracach organizacyjnych Stowarzyszenie
i przyj�ta na czBonka zwyczajnego przez Zarz�d. ZgBoszenie kandydatury wymaga rekomendacji dwóch czBonków
Stowarzyszenia.
 - CzBonkiem zwyczajnym mo|e by� peBnoletnia osoba fizyczna- cudzoziemiec, niezale|nie od tego czy posiada ona
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile speBnia kryteria przewidziane w ust.1 niniejszego
paragrafu.§ 14CzBonkowie zwyczajni maj� prawo do:
 - uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 
 - zgBaszania wniosków i postulatów dotycz�cych celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, 
 - uczestnictwa w akcjach spoBecznych podejmowanych przez Stowarzyszenie, 
 - czynnego i biernego prawa wyborczego, 
 - uczestnictwa w zebraniach, zjazdach, konferencjach, seminariach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie,
 - korzystania ze zbiorów biblioteki, 
 - korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie jego dziaBalno[ci.§ 15CzBonkowie zwyczajni maj� obowi�zek:
 - brania udziaBu w realizacji celów statutowych, 
 - uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia, 
 - popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,
 - przestrzegania postanowieD statutu, regulaminów i uchwaB wBadz, 
 - przyczyniania si� swoimi dziaBaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 - dbania o dobre imi� Stowarzyszenia,
 - przedstawienia sprawozdaD ze swojej dziaBalno[ci, 
 - zasilania, w miar� mo|liwo[ci, biblioteki Stowarzyszenia, 
 - regularnego opBacania skBadek czBonkowskich.§ 16
 - CzBonkiem wspieraj�cym mo|e by� peBnoletnia osoba fizyczna ( w tym tak|e cudzoziemiec, o ile speBnia kryteria
przewidziane w paragrafie 13 niniejszego Statutu) lub osoba prawna popieraj�ca dziaBalno[� Stowarzyszenia, która na
podstawie deklaracji zobowi�|e si� do opBacania skBadek lub pisemnie zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe dla
Stowarzyszenia. CzBonków wspieraj�cych przyjmuje Zarz�d.
 - Osoba prawna dziaBa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela. § 17CzBonkowie wspieraj�cy maj� wszystkie
prawa czBonków zwyczajnych z wyj�tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. CzBonkom wspieraj�cym nie
przysBuguje gBos stanowi�cy, mog� oni uczestniczy� w pracach Stowarzyszenia jedynie z gBosem doradczym.§
18CzBonkowie wspieraj�cy maj� obowi�zek realizacji zadeklarowanych [wiadczeD. § 19
 - Osobom (w tym cudzoziemcom) szczególnie zasBu|onym dla rozwoju fotoniki, optoelektroniki, optyki lub nauk
pokrewnych, b�dz w realizacji celów Stowarzyszenie mo|e by� nadana godno[� czBonka honorowego. CzBonkostwo
honorowe nadaje Zarz�d.
 - CzBonkowie honorowi s� zwolnieni z obowi�zku opBacania skBadek czBonkowskich.
 - CzBonkowie honorowi mog� uczestniczy� w posiedzeniach Zarz�du z gBosem doradczym.§ 20
 - Utrata czBonkostwa nast�puje w przypadku: 
 - dobrowolnego wyst�pienia zgBoszonego Zarz�dowi na pi[mie, 
 - skre[lenia przez Zarz�d z listy czBonków, 
 - likwidacji osoby prawnej b�d�cej czBonkiem Stowarzyszenia, 
 - wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
 - nieprzestrzegania postanowieD statutu, regulaminów i uchwaB wBadz. 
 - [mierci czBonka Stowarzyszenia. 
 - Skre[lenie z listy czBonków mo|e nast�pi� na podstawie uchwaBy Zarz�du, gdy czBonek nie uczestniczy w |adnej z form
pracy Stowarzyszenia lub nie opBaca - mimo pisemnego upomnienia wysBanego listem, faksem lub drog� elektroniczn� -
skBadek przez okres przekraczaj�cy 12 miesi�cy. O przyczynach skre[lenia Zarz�d winien zawiadomi� czBonka na pi[mie.
 - Wykluczenie ze Stowarzyszenia mo|e nast�pi� na podstawie uchwaBy Zarz�du, gdy czBonek uporczywie nie przestrzega
postanowieD statutu, regulaminów i uchwaB wBadz Stowarzyszenia lub dziaBa na szkod� Stowarzyszenia albo
nieetycznym zachowaniem si� podwa|a dobre imi� i autorytet Stowarzyszenia. 
 - Od uchwaBy o skre[leniu lub wykluczeniu czBonkowi przysBuguje prawo do odwoBania do najbli|szego Walnego
Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania uchwaBy. UchwaBa Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest
ostateczna. RozdziaB IVWBadze Stowarzyszenia§ 21
 - WBadzami Stowarzyszenia s�:
 - Walne Zgromadzenie,
 - Zarz�d,
 - Komisja Rewizyjna.
