STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR
przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia
w Warszawie w dniu 04.12.2015
(wpisany do KRS 26 października 2016 )

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Pomiarów, Automatyki i Robotyki,
w skrócie POLSPAR.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym, samorządnym zrzeszeniem osób fizycznych oraz
osób prawnych, opierającym swoją działalność na pracy społecznej członków.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
§6
Stowarzyszenie może przystępować do krajowych organizacji naukowych i technicznych, np.
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, oraz współpracować z innymi
polskimi instytucjami zawodowymi i naukowymi, np. Polską Akademią Nauk.
§7
Stowarzyszenie może należeć do międzynarodowych organizacji zrzeszających pokrewne
organizacje działające w innych krajach na rzecz rozwoju pomiarów, automatyki i robotyki,
używając nazwy Polish Society for Measurement, Automatic Control and Robotics.
§8
Stowarzyszenie posiada prawo używania odznak i pieczęci według ustalonych w tym zakresie
przepisów.
§9
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; może też zatrudniać
pracowników niebędących członkami Stowarzyszenia.
§10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad dopuszczonych przez
obowiązujące przepisy. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia może służyć
wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków
Stowarzyszenia.

§11
Jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są Komitety oraz powoływane w ich ramach
sekcje naukowo-techniczne.
Rozdział 2. Cele i formy działalności Stowarzyszenia
§12
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej poprzez:
1) działanie na rzecz rozwoju nauki i techniki w obszarach pomiarów, automatyki
i robotyki oraz nowoczesnych technologii informacyjnych, zwanych dalej dziedziną
PARIT,
2) działanie na rzecz rozwoju wdrożeń i zastosowań nowoczesnych metod dziedziny
PARIT we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej,
3) działanie na rzecz prac naukowo-badawczych w dziedzinie PARIT,
4) popularyzacja i krzewienie kultury technicznej w dziedzinie PARIT,
5) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami w innych krajach, zajmującymi się
zagadnieniami z dziedziny PARIT,
6) kształtowanie etyki zawodowej i działanie na rzecz jej umacniania.
§13
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, odczytów, prelekcji, zebrań
dyskusyjnych, wystaw i konkursów, prowadzenie akcji informacyjnych o pracach
naukowo-badawczych, konstrukcyjnych i normalizacyjnych, akcji promocyjnych
odnośnie produkcji i zastosowań najnowszych środków i metod dziedziny PARIT
(§12, ust. 1) oraz prowadzenie działalności klubowej,
2) zapewnienie stałego członkostwa i systematyczny udział w pracach organizacji
międzynarodowych zrzeszających organizacje z innych krajów, zwłaszcza zajmujące
się pomiarami, automatyką i robotyką,
3) upowszechnianie poprawnego nazewnictwa polskiego w dziedzinie PARIT,
4) prowadzenie kursów szkoleniowych i specjalizujących z zakresu dziedziny PARIT,
5) prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej na rzecz przedsiębiorstw
wytwarzających środki z dziedziny PARIT, bądź dokonujących wdrażania
nowoczesnej techniki w tym zakresie,
6) opracowywanie analiz i projektów zastosowań z dziedziny PARIT,
7) opracowywanie urządzeń i systemów z dziedziny PARIT,
8) opracowywanie na zlecenie organów administracji państwowej i innych instytucji
opinii i ekspertyz z zakresu problematyki dziedziny PARIT,
9) sponsorowanie czasopism technicznych poświęconych problematyce dziedziny
PARIT oraz prowadzenie działalności wydawniczej,
10) nadawanie stopni specjalizacji inżynierskich w dziedzinie PARIT w zakresie
upoważnień uzyskanych od odpowiednich władz.
Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

