STATUT
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW CUKROWNIKÓW
zatwierdzony przez XXXVII Walny Zjazd Delegatów
w dniu 26 kwietnia 2017 r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Techników Cukrowników, powołane w 1919 roku, zwane w skrócie STC, jest
dobrowolnym zrzeszeniem naukowo-technicznym inżynierów i techników zatrudnionych
w przemyśle cukrowniczym, bądź w instytucjach współpracujących z przemysłem
cukrowniczym. W sprawach nieuregulowanych w Statucie obowiązuje Ustawa z dnia 7
kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (dz. U. z 2015r. poz. 1923 z późn. zm.) zwanej
dalej Prawem o stowarzyszeniach.
§2
Terenem działania STC jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą – m.st. Warszawa.
§3
STC jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§4
STC może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o pokrewnych celach
działania.
§5
1. STC jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, używającej nazwy
Naczelna Organizacja Techniczna (NOT).
2. Prawa i obowiązki STC jako członka NOT określa statut Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych.
§6
STC może powoływać Koła i Oddziały.
§7
1. STC posiada:
- sztandar,
- odznakę członkowską,
- odznakę honorową – jednostopniową,
ustanowione zgodnie z przepisami prawa.
2. Godłem STC jest stylizowane koło zębate z umieszczonym w środku napisem – STC.
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§8
Działalność STC opiera się na społecznej pracy ogółu członków. Do prowadzenia swojej
działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę bądź
inne osoby doraźnie na podstawie umowy cywilno-prawnej, w tym członków Zarządu.
Rozdział II
Cele i środki działalności STC
§9
Podstawowymi celami działalności STC są:
1) współdziałanie z przemysłem w zakresie rozwoju nauki, techniki i organizacji w dziedzinie
cukrownictwa,
2) szerzenie kultury technicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i ogółu
załóg cukrowni oraz pielęgnowanie wartości etycznych,
3) obrona praw i interesów członków STC,
4) popularyzowanie w społeczeństwie zagadnień technicznych i ekonomicznych z zakresu
cukrownictwa.
§ 10
Cele swoje STC osiąga poprzez:
1) aktywizowanie środowiska inżynierów i techników cukrowników oraz organizowanie ich
społecznej działalności naukowo-technicznej, przez powoływanie kół zakładowych STC
i stymulowanie ich działalności,
2) analizowanie zagadnień technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, wynikających
z potrzeb przemysłu cukrowniczego,
3) inicjowanie i popieranie postępu technicznego i organizacyjnego w cukrowniach,
4) organizowanie narad i konferencji naukowo-technicznych,
5) współpracę z uczelniami, instytucjami i organizacjami naukowymi i technicznymi –
krajowymi i zagranicznymi,
6) współpracę ze szkolnictwem zawodowym w zakresie opracowywania metod i programów
nauczania,
7) organizowanie konkursów, kursów krajowych i zagranicznych z dziedziny cukrownictwa,
wystaw, pokazów technicznych, wygłaszanie odczytów, wydawanie biuletynów,
uczestniczenie w opracowywaniu czasopism i książek, organizowanie wyjazdów
szkoleniowych, krajowych i zagranicznych,
8) prowadzenie doradztwa i rzeczoznawstwa technicznego z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów,
9) współdziałanie z właściwymi jednostkami w zakresie postępu technicznego,
bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia załóg, jak też ochrony zawodu oraz interesów
inżynierów i techników cukrownictwa,
10) współdziałanie z innymi stowarzyszeniami technicznymi przy zakładaniu i prowadzeniu
domów i klubów technika oraz rozwijanie wzajemnej współpracy pomiędzy inżynierami
i technikami innych specjalności,
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11) opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród państwowych dla
działaczy Stowarzyszenia Techników Cukrowników,
12) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
13) współdziałanie z właściwymi jednostkami państwowymi, gospodarczymi i społecznymi
w dziedzinach objętych działalnością STC,
14) prowadzenie szkoleń i nadawanie uprawnień energetycznych na rzecz gospodarki
energetycznej.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie STC dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 12
Członkami zwyczajnymi STC mogą być:
1) osoby posiadające dyplomy ukończenia wyższych uczelni lub średnich szkół technicznych
i ekonomicznych a pracujące w przemyśle cukrowniczym bądź współpracujące z tym
przemysłem,
2) wybitni racjonalizatorzy i osoby nie posiadające dyplomu ukończenia wyższych lub średnich
uczelni technicznych i ekonomicznych, legitymujące się osiągnięciami w dziedzinie techniki,
organizacji i ekonomiki przemysłu cukrowniczego,
3) byli pracownicy oraz emeryci, którzy przed przejściem na rentę lub emeryturę należeli do
STC,
4) studenci oraz uczniowie szkół technicznych związanych z przemysłem cukrowniczym – po
ukończeniu 18 lat.
