
Statut 

Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce 

uchwalony przez Zjazd Założycielski  w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 

2016 roku 

 

Inicjatywa utworzenia Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce  powstała w dniu 10 września 
2015 roku w Warszawie podczas 6. Forum Matematyków Polskich w gronie grupy założycielskiej w 
składzie (alfabetycznie): Urszula Foryś, Krystyna Jaworska, Stanisława Kanas, Małgorzata Migda, 
Ewa Schmeidel. 

I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce  (zwane dalej w skrócie PTKM) jest  
stowarzyszeniem o celach niezarobkowych zrzeszającym osoby związane z matematyką. 

2. PTKM działa na mocy ustawy Prawo o stowarzyszeniach  z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 
2001 roku nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

3. PTKM jest powołane na czas nieokreślony. 

§ 2 
 

1. PTKM działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą władz naczelnych PTKM jest miasto Rzeszów. 

§ 3 
 

PTKM posiada osobowość prawną. 

§ 4 
 

PTKM może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub 
podobnym profilu działania. 

§ 5 
 

PTKM może używać odznak i pieczęci. 

 

  



II. Cele i sposoby działania PTKM 

§ 6 
 

Celami działania PTKM są: 

a) upowszechnianie matematyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy 
matematycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju matematyki w Polsce; 

b) zabieganie o prawo do równych szans i możliwości oraz równego traktowania kobiet 
aktywnych w dziedzinie nauk matematycznych; 

c) dbałość o upowszechnianie wyników naukowych (osiągnięć) uzyskanych przez  kobiety w 
naukach matematycznych; 

d) wykorzystywanie wiedzy eksperckiej w celu wspierania  kobiet w matematyce; 
e) ochrona praw i pozycji kobiet pracujących  w dziedzinie nauk matematycznych; 
f) motywowanie kobiet do budowania aktywnej kariery w dziedzinie nauk matematycznych 

oraz wspieranie ich w realizacji kariery zawodowej; 
g) organizowanie spotkań kobiet o podobnych zainteresowaniach naukowych; 
h) ułatwianie kobietom  komunikacji naukowej  w dziedzinie nauk matematycznych; 
i) reprezentowanie środowiska PTKM w społeczeństwie, wobec organów państwowych, 

samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą; 
j) współpraca z międzynarodowymi organizacjami matematycznymi skupiającymi kobiety. 

 
§ 7 

 
PTKM realizuje swoje cele w szczególności przez: 

a) wspieranie i organizowanie badan w dziedzinie nauk matematycznych; 
b) nagradzanie oraz upowszechnianie wybitnych matematycznych osiągnięć naukowych 

kobiet; 
c) współpraca z odpowiednimi podmiotami w zakresie doskonalenia merytorycznego 

nauczycieli matematyki na wszystkich poziomach edukacji; 
d) organizowanie spotkań, konferencji, seminariów, kursów i warsztatów tematycznych; 
e) wspieranie, wyróżnianie i nagradzanie działalności naukowej, dydaktycznej i 

organizacyjnej kobiet związanej z nauczaniem matematyki na wszystkich poziomach; 
f) wspieranie popularyzacji matematyki; 
g) organizowanie i rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i 

towarzystwami naukowymi. 
 

§ 8 
 

PTKM opiera swoja działalność, a w szczególności realizacje swoich celów, na pracy 
społecznej swoich członków. 

 

 

 



III. Członkowie PTKM 

§ 9 
 

PTKM tworzą członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i członkowie wspierający. 

§ 10 
 

1. Członkiem zwyczajnym PTKM może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, osiadający 
wyższe wykształcenie matematyczne lub pokrewne, wspierający statutowe cele 
organizacji. 

2. Decyzje o przyjęciu w poczet członków – na podstawie pisemnej deklaracji – 
podejmuje Zarząd Główny PTKM w drodze uchwały. 

3. Członkostwo honorowe PTKM nadaje w drodze uchwały Zgromadzenie Ogólne PTKM 
osobie fizycznej, która położyła szczególne zasługi dla PTKM lub ma wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie nauk matematycznych lub nauk pokrewnych.  