§15
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski, zamieszkały na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie stosownej uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, jeżeli:
1) akceptuje cele i formy działania Stowarzyszenia i postanowienia jego Statutu,
2) deklaruje udział w pracach Stowarzyszenia w ramach jednego z Komitetów,
3) posiada kwalifikacje zawodowe, dające gwarancje skuteczności jego działalności
społecznej w Stowarzyszeniu,
4) dokona opłaty wpisowego.
2. Członkiem zwyczajnym może także zostać cudzoziemiec po spełnieniu warunków
wymienionych w ust. 1 na podstawie specjalnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia
i z uwzględnieniem postanowienia zawartego w §20.
3. Na wniosek stosownego Komitetu, po ukończeniu 80 roku życia przez członka
zwyczajnego z co najmniej dziesięcioletnim stażem członkowskim, Zarząd Stowarzyszenia
może zwolnić go z obowiązku opłacania składek.
4. Członkowi zwyczajnemu z tytułem naukowym profesora i co najmniej dziesięcioletnim
stażem członkowskim, który położył szczególne zasługi dla rozwoju dyscyplin naukowych
z dziedziny PARIT, może zostać nadana godność honorowa Członka Seniora POLSPAR.
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§16
Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna na podstawie
uchwały specjalnej Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla
Stowarzyszenia lub nauki i techniki polskiej.
Ewentualne pozbawienie członkostwa honorowego następuje na podstawie specjalnej
uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia ze wskazaniem przyczyny.
Osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia może zostać nadany specjalną
uchwałą Walnego Zgromadzenia tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Tytuł ten nie
upoważnia do kierowania Stowarzyszeniem.
Z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego oraz tytułu Honorowego Prezesa
Stowarzyszenia występuje Zarząd Stowarzyszenia POLSPAR.

§17
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wspierająca materialnie
całość lub określone przez nią obszary działalności Stowarzyszenia, po przyjęciu jej specjalną
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§18
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w zebraniach Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
4) korzystać nieodpłatnie z opracowań i zbiorów Stowarzyszenia,
5) nosić odznakę Stowarzyszenia,
6) występować w imieniu Stowarzyszenia w zakresie posiadanego upoważnienia.
§19
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1) brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
2) popierać program Stowarzyszenia,

3) pogłębiać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pomiarów, automatyki
i robotyki oraz technologii informacyjnych,
4) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
5) opłacać regularnie składki członkowskie.
§20
Cudzoziemcy będący członkami zwyczajnymi mają prawa i obowiązki określone w §18 i §19
z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
§21
Członkowie Honorowi mają prawa i obowiązki określone dla członków zwyczajnych,
z wyjątkiem §18 pkt 1 i §19 pkt 1, 3 i 5.
§22
Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki określone dla członków zwyczajnych,
z wyjątkiem §18 pkt 1 oraz §19 pkt 1 oraz pkt 3, a w zakresie §18 pkt 2 przysługuje im
jedynie głos doradczy; ponadto mają obowiązki określone w §17.
§23
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu POLSPAR ustaje na skutek:
1) rezygnacji z członkostwa, zgłoszonej w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia,
2) likwidacji – w przypadku osoby prawnej, bądź śmierci – w przypadku osoby fizycznej,
3) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres dwu lat, po uprzednim ostrzeżeniu,
4) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia za: (a) nieprzestrzeganie Statutu,
regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, (b) działanie na szkodę
Stowarzyszenia, (c) nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej,
5) likwidacji Stowarzyszenia.
O skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd informuje zainteresowanego w formie pisemnej,
podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia.
2. Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje prawo do
odwołania się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Pisemne odwołanie należy
złożyć w Zarządzie Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania
zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.
3. Na wniosek stosownego Komitetu Zarząd Stowarzyszenia może nadać skreślonemu
członkowi uprawnienia Sympatyka POLSPAR, polegające na dostępie do obiegu
informacji w Stowarzyszeniu.
4. Osoby skreślone z listy członków Stowarzyszenia mogą po upływie 2 lat ubiegać sie
o ponowne przyjęcie w poczet członków.
5. Osoby wykluczone ze Stowarzyszenia nie mają prawa ponownego wstąpienia do
Stowarzyszenia.
Rozdział 4. Struktura organizacyjna Stowarzyszenia
Władze Stowarzyszenia
§24
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§25
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, może to nastąpić przez
dokooptowanie, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu
danej władzy.
3. Uchwałę o dokooptowaniu nowych członków Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia podejmuje odpowiednio Zarząd lub Komisja Rewizyjna
bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej
połowy składu danego organu władz Stowarzyszenia.
§26
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy
obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania, jeżeli Statut Stowarzyszenia
nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Zarządów Komitetów Stowarzyszenia, które nie
wymagają głosowania tajnego, mogą być podejmowane poprzez środki elektronicznej
komunikacji, w szczególności telekonferencje, wideokonferencje lub pocztę elektroniczną.
§27
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia.
§28
1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym:
- wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, jeżeli ich łączna liczba jest mniejsza
niż 100 lub delegaci Komitetów w liczbie zależnej od liczebności Komitetu i
proporcji ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia,
- Członkowie Honorowi Stowarzyszenia,
2) z głosem doradczym:
- członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
- członkowie wspierający,
- zaproszeni goście.
2. Delegaci zachowują swój mandat przez całą kadencję.
§29
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia:
1) ustala generalne kierunki działalności Stowarzyszenia oraz powołuje lub likwiduje jego
Komitety,
2) uchwala Statut Stowarzyszenia oraz zmiany Statutu,
3) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
4) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
5) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
6) podejmuje uchwały w sprawach wniesionych pod jego obrady,
7) nadaje godność Honorowego Prezesa i Członków Honorowych Stowarzyszenia,
8) rozpatruje sprawy nie należące do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
9) podejmuje uchwały w sprawie przynależności Stowarzyszenia do federacji
stowarzyszeń inżynierskich.