§ 13
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Koła STC na podstawie pisemnej deklaracji,
a w przypadku kandydatów określonych w § 12 pkt. 2 jest wymagane podpisanie deklaracji
przez 2 członków wprowadzających, posiadających co najmniej trzyletni staż członkowski.
Dowodem przynależności do STC jest legitymacja członkowska.
§ 14
1. Członkami zwyczajnymi STC mogą być także cudzoziemcy, zarówno mający jak i nie
mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniający warunki
określone w § 12 ust. 1 pkt. 1 i 2.
2. W zależności od rodzaju spełnianych warunków cudzoziemcy przyjmowani są w poczet
członków zgodnie z zasadami ustalonymi w § 13.
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§ 15
Każdy członek zwyczajny ma prawo:
1) wyborcze do władz STC – czynne i bierne,
2) noszenia odznaki STC i NOT,
3) do uzyskania od STC porady w zagadnieniach, wynikających z pracy zawodowej,
4) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, kursach
i wyjazdach szkoleniowych organizowanych przez STC,
5) korzystania z lokali i urządzeń STC oraz Domów Technika,
6) do uzyskania pomocy STC w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych,
7) korzystania z pomocy koleżeńskiej organizowanej przez STC (zgodnie z odpowiednimi
regulaminami),
8) ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy STC.
§ 16
1. Członkowie STC są obowiązani do:
- czynnego udziału w pracach STC, dbania o jego dobro oraz stosowania się do postanowień
statutu, regulaminów i uchwał władz STC,
- przestrzegania zasad moralnych i etyki zawodowej.
2. Członkowie STC są obowiązani do regularnego opłacania składek członkowskich.
3. Członkowie STC, mogą otrzymywać zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków.
§ 17
1. Członkostwo ustaje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z STC zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich, przez okres
dłuższy niż 12 miesięcy, po dwukrotnym upomnieniu,
3) wykluczenia z STC za działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu.
2. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały Zarządu Koła. Od uchwały tej przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Koła, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia
o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta jest zawieszona w prawach
członka STC. W przypadku wykluczenia członka przez Walne Zebranie Koła ma on prawo
skierowania prośby do Sądu Koleżeńskiego o podjęcie mediacji zmierzającej do
przywrócenia praw członka STC.
3. Wykluczenie może nastąpić również na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
§ 18
1.Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane statutową
działalnością STC , które zadeklarują poparcie finansowe na rzecz STC.
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2. Zarząd Główny przyjmuje dobrowolne zgłoszenie kandydata na członka wspierającego
STC, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 19
Członkom wspierającym i honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych, za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz STC oraz prawa do głosu
stanowiącego w sprawach STC. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 członkowie ci zwolnieni są
z opłacania składek członkowskich.
§ 20
Członek wspierający zostaje skreślony z listy członków po dobrowolnym zgłoszeniu na
piśmie do Zarządu Głównego wystąpienia z STC lub nie opłacania składek co najmniej przez
2 lata.
§ 21
1. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi w rozwoju STC lub
wybitne osiągnięcia w dziedzinie przemysłu cukrowniczego i wiedzy technicznej związanej
z przemysłem cukrowniczym.
2. Godność członka honorowego jest nadawana przez Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu
Głównego STC.
§ 22
Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów, na
wniosek:
1) Zarządu Głównego STC,
2) co najmniej 50% obecnych na Walnym Zjeździe Delegatów.
Rozdział IV
Władzie STC i ich organy
§ 23
1. Władzami STC są:
A. Walny Zjazd Delegatów
B. Zarząd Główny,
C. Komisja Rewizyjna
D. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja władz STC trwa 5 lat.
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A. Walny Zjazd Delegatów
§ 24
Najwyższą władzą STC jest Walny Zjazd Delegatów.
§ 25
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. delegaci wybrani na 5 lat przez Koła - z głosem stanowiącym,
2. członkowie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Sądu
Koleżeńskiego – nie będący delegatami - z głosem doradczym.
§ 26
Wybór delegatów następuje według zasad wyborczych uchwalanych każdorazowo przez
Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby członków w Kole.