 - Kadencja Zarz�du i Komisji Rewizyjnej trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór odbywa si� w drodze uchwaBy Walnego
Zgromadzenia.
 - W razie ust�pienia lub [mierci czBonka Zarz�du lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, wBadze te mog� dokooptowa�
nowego czBonka z tym, |e liczba dokooptowanych czBonków nie mo|e przekracza� 1 /3 ogólnej liczby czBonków
pochodz�cych z wyboru.§ 22Walne Zgromadzenie jest najwy|sz� wBadz� Stowarzyszenia, rozstrzygaj�c� ostatecznie o
wszystkich sprawach nale|�cych do zakresu dziaBania Stowarzyszenia. § 23
 - Walne Zgromadzenie mo|e by� zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwoBywane jest przez Zarz�d raz na 4 (cztery) lata, a
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Walne Zgromadzenie sprawozdawcze raz na rok, ka|dorazowo w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego.
 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoBywane jest przez Zarz�d z wBasnej inicjatywy, na |�danie Komisji Rewizyjnej
lub na wniosek 1/5 liczby czBonków Stowarzyszenia w terminie 2 miesi�cy od daty otrzymania |�dania (wniosku).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostaBo zwoBane.§ 24Do kompetencji Walnego
Zgromadzenia nale|y:
 - wytyczanie i uchwalanie programu i ogólnego kierunku dziaBania Stowarzyszenia oraz zasad jego funkcjonowania,
 - uchwalanie planów i regulaminów przedkBadanych przez Zarz�d, 
 - wybór Zarz�du i Komisji Rewizyjnej na okres ich kadencji oraz odwoBywanie czBonków Zarz�du i Komisji Rewizyjnej, 
 - rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdaD z dziaBalno[ci Zarz�du i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny ich
pracy,
 - udzielanie absolutorium Zarz�dowi,
 - rozpatrywanie odwoBaD czBonków Stowarzyszenia od uchwaB Zarz�du o skre[leniu ich lub wykluczeniu z czBonkostwa,
 - zatwierdzanie na wniosek Zarz�du wysoko[ci skBadek czBonkowskich, 
 - podejmowanie uchwaB w sprawie przyst�pienia Stowarzyszenia do stowarzyszeD mi�dzynarodowych i zwi�zków
stowarzyszeD, 
 - zmiana statutu, 
 - rozwi�zanie Stowarzyszenia,
 - podejmowanie uchwaB w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zgromadzenia oraz uchylanie uchwaB Zarz�du
niezgodnych z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwaBami Walnego Zgromadzenia, 
 - podejmowanie uchwaB w sprawach nie zastrze|onych do kompetencji innych wBadz.§ 25O terminie, miejscu i porz�dku
obrad Walnego Zgromadzenia Zarz�d zawiadamia czBonków Stowarzyszenia nie pózniej ni| na dwa tygodnie przed jego
terminem.§ 26
 - Walne Zgromadzenie jest wBadne do podejmowania prawomocnych uchwaB w pierwszym terminie, przy obecno[ci, co
najmniej poBowy osób uprawnionych do gBosowania, a w drugim terminie bez wzgl�du na ilo[� obecnych. 
 - UchwaBy Walnego Zgromadzenia zapadaj� zwykB� wi�kszo[ci� gBosów, z wyj�tkiem uchwaB o zmianie statutu i rozwi�zaniu
Stowarzyszenia. 
 - UchwaBy Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru i odwoBania Zarz�du i Komisji Rewizyjnej zapadaj� w gBosowaniu
tajnym.§ 27
 - Zarz�d skBada si� z 7-10 czBonków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 - Prezes Stowarzyszenia i pozostali czBonkowie Zarz�du s� wybierani przez Walne Zgromadzenie w gBosowaniu tajnym.
 - Zarz�d wybiera ze swego skBadu Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika stanowi�cych wraz z Prezesem Prezydium
Zarz�du.
 - W posiedzeniach Zarz�du z gBosem doradczym mo|e uczestniczy� Prezes poprzedniej kadencji, o ile w ostatnim roku
swojego urz�dowania uzyskaB absolutorium oraz czBonkowie Komisji Rewizyjnej.
 - Posiedzenia Zarz�du s� zwoBywane przez Prezesa lub Wiceprezesa nie rzadziej ni| raz na trzy miesi�ce.§ 28
 - Do kompetencji Zarz�du nale|y:
 - kierowanie dziaBalno[ci� Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu i uchwaBami Walnego
Zgromadzenia,
 - reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn�trz,
 - zarz�dzanie sprawami maj�tkowymi Stowarzyszenia, dysponowanie [rodkami finansowymi,
 - zwoBywanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia, 
 - przyjmowanie i skre[lanie czBonków Stowarzyszenia,
 - tworzenie b�dz przyst�powanie do spóBek prawa handlowego oraz tworzenia fundacji,
 - zarz�dzanie maj�tkiem Stowarzyszenia.
 - Zasady dziaBania Zarz�du okre[la uchwalony przez niego regulamin.