§30
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz na
cztery lata.
2. Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i podaje do wiadomości co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, po uprzedniej konsultacji
z delegatami na Walne Zgromadzenie.
3. W razie braku wymaganej liczby osób upoważnionych do głosowania w pierwszym
terminie zebrania, Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w drugim
terminie zebrania bez względu na liczbę obecnych osób upoważnionych do głosowania.
Drugi termin zebrania rozpoczyna się najwcześniej po upływie 30 minut od czasu
wyznaczonego na pierwszy termin.
§31
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane
przez Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny
wniosek co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 3 miesięcy
od daty otrzymania żądania Komisji Rewizyjnej lub wniosku członków zwyczajnych.
§32
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoja prace
przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie okresowych programów pracy,
4) przyjmowanie rocznych sprawozdań Komitetów i sporządzanie sprawozdań
z działalności Stowarzyszenia,
5) sporządzanie budżetu Stowarzyszenia i rocznych sprawozdań finansowych,
6) występowanie do Walnego Zgromadzenie z wnioskami o powołanie lub likwidację
Komitetów,
7) powoływanie i rozwiązywanie specjalistycznych sekcji naukowo-technicznych,
8) powoływanie i likwidowanie jednostek (zespołów) organizacyjnych do wykonywania
zadań statutowych, a także ustalanie planów oraz akceptowanie sprawozdań z ich
działalności merytorycznej i finansowej,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, skreślania i wykluczania członków
zwyczajnych oraz nadawania uprawnień Sympatyka Stowarzyszenia POLSPAR,
10) określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
11) występowanie z wnioskiem o nadanie godności Honorowego Prezesa i Członków
Honorowych Stowarzyszenia,
12) nadawanie Odznak Honorowych Stowarzyszenia oraz godności honorowej Członka
Seniora POLSPAR,
13) ustalanie zasad przeprowadzania w Stowarzyszeniu konkursów z nagrodami,
14) podejmowanie uchwał o przynależności do międzynarodowych organizacji oraz
delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy
zagraniczne,
15) zawieszanie uchwał Komitetów w razie ich sprzeczności z prawem, Statutem
Stowarzyszenia oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,

16) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
17) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
18) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
3. Do rozwiązywania poszczególnych problemów Zarząd może powoływać swoje zespoły
pomocnicze, komisje problemowe lub pełnomocników określając ich zakres działania.
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§33
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
1) z wyboru Walnego Zgromadzenia:
- prezes Stowarzyszenia,
- sekretarz Stowarzyszenia,
- skarbnik Stowarzyszenia,
- co najmniej po dwóch członków z każdego komitetu;
2) z urzędu:
- przewodniczący Komitetów jako wiceprezesi Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia określa liczbę członków Zarządu i dokonuje wyboru
członków Zarządu wymienionych w ust. 1 pkt 1 w głosowaniu tajnym, przy czym wybrani
zostają ci spośród kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.
Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zgromadzenie spośród wybranego przez siebie
Zarządu. Wyboru sekretarza i skarbnika oraz przydziału określonych zadań pozostałym
członkom Zarządu dokonuje Zarząd na posiedzeniu konstytucyjnym.
Prezes Stowarzyszenia, wiceprezesi, sekretarz Stowarzyszenia i skarbnik Stowarzyszenia
stanowią Prezydium Zarządu Stowarzyszenia.
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
W posiedzeniach Zarządu może z własnej inicjatywy uczestniczyć z głosem doradczym
przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w razie potrzeby może on delegować swego
zastępcę.
Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Stowarzyszenia, przewodniczy zaś obradom on sam
lub upoważniony przez niego wiceprezes.
W czasie między posiedzeniami Zarządu pracami Stowarzyszenia kieruje prezes
Stowarzyszenia przy udziale Prezydium Zarządu zgodnie z regulaminem uchwalonym
przez Zarząd Stowarzyszenia.
§34
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz w czasie
trwania kadencji,
2) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków o przyjęcie sprawozdania
ustępującego Zarządu,
3) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków pokontrolnych dotyczących działalności
statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz jego zastępcę.

4.1. Komitety Stowarzyszenia
§35
1. Stowarzyszenie działa poprzez swoje Komitety powoływane przez Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia dla realizacji jego celów w dziedzinie PARIT (§12, ust. 1).
2. W ramach Komitetów tworzone mogą być specjalistyczne sekcje naukowo-techniczne.
3. Komitety działają na podstawie regulaminów wewnętrznych uchwalonych przez Zarząd
Stowarzyszenia.
4. Walne Zgromadzenie powołuje Komitet na wniosek Zarządu, poparty deklaracjami udziału
w pracach Komitetu co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Walne Zgromadzenie likwiduje Komitet na wniosek Zarządu, jeśli do Komitetu należy
mniej niż 6 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§36
Władzami Komitetu są:
1) Zebranie Plenarne Komitetu,
2) Zarząd Komitetu.
§37
1. Działalnością Komitetu kieruje Zarząd wybierany przez zebranie plenarne Komitetu.
2. W skład zarządu wchodzą jego:
- przewodniczący,
- wiceprzewodniczący,
- sekretarz.
3. Komitet odbywa zebranie plenarne co najmniej 1 raz w roku.
4. Nadzwyczajne zebranie plenarne Komitetu może się odbyć w każdym czasie i zwoływane
jest przez Zarząd Komitetu z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na
pisemny wniosek co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych Komitetu.
Rozdział 5. Majątek i fundusz Stowarzyszenia
§38
1. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek i fundusze, które składają
się z:
1) wpisowego i składek członkowskich,
2) wpływów z własnej działalności,
3) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
4) darowizn, zapisów i spadków,
5) dotacji i dobrowolnych wpłat członków,
6) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Wpływy wymienione w ust. 1 pkt 4 i 5 mogą być przyjmowane z zachowaniem
obowiązujących przepisów.
§39
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz do dysponowania
środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we
wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie
i podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd jego członków.

Rozdział 6. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§40
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia
powziętej większością 2/3 ważnych głosów uprawnionych do głosowania przy obecności co
najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych.
§41
1. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia –
Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez
Walne Zgromadzenie wytycznymi przeprowadza likwidację.
2. Uchwalając likwidację Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie może wskazać organizacje
lub instytucje społeczne, na których rzecz przechodzi majątek Stowarzyszenia po pokryciu
zobowiązań Stowarzyszenia.

__________________________________
Na posiedzeniu w dniu 26 października roku 2016, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie wpisał Statut Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów, Automatyki i Robotyki
POLSPAR (w brzmieniu podanym wyżej) do Krajowego Rejestru Sądowego.