1. Walne Zjazdy Delegatów są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny, nie później niż na 2
tygodnie przed upływem kadencji władz STC poprzez zawiadomienia wysłane listami,
lub drogą elektroniczną przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.
Zawiadomienie powinno określać termin, drugi termin, miejsce i porządek obrad.
3. Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów ustala i proponuje
Zarząd Główny.
4. Nadzwyczajne Walne Zjazdy Delegatów są zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego
albo na żądanie: Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 liczby zarejestrowanych Kół
Zakładowych.
5. Nadzwyczajny Walny Zjazd może obradować wyłącznie w sprawach dla których został
zwołany.
6. Mandaty delegatów wygasają w dniu wyborów nowych delegatów na kolejny Walny Zjazd.
§ 27
1. Walne Zjazdy Delegatów są prowadzone zgodnie z przyjętym regulaminem Zjazdu.
2. Obradami Walnego Zjazdu kieruje wybrane przez Zjazd Prezydium w składzie:
przewodniczący, zastępca i sekretarz.
3. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów są w pierwszym terminie prawomocne przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych delegatów, a w drugim terminie – bez względu na liczbę
delegatów i zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego obrad.
§ 28
Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) wytyczanie głównych kierunków działalności STC, w tym podejmowanie uchwały
programowej na każdą kadencję,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz wniosków
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
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3) wybór przewodniczącego Zarządu Głównego oraz członków Zarządu Głównego, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) wybór przedstawiciela STC do Walnego Zgromadzenia Delegatów SNT, przy czym w
wyjątkowych i szczególnych przypadkach wyboru tego może dokonać Zarząd Główny STC.
5) nadawanie godności i orzekanie o utracie godności członków honorowych STC,
6) ustalanie wysokości składek członków zwyczajnych,
7) uchwalanie zmian w statucie STC,
8) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu STC,
10) podjęcie uchwały o wystąpieniu STC z FSNT (NOT).
11) podejmowanie uchwał w sprawach nieuregulowanych Statutem.
B. Zarząd Główny
§ 29
1.

W skład Zarządu Głównego wchodzi do 20 członków, w tym Przewodniczący, dwaj
Wiceprzewodniczący i Sekretarz Generalny.

2.

Zarząd wybierany jest w sposób następujący:
1) Przewodniczący wybierany jest przez Walny Zjazd Delegatów w odrębnym głosowaniu.
2) Członkowie Zarządu Głównego wybierani są przez Walny Zjazd Delegatów
w odrębnym głosowaniu, poprzez głosowanie zwykłą większością głosów.
Kandydatów na członków Zarządu Głównego zgłaszają delegaci z Kół Zakładowych
każdej Spółki Cukrowej oraz delegaci z pozostałych Kół Zakładowych. Szczegółowe
zasady wyborów ustala regulamin uchwalany każdorazowo przez Walny Zjazd
Delegatów.
3) Dwaj Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz Generalny wybierani są przez Zarząd
Główny z grona członków Zarządu Głównego. Sekretarz Generalny może być wybrany
przez Zarząd Główny także spośród osób spoza grona Zarządu, ale tylko spośród
członków STC z co najmniej 5-letnim stażem.

3. Przynależność Kół Zakładowych do odpowiednich Spółek Cukrowych ustala Zarząd
Główny uwzględniając aktualną strukturę organizacyjną przemysłu cukrowniczego.
4. Zarząd Główny może, w przypadku zmniejszenia się liczby członków w okresie trwania
kadencji, uzupełnić swój skład nie więcej jednak niż o 3 osoby.
§ 30
Przewodniczący Zarządu, dwóch Wiceprzewodniczących Zarządu, Sekretarz Generalny oraz
co najmniej dwóch członków Zarządu, wybranych ze swego grona przez Zarząd Główny,
tworzą Prezydium Zarządu Głównego.

7

§ 31
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) kierowanie działalnością STC oraz realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi,
uchwalonymi przez Walny Zjazd Delegatów,
2) reprezentowanie STC na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,
3) zwoływanie Walnych Zjazdów i Nadzwyczajnych Zjazdów Delegatów, zgodnie z § 26
Statutu,
4) opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności STC,
5) uchwalanie budżetu STC, zatwierdzanie rocznych bilansów, uchwalanie sposobu prowadzenia
rachunkowości STC.
