
Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Jeszcze trwała II wojna światowa, a już w zimie 1945 roku, wśród geodetów pracujących w Biurze 
Pomiarów m. st. Warszawy powstała myśl powołania Związku Mierniczych Rzeczypospolitej 
Polskiej.  

Po uzyskaniu przez Kol. Bronisława Lipińskiego zezwolenia odpowiednich władz, w dniu 20 marca 
1945 roku odbyło się zebranie organizacyjne inżynierów miernictwa. W zebraniu uczestniczyli 
Koledzy: Władysław Barański - Warszawa, Bohdan Bortnowski - Lublin, Wacław Brzozowski - 
Warszawa, Józef Chabros - Warszawa, Czesław Dąbrowski - Warszawa, Julian Dąbrowski - 
Warszawa, Władysław Katkiewicz - Warszawa, Władysław Kępiński - Warszawa, Janusz Kobyliński - 
Warszawa, Gabriel Krajewski - Warszawa, Tadeusz Lazzarini - Warszawa, Bronisław Lipiński - 
Warszawa, Mieczysław Lipiński - Warszawa, Zbigniew Łukawski - Warszawa, Stanisław 
Mazurkiewicz - Gołąbki, Jerzy Niewiarowski - Warszawa, Tadeusz Olechowski - Warszawa, Zygmunt 
Pohorski - Warszawa, Stanisław Janusz Tymowski - Warszawa, Edward Weychert - Pruszków, 
Ferdynand Włoczewski - Warszawa, Eugeniusz Wolski - Warszawa, Czesław Wyszogrodzki - 
Warszawa. 
Tematem obrad były zagadnienia ogólno geodezyjne, a w szczególności sprawy powołania 
Głównego Urzędu Pomiarów Kraju, konieczność szybkiego otwarcia szkolnictwa geodezyjnego 
oraz sprawa powołania Związku Mierniczych RP. Postanowiono złożyć wizytę Prezesowi Rady 
Ministrów Panu Edwardowi Osóbce Morawskiemu i omówić wszystkie problemy stojące przed 
geodezją. Spotkanie odbyło się w dniu 26 marca 1945 roku. Środowisko geodezyjne 
reprezentowali Koledzy: Janusz Kobyliński, Stanisław J. Tymowski i Bronisław Lipiński. W kilka dni 
po tym spotkaniu, powołany został przy Radzie Ministrów Główny Urząd Pomiarów Kraju. 
Wszyscy uczestnicy poparli projekt utworzenia Związku, powołano Komitet Organizacyjny w 
składzie Koledzy: Jan Piotrowski, Władysław Katkiewicz, Stanisław J. Tymowski i Bronisław Lipiński, 
potem zostali dokooptowani Koledzy: Tadeusz Bychawski, Kazimierz Napierkowski i Witold Janiec. 
Przewodniczącym Komitetu został Kol. Jan Piotrowski. Przystąpiono do prac związanych z 
organizacją pierwszego Zjazdu Delegatów ZMRP oraz opracowania statutu Związku. 

Projekt statutu związku podpisali członkowie założyciele w osobach: Prof. Inż. Edward 
Warchałowski, Prof. inż. Jan Piotrowski, inż. Wacław Nowak, inż. Bronisław Lipiński, inż. Stanisław 
Janusz Tymowski, inż. Mieczysław Malesiński, inż. Władysław Kępiński, inż.. Wacław Brzozowski, inż. 
Bronisław Łącki, inż. Władysław Katkiewicz, Mierniczy przysięgły Tadeusz Bychawski, inż. Piotr 
Rybarski, inż. Czesław Wyszogrodzki, inż. Romuald Zygmunt, inż. Felicjan Piątkowski. inż. Jan 
Różycki, Mierniczy przysięgły. Wacław Krzyszkowski, inż. Stanisław Kluźniak, inż. Michał Szymański, 
inż. Bronisław Dąbrowski, który złożono w dniu 10.07.1945 r. w Wydziale Ogólnym Zarządu 
Miejskiego m.st. Warszawy z wnioskiem o zatwierdzenie.  

W lecie 1945 roku trwały przygotowania do powołania oddziałów Związku. Komitet 
Organizacyjny uzyskał zgodę władz na zorganizowanie w Warszawie w dniach 15-16 września 
1945 r. pierwszego Zjazdu Delegatów ZMRP. Był to pierwszy Zjazd środowiska technicznego, 
które zorganizowało się po wojnie. W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 48 delegatów. Na 
Prezesa Zarządu Głównego ZMRP wybrano Kol. Bronisława Łąckiego. 