 - Z zastrze|eniem postanowieD paragrafu 34 niniejszego Statutu do skBadania o[wiadczeD woli w imieniu
Stowarzyszenia i reprezentowania go na zewn�trz uprawniony jest: Prezes - jednoosobowo lub dwóch CzBonków Zarz�du
dziaBaj�cych B�cznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.§ 29
 - Do wa|no[ci uchwaB Zarz�du wymagana jest zwykBa wi�kszo[� gBosów, przy obecno[ci, co najmniej poBowy jego
czBonków.
 - Zarz�d mo|e powoBywa� staBe lub niestaBe komitety problemowe dla rozwi�zywania problemów zwi�zanych z dziaBalno[ci�
Stowarzyszenia.§ 30
 - Komisja Rewizyjna skBada si� z 3-5 czBonków, nie b�d�cych czBonkami Zarz�du.
 - Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego.
 - UchwaBy Komisji Rewizyjnej zapadaj� zwykB� wi�kszo[ci� gBosów przy obecno[ci przynajmniej 3 jej czBonków.§ 31
 - Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrol� caBoksztaBtu dziaBania Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzgl�dnieniem dziaBalno[ci finansowej pod wzgl�dem jej celowo[ci, rzetelno[ci i gospodarno[ci.
 - Komisja Rewizyjna wyst�puje do Zarz�du z wnioskami wynikaj�cymi z ustaleD kontroli i zwraca si� o udzielenie stosownych
wyja[nieD.
 - Komisja Rewizyjna skBada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli i ich wyników oraz
wnioskuje o udzielenie absolutorium ust�puj�cemu Zarz�dowi.RozdziaB VMaj�tek i fundusze Stowarzyszenia.§ 32Maj�tek i
fundusze Stowarzyszenia pochodz� z: 
 - skBadek czBonkowskich,
 - darowizn, spadków i zapisów,
 - dotacji i subwencji osób prawnych, w tym dotacji instytucji publicznych,
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 - dochodów z maj�tku nieruchomego i ruchomego,
 - dochodów z dziaBalno[ci gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.§ 33CaBy dochód, w tym osi�gany przez
Stowarzyszenie z dziaBalno[ci gospodarczej, b�dzie przeznaczany na realizacje jego celów statutowych.§ 34SkBadanie
o[wiadczeD woli w zakresie praw i obowi�zków maj�tkowych Stowarzyszenia wymaga wspóBdziaBania dwóch czBonków
Zarz�du spo[ród 3 osób: Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.RozdziaB VIDziaBalno[� gospodarcza§ 351. Stowarzyszenie
mo|e prowadzi� dziaBalno[� gospodarcz� w nast�puj�cym zakresie: 
 - prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD-73.10),
 - wydawanie ksi�|ek (PKD-22.11.Z),
 - wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (PKD-22.13.Z),
 - dziaBalno[� poligraficzna (PKD-22.2),
 - dziaBalno[� zwi�zana z tBumaczeniami i usBugami sekretarskimi (PKD-74.85.Z),
 - ksztaBcenie ustawiczne dorosBych i pozostaBe formy ksztaBcenia (PKD-80.4),
 - dziaBalno[� zwi�zana z organizacj� targów i wystaw (PKD-74.87.A),
 - badania i analizy techniczne (PKD-74.30Z),
 - reklama (PKD-74.40.Z),
 - handel detaliczny z wyB�czeniem pojazdów samochodowych, motocykli, naprawa artykuBów u|ytku osobistego i
domowego (PKD-52).2. Dochód z dziaBalno[ci gospodarczej Stowarzyszenia sBu|y realizacji jego celów statutowych i nie
mo|e by� przeznaczony do podziaBu mi�dzy jego czBonków.RozdziaB VIIZmiana statutu i rozwi�zanie si� Stowarzyszenia§
36Zmiana statutu mo|e by� dokonana w drodze uchwaBy Walnego Zgromadzenia podj�tej na wniosek Zarz�du bezwzgl�dn�
wi�kszo[ci� gBosów i uzyskania wymaganej prawem akceptacji wBa[ciwego s�du.§ 37Rozwi�zanie Stowarzyszenia mo|e by�
dokonane w drodze uchwaBy Walnego Zgromadzenia, podj�tej bezwzgl�dn� wi�kszo[ci� gBosów.§ 38W razie podj�cia uchwaBy
o rozwi�zaniu si� Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu maj�tku i powoBuje komisj�
likwidacyjn�.RozdziaB VIIIPrzepisy przej[ciowe§ 39Dotychczasowi: Przewodnicz�cy i Wiceprzewodnicz�cy Polskiej Sekcji
Mi�dzynarodowego Stowarzyszenia Optoelektroników staj� si� odpowiednio Prezesem i Wiceprezesem Polskiego
Stowarzyszenia Fotonicznego.
 

Photonics Society of Poland

http://photonics.pl Powered by Joomla! Generated: 14 December, 2016, 16:44