6) zarządzanie majątkiem i funduszami STC,
7) powoływanie Kół Zakładowych i Oddziałów, uchwalanie dla nich regulaminów oraz
stymulowanie ich działalności,
8) decydowanie o nabywaniu, sprzedawaniu lub obciążaniu nieruchomości STC,
9) powoływanie stałych sekcji i komisji, które pracują w oparciu o regulaminy zatwierdzone
przez Zarząd Główny,
10) zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego i o utracie tej godności,
oraz nadawanie odznak honorowych STC,
11) uchwalanie regulaminów działania: Prezydium Zarządu Głównego, Sekretarza
Generalnego, komisji i sekcji powoływanych w STC oraz oddziałów i Kół Zakładowych.
12) podejmowanie decyzji o członkostwie w zagranicznych organizacjach o pokrewnych
celach działania,
13) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania pracowników.
§ 32
1. Zebrania Zarządu Głównego powinny odbywać się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej
jak dwa razy w roku.
2. Zebrania zwoływane są przez przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących.
Zawiadomienia o zebraniu zawierające termin, drugi termin, miejsce i porządek obrad
wysyłane są listownie lub elektronicznie.
3. Do ważności uchwał Zarządu Głównego jest niezbędna obecność co najmniej połowy
członków, w tym Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności jednego z
Wiceprzewodniczących.
§ 33
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów obecnych na
posiedzeniu, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§ 34
Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością STC w imieniu Zarządu Głównego
w okresach pomiędzy jego posiedzeniami, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez
Zarząd Główny i uchwałami władz STC.
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§ 35
Z upoważnienia Zarządu Głównego bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje
Sekretarz Generalny.
C. Komisja Rewizyjna
§ 36
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 7 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swych członków przewodniczącego i jego zastępcę
oraz sekretarza.
§ 37
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia
i ocena tej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej
w aspekcie celowości, rzetelności i gospodarności oraz jej zgodności ze statutami STC
i FSNT oraz uchwałami Walnego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego STC,
2) zgłaszanie na posiedzenia Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków
w sprawie działalności STC,
3) składanie na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdania z działalności, oceny sprawozdania
Zarządu Głównego oraz wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna ma prawo zażądać od Prezydium Zarządu Głównego zwołania zebrania
Zarządu Głównego z podanym przez Komisję porządkiem obrad.
2. W przypadku określonym w ust. 1 posiedzenie Zarządu Głównego powinno się odbyć
w ciągu 30 dni od zgłoszenia żądania Komisji Rewizyjnej.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach
wszystkich organów STC.
§ 39
Szczegółowy zakres działania, tryb postępowania Komisji Rewizyjnej oraz zadania
poszczególnych jej członków określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.
D. Sąd Koleżeński
§ 40
1. Sąd Koleżeński składa się z od 3 do 7 członków wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród wybranych członków: przewodniczącego, jego zastępcę
oraz sekretarza.
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§ 41
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie w składzie
3-osobowym, w pierwszej instancji, spraw członków STC dotyczących przestrzegania statutu,
regulaminów i uchwał władz STC a także naruszania zasad współżycia społecznego oraz
sporów powstałych na tle działalności w STC.
§ 42
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres do 2 lat,
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, wydawanych w pierwszej instancji przysługuje
odwołanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
3. Odwołania od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydawanych w pierwszej instancji rozpatruje
Sąd Koleżeński w zmienionym składzie.
4. Orzeczenia wydane przez Sąd Koleżeński w drugiej instancji są ostateczne.
5. Zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez
Zjazd Delegatów STC
Rozdział V
Oddziały
§ 43
1. Oddziały STC mogą być powoływane na wniosek co najmniej 3 Kół Zakładowych.
Wniosek tych kół stanowi podstawę do podjęcia odpowiedniej uchwały przez Zarząd
Główny.
2. Oddziały działają na podstawie regulaminu ustalonego i zatwierdzonego przez Zarząd
Główny.
Koła
§ 44
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi STC są Koła Zakładowe, zrzeszające
członków w poszczególnych zakładach pracy, instytucjach lub na danym terenie.
2. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o powołaniu Koła, jeżeli zgłosi się co najmniej
10 członków założycieli Koła.