4. Członkiem wspierającym PTKM może być osoba fizyczna lub osoba prawna 
popierająca statutowe cele organizacji PTKM, która zadeklarowała na jego rzecz 
pomoc finansowa lub rzeczowa. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne 
ani bierne prawo wyborcze. Członka wspierającego przyjmuje w drodze uchwały 
Zarząd Główny PTKM na podstawie pisemnej umowy określającej formy wsparcia. 

§ 11 
 

1. Członek zwyczajny PTKM ma prawo: 
a. wybierać i być wybieranym do władz PTKM; 
b. uczestniczyć w imprezach organizowanych przez PTKM; 
c. korzystać z zasobów informacyjnych PTKM; 
d. przedstawiać wnioski władzom PTKM oraz powołanym przez nie komisjom; 
e. korzystać z rekomendacji, wsparcia i pomocy PTKM. 

2. Członek zwyczajny PTKM ma obowiązek: 
a. przyczyniać się do rozwoju PTKM i dbać o jego dobre imię; 
b. brać aktywny udział w realizacji celów statutowych PTKM; 
c. przestrzegać postanowień Statutu PTKM, regulaminów i uchwał organów 

PTKM; 
d) opłacać terminowo składki członkowskie; 
e) kierować się w swojej działalności własna inicjatywa i poczuciem 

odpowiedzialności za rozwój PTKM. 
3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a) pisemnej deklaracji zrzeczenia się członkostwa; 
b) skreślenia przez Zarząd Główny PTKM z powodu zalegania z opłata składek 

przez okres dłuższy niż jeden rok, pomimo uprzedniego dwukrotnego 
powiadomienia; 

c) wykluczenia z PTKM na skutek prawomocnego orzeczenia Sadu Koleżeńskiego 
PTKM; 

d) śmierci członka lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych. 
4. Wznowienie członkostwa przez osobę, która utraciła je na podstawie przepisu §11 

ust. 3 lit. b następuje po opłaceniu składki członkowskiej. 



5. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem 
§11 ust. 1 lit. a oraz §11 ust. 2 lit. d. 

 

IV. Struktura organów PTKM 

§ 12 
 

1. Władzami PTKM są: 
a. Zgromadzenie Ogólne; 
b. Zarząd Główny; 
c. Komisja Rewizyjna; 
d. Sad Koleżeński. 

2. Kadencja organów PTKM wymienionych w x 12 ust. 1 lit. b, c, d trwa cztery lata. 
3. Funkcję prezesa PTKM można pełnić, co najwyżej przez dwie kolejne kadencje. 
4. Wybrani członkowie organów PTKM obejmują funkcje 1 stycznia roku 

rozpoczynającego kadencje. 
5. Szczegółowe zasady wyboru władz określa Ordynacja Wyborcza PTKM. 
6. Pierwsze składy organów PTKM wymienionych w x 12 ust. 1 lit. b, c, d są wybierane 

na Zjeździe Założycielskim stowarzyszenia. 
7. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia przekroczy 

pięćdziesiąt osób, Zarząd może podjąć uchwałę o zastąpieniu Zgromadzenia 
Ogólnego Zgromadzeniem Delegatów. Postanowienia Statutu dotyczące 
Zgromadzenia Ogólnego stosuje się odpowiednio do Zgromadzenia Delegatów, chyba 
ze Statut wyraźnie stanowi inaczej. 

 

V. Zgromadzenie Ogólne PTKM 
 

§ 13 
 

1. Zgromadzenie Ogólne PTKM jest najwyższa władza PTKM. Zwoływane jest ono przez 
Zarząd Główny PTKM co najmniej raz w roku. 

2. Zarząd Główny PTKM zawiadamia droga elektroniczna członków PTKM o terminie, 
miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego PTKM, co najmniej na trzydzieści 
dni przed data jego odbycia. 

3. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego PTKM podejmowane są zwykła większością głosów 
z wyjątkiem tych przypadków, w których przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowią 
inaczej. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne PTKM zwołuje Zarząd Główny PTKM: 
a.  z własnej inicjatywy; 
b.  na wniosek Komisji Rewizyjnej PTKM; 
c.  na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych PTKM. 

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne PTKM odbywa się w terminie nie późniejszym 
niż trzy miesiące od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego PTKM musi zawierać propozycje porządku dziennego i 
projekty uchwał, które miałyby zostać podjęte. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne 



obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. Przepis § 13 ust. 2 stosuje 
się odpowiednio. 

 

§ 14 
 

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego PTKM należą w szczególności: 
a. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej PTKM; 
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie w drodze uchwał rocznych sprawozdań finansowych 

PTKM i rocznych sprawozdań z działalności PTKM, Komisji Rewizyjnej i Sadu 
Koleżeńskiego PTKM; 

c. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu PTKM; 
d. uchwalanie i zmienianie statutu, ordynacji wyborczej oraz regulaminów 

niezastrzeżonych statutem do kompetencji innych władz; 
e. określanie wysokości składek członkowskich; 
f. rozpatrywanie odwołana od decyzji organów PTKM; 
g. powoływanie zespołów do realizacji konkretnych przedsięwzięć PTKM; 
h. nadawanie członkostwa honorowego. 

 
VI. Zakres działania Zarządu Głównego PTKM 

 

§ 15 
 

1. Zarząd Główny: 
a. kieruje całokształtem działalności PTKM, a za swoja prace odpowiada przed 

Zgromadzeniem Ogólnym PTKM zgodnie z postanowieniami Statutu oraz 
uchwałami Zgromadzenia Ogólnego PTKM; 

b. określa szczegółowe kierunki działania PTKM; 
c. prowadzi ewidencje członków PTKM i opłacanych przez nich składek; 
d. zarządza majątkiem PTKM; 
e. powołuje w razie konieczności komisje problemowe; 
f. przekazuje Komisji Rewizyjnej wszelkie dane dotyczące działalności PTKM; 
g. występuje do Zgromadzenia Ogólnego PTKM z wnioskiem o nadanie 

członkostwa honorowego; 
h. występuje do Zgromadzenia Ogólnego PTKM z wnioskiem o współpracy z 

innymi krajowymi i zagranicznymi towarzystwami i stowarzyszeniami. 
2. W skład Zarządu Głównego PTKM wchodzą: prezes, dwóch wiceprezesów, skarbnik, 

sekretarz, dwóch członków oraz Prezes PTKM minionej kadencji. 
3. W skład Zarządu Głównego PTKM nie może wchodzić osoba skazana wyrokiem 

prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

4. Posiedzenia Zarządu Głównego PTKM zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż trzy razy w roku. 

 

§ 16 
 

1. Prezes PTKM reprezentuje PTKM i Zarząd Główny PTKM na zewnątrz oraz składa w 
jego imieniu oświadczenia woli. Swoje uprawnienia może jednorazowo lub na czas 



oznaczony przekazać innemu członkowi Zarządu Głównego PTKM w zakresie 
określonym w pełnomocnictwie. 

2. Skarbnik PTKM prowadzi gospodarkę finansową PTKM oraz wraz z Prezesem 
podpisuje dokumenty PTKM w obrocie finansowym i cywilno-prawnym. 

3. Sekretarz PTKM organizuje prace Zarządu Głównego PTKM. 
4. Zarząd Główny PTKM może przydzielić inne obowiązki pozostałym swoim członkom. 

 
 

 
VII. Komisja Rewizyjna PTKM 

 
 

§ 17 
 

Komisja Rewizyjna PTKM kontroluje stan majątkowy i dokumenty finansowe  Stowarzyszenia  
oraz zgodność działań Zarządu Głównego PTKM ze Statutem. 
 

§ 18 
 

1. W skład Komisji Rewizyjnej PTKM wchodzi trzech członków, w tym przewodniczący i 
sekretarz. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej; 

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej PTKM mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu 
Głównego PTKM z głosem doradczym. 