Prezydent m.st. Warszawy zatwierdził Statut w dniu 24 października 1945 roku. Na podstawie tej 
decyzji dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 29 Stowarzyszenie pod 
nazwą: 

„Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej" 

W lecie 1945 roku trwały przygotowania do powołania oddziałów Związku. Komitet 
Organizacyjny uzyskał zgodę władz na zorganizowanie w Warszawie w dniach 15-16 września 
1945 r. pierwszego Zjazdu Delegatów ZMRP. Był to pierwszy Zjazd środowiska technicznego, 
które zorganizowało się po II wojnie światowej. W Walnym Zgromadzeniu udział wzięło 48 
delegatów. Na Prezesa Zarządu Głównego ZMRP wybrano Kol. Bronisława Łąckiego.   



STATUT 
ZWIĄZKU MIERNICZYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA 
§ 1. 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej. Prawnie 
zastrzeżonym skrótem nazwy jest Z.M.R.P. 
§2. 
Terenem działalności Związku jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą Zarządu m.st. 
Warszawa. 
§3. 

Działalność Związku poza granicami Polski polega na: 
a) należeniu do międzynarodowych organizacji zawodowych, 
b) uczestnictwie w kongresach, zjazdach, konferencjach i wystawach, 
c) reprezentowaniu za granicą mierniczych polskich. 
§4. 
Związek jest osobą prawną. 
§5. 
Związek posiada sztandar według ustalonego wzoru, używa pieczęci z. nazwą i godłem oraz odznaki 
członkowskiej, zatwierdzonych przez władzę. 
 

II. CHARAKTER, CELE I ZADANIA 
§6. 
Związek jednoczy inżynierów geodetów, inżynierów mierniczych, mierniczych przysięgłych i 
mierniczych w celach zawodowych i towarzyskich. 
§7. 
Celem Związku jest: praca nad rozwojem techniki mierniczej zmierzająca do zapewnienia Państwu 
największego rozkwitu gospodarczego oraz współdziałanie zawodowe w przygotowaniu obronności 
kraju. 
§8. 
Do zadań Związku należy: 
a) praca nad rozwojem i podniesieniem poziomu wiedzy zawodowej, 
b) wydawanie o zagadnieniach mierniczych bezstronnej i technicznie słusznej opinii, mającej na celu 
dobro Rzeczypospolitej, 
c) reprezentowanie ogółu mierniczych wobec społeczeństwa, władz państwowych, samorządowych 
oraz organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych, 
d) obrona interesów zawodowych ogółu mierniczych, 
e) czuwanie nad przestrzeganiem przez swych członków zasad etyki przy wykonaniu zawodu i w 
życiu publicznym, 
f) udzielanie pomocy materialnej swym członkom, 
g) popieranie rozwoju życia koleżeńskiego i towarzyskiego swoich członków. 
III. ŚRODKI DZIAŁANIA 
§9. 
Powyższe cele Związek realizuje, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, przez: 
a) krzewienie wiedzy zawodowej, organizowanie współpracy ogółu mierniczych w dziedzinie 
naukowej, zawodowej, społecznej i gospodarczej, organizowanie zebrań odczytowo-dyskusyjnych, 
konferencji, zjazdów, kursów, wycieczek, pokazów, wystaw, konkursów itp., 
b) współpracę z zakładami naukowymi, instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami 
społecznymi, w szczególności technicznymi w kraju i za granicą, 
c) zakładanie oddziałów Związku, 
d) tworzenie sekcji, komisji, kół zawodowych, poświęconych odrębnym dziedzinom techniki lub 
zagadnieniom specjalnym, 
e) zakładanie poradni zawodowych i posiadanie organu orzecznictwa zawodowego, 
f) podejmowanie i popieranie technicznej działalności wydawniczej, w szczególności wydawanie 
własnego organu prasowego, tworzenie bibliotek, zbiorów i instytutów badawczych, 



g) podejmowanie starań o skoordynowanie pracy między ogółem mierniczych, a innymi organizacjami 
zawodowymi z dziedzin pokrewnych, 
h) współdziałanie z innymi organizacjami na polu rozwoju miernictwa polskiego, 
i) występowanie w obronie interesów zawodowych ogółu mierniczych, 
k) tworzenie biur pośrednictwa pracy, funduszów stypendialnych i zapomogowych, 
l) organizowanie życia towarzyskiego członków Związku, 
m) gromadzenie Śródków materialnych, potrzebnych do wykonywania określonych powyżej zadań. 
 