§ 45
Do zakresu działania Koła Zakładowego należy:
1) realizowanie statutowych celów i zadań STC,
2) integracja zawodowa i społeczna członków STC oraz roztaczanie opieki nad młodymi
inżynierami i technikami, a zwłaszcza ułatwianie im adaptacji społeczno-zawodowej
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w zakładzie,
3) współpraca z kierownictwem zakładu oraz udział w pracach dotyczących rozwoju
naukowo-technicznego i ekonomicznego,
4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Koła oraz załóg zakładów pracy,
5) stwarzanie atmosfery aktywności społeczno-zawodowej członków STC,
6) stała troska o warunki zatrudnienia i materialne członków Koła oraz sprawowanie opieki
nad seniorami, członkami STC i korzystanie z ich doświadczenia zawodowego.
§ 46
1. Władzami Koła Zakładowego są: Walne Zebranie Koła i Zarząd Koła.
2. Kadencja Zarządu Koła Zakładowego trwa 5 lat.
3. Uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczebności głosów
za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 47
Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Zakładowego należy:
1) przyjmowanie programów działalności Koła,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Koła,
3) wybór Zarządu Koła oraz delegatów na Walny Zjazd STC.
§ 48
Zarząd Koła składa się z 3 do 9 członków i wybiera spośród siebie: przewodniczącego,
sekretarza i skarbnika.
§ 49
Do zakresu działania Zarządu Koła Zakładowego należy:
1) przyjmowanie kandydatów na członków Koła i wykluczanie członków Koła z STC
w pierwszej instancji,
2) opracowywanie programów działalności Koła,
3) reprezentowanie interesów członków Koła wobec kierownictwa zakładu pracy oraz wobec
Zarządu Głównego STC i Oddziału STC,
4) organizowanie działalności członków Koła i stała współpraca z kierownictwem zakładu
pracy,
5) organizowanie i zbieranie składek członkowskich,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Koła.
§ 50
Zarząd Koła dysponuje funduszami, pochodzącymi z części składek członków zwyczajnych
pozostających w dyspozycji Koła, dochodami z lokalnych imprez oraz dotacjami
przekazywanymi przez różne instytucje i zakłady pracy.
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§ 51
Szczegółowy tryb działalności Koła oraz jego organizację określa regulamin uchwalony przez
Zarząd Główny.
Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 52
1. Majątek i fundusze STC stanowią:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z imprez, wydawnictw, kursów, działalności gospodarczej, itp.,
3) dotacje, subwencje,
4) dochody z ruchomości i nieruchomości, stanowiące własność STC lub będące
w jego użytkowaniu.
2. STC może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
2) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19. Z)
3) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)
4) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B)
5) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z)
6) Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
7) Reklama (PKD 73.12C)
8) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
3. Dochód z działalności gospodarczej STC służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 53
Gospodarkę funduszami i majątkiem STC prowadzi Prezydium Zarządu Głównego STC na
podstawie preliminarza budżetowego, zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
§ 54
Do reprezentowania STC na zewnątrz, w tym do występowania i składania oświadczeń,
w imieniu STC, także w zakresie praw i obowiązków majątkowych STC, upoważnieni są
działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego z tym, że co najmniej jednym z tych
członków Zarządu Głównego musi być Przewodniczący Zarządu Głównego lub
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego. Na podstawie odrębnego pełnomocnictwa
udzielonego przez Zarząd Główny do występowania i składania oświadczeń w imieniu STC,
także w zakresie praw i obowiązków majątkowych STC, może być upoważniony Sekretarz
Generalny, działający w granicach umocowania.
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Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 55
1. Zmiana statutu STC wymaga uchwały Walnego Zjazdu Delegatów, powziętej
większością 2/3 głosów obecnych delegatów.
2. Punkt dotyczący zmiany statutu powinien być umieszczony w porządku obrad,
podanym do wiadomości delegatów przed Walnym Zjazdem.
§ 56
Rozwiązanie STC może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu Delegatów,
powziętej większością 2/3 głosów obecnych, przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby
delegatów.
§ 57
1. W przypadku rozwiązania STC, majątek STC po uregulowaniu zobowiązań zostaje
przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Uchwała ta podlega zatwierdzeniu przez organ, który zarejestrował statut STC.
§ 58
Osoby będące w dniu uchwalenia niniejszego statutu członkami STC, pozostają w rozumieniu
przepisów tego statutu nadal jego członkami.
Warszawa, dnia 26 kwietnia 2017 r.
Tekst jednolity Statutu ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 2/2017 z dnia 26.04.2017 r.
XXXVII Walnego Zjazdu Delegatów STC, jest zgodny z postanowieniem Sądu Rejonowego
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/048305/17/926 z dnia 30.08.2017 r. numer KRS
0000210581.
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