 

§ 19 
 
Komisja Rewizyjna PTKM działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez 
Zgromadzenie Ogólne PTKM. 
 

 

VIII. Sąd koleżeński PTKM 
 

§ 20 
 
1) Sąd Koleżeński PTKM składa się z 3 osób, które na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego 

grona przewodniczącego. 
2) Członkowie Sądu Koleżeńskiego: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej; 

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 



3) Sąd Koleżeński PTKM rozstrzyga wszelkie spory wynikłe między członkami PTKM w związku z ich 
działalnością w organach PTKM  lub przy realizacji zadań PTKM. 

4) Sąd Koleżeński PTKM orzeka również w sprawach odpowiedzialności członków PTKM za 
naruszenie uchwał organów PTKM, działanie na szkodę PTKM lub za czyny niegodne członka 
PTKM. 

 

§ 21 
 
Sąd Koleżeński PTKM działa na podstawie uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne PTKM 
regulaminu. 

IX. Wybory 
 

§ 22 
 

Szczegółowe zasady wyboru władz PTKM określa Ordynacja Wyborcza PTKM uchwalona przez Zjazd 
Założycielski PTKM. 
 
 
 
 

X. Działalność gospodarcza i majątek PTKM 
 

§ 23 
 
PTKM może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 
 

§ 24 
 
 

1. Na majątek PTKM składają się ruchomości, nieruchomości, fundusze. 
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia  są w szczególności: 

a) wpływy ze składek członkowskich oraz ze świadczeń członków wspierających; 
b) dotacje, darowizny, subwencje; 
c) spadki i zapisy od osób fizycznych lub prawnych; 
d) wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji celów 

statutowych; 
e) dochody z działalności statutowej; 
f) dochody z majątku PTKM. 

 

§ 25 
 

PTKM nie może: 
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem PTKM; 
2. przekazywać swojego majątku na rzecz członków PTKM lub pracowników PTKM 

oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach; 



3. wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków PTKM lub pracowników PTKM 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów PTKM; 

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie PTKM lub pracownicy PTKM oraz ich osoby bliskie, 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 
 

§ 26 
 

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i zobowiązań 
majątkowych PTKM wymagane są dwa podpisy: Prezesa PTKM  lub upoważnionego przez 
niego innego członka Zarządu Głównego PTKM niebędącego skarbnikiem oraz Skarbnika 
PTKM. 

2. Dla ważności innych pism wymagany jest podpis Prezesa PTKM  lub ustanowionego przez 
niego pełnomocnika będącego członkiem Zarządu Głównego PTKM. 

 
XI. Przepisy końcowe 

 
§ 27 

 
1. Zmiany Statutu PTKM są uchwalane większością 2/3 głosów przez Zgromadzenie Ogólne 

PTKM. 
2. Projekt zmian Statutu PTKM może być zgłoszony przez Zarząd Główny PTKM, Komisję 

Rewizyjną PTKM lub grupę dwudziestu członków PTKM, nie później niż na sześć miesięcy 
przed terminem zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego PTKM i powinien być rozesłany do 
wszystkich członków PTKM. 
 

§ 28 
 

1. Rozwiązanie  PTKM następuje uchwałą Zgromadzenia Ogólnego PTKM na wniosek Zarządu 
Głównego PTKM lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych PTKM, w 
trybie właściwym dla uchwalania zmian Statutu. 

2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu PTKM Zgromadzenie Ogólne PTKM podejmuje uchwałę o 
przeznaczeniu majątku PTKM. 

 

XII. Przepisy przejściowe 
 

§ 29 
 

1. Pierwsze wybory na podstawie tego Statutu inicjuje Zarząd Główny PTKM w roku kończącym 
kadencję organów PTKM, zgodnie z  § 22. 

2. Do czasu uchwalenia wymaganych Statutem PTKM regulaminów obowiązują regulacje 
określone w uchwałach Zjazdu Założycielskiego PTKM, jednak nie dłużej niż  jeden miesiąc od 
daty zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy niniejszego Statutu. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 
stowarzyszeniach. 

 
 