IV. CZŁONKOWIE: ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
§ 1 0. 
Członkowie Związku dzielą się na honorowych i zwyczajnych. 
§ 11 
Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego 
osobom, które położyły szczególne zasługi na polu nauki i techniki lub przyczyniły się wybitnie do 
rozwoju Związku. 
§ 12. 
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, cieszący się nienaganną opinią, który: 
a) posiada uprawnienia mierniczego przysięgłego lub mierniczego górniczego, lub 
b) posiada dyplom inżyniera geodety względnie inżyniera mierniczego, nabyty zgodnie z 
obowiązującymi w Polsce przepisami, lub 
c) jest absolwentem średniej szkoły mierniczej, względnie jest kandydatem na mierniczego 
przysięgłego albo mierniczego górniczego, lub 
d) pracował zawodowo w charakterze technika mierniczego przynajmniej 10 lat bez przerwy przed 
1.IX.1939 r. i pracuje nadal w miernictwie. 
§ 13. 
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny ZM.R.P. na wniosek Zarządu Oddziału, na podstawie 
pisemnej deklaracji, podpisanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych oraz 
wypełnionego kwestionariusza zawierającego dane osobowe kandydata. 
§ 14. 
Członkowie honorowi i zwyczajni Z.M.R.P. mają pełne prawa brania udziału w życiu i działalności 
Związku oraz korzystają z jego agend i urządzeń w sposób przewidziany niniejszym statutem i 
regulaminami szczegółowymi. Wszystkich członków Z.M.R.P. obowiązuje po d1p5o‘rządkowanie się 
postanowieniom niniejszego statutu, regulaminom sekcji, i komisji oraz prawomocnym uchwałom 
władz Związku. Członkowie Z.M.R.P. nie mogą należeć do innych stowarzyszeń mierniczych o 
charakterze zawodowym. 
§ 16. 
Wysokość składek rocznych, wpłaconych przez Oddziały do Zarządu Głównego i terminy ich płacenia, 
uchwala Walne Zgromadzenie Delegatów Z.M.R.P. Prócz tych składek Oddziały i sekcje mają prawo 
dodatkowego opodatkowania swych członków na swoje cele specjalne. Składki opłacają tylko 
członkowie zwyczajni. Zarząd Główny ma prawo, w wyjątkowych wypadkach, zwolnić członka 
zwyczajnego od opłaty składki członkowskiej na określony czas, częściowo lub całkowicie. 
§ 17. 
Utrata praw członkowskich następuje: 
a) na skutek dobrowolnego ustąpienia członka ze Związku. Zgłoszenie o ustąpieniu powinno być 
wniesione na piśmie i po uregulowaniu wszystkich zobowiązań do końca roku obrachunkowego, 
b) na skutek zalegania w opłatach składek przez jeden rok. Wniosek przedstawia Zarząd Oddziału, a o 
skreśleniu orzeka Zarząd Główny, 
c) na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. Do czasu wydania takiego orzeczenia zarząd może 
zawiesić członka z jego prawach, 
d) na podstawie prawomocnego wyroku Sadów Państwowych za przestępstwo w chęci zysku. 
 

V. FUNDUSZE ZWIĄZKU 
§ 18. 
Na fundusze Związku składają się: 
a) wpisowe i składki członkowskie, 
b) darowizny, legaty, zapisy, zapomogi, 
c) dochody z nieruchomości, procentów, wydawnictw, odczytów i imprez. 



§ 19. 
Rachunkowość i księgi Związku prowadzi Zarząd Główny według przepisów prawa i przyjętych 
zwyczajów. 
§ 20. 
Rok sprawozdawczy Związku trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. 
 

VI. WŁADZE ZWIĄZKU 
§ 21. 
Władzami Związku są: 
a) Walne Zgromadzenie Delegatów,  
b) Zarząd Główny, 
c) Głowna Komisja Rewizyjna,  
d) Główny Sąd Koleżeński. 
 

A. WALNE ZGROMADZENIE DELEGATOW. 
§ 22. 
Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Związku i by wa zwyczajne i nadzwyczajne. 
§23. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie wybierani są każdorazowo przez Walne Zgromadzenie członków 
oddziału Związku w ilości po jednym delegacie na każdą pełną lub zaczętą dziesiątkę członków swego 
Oddziału. 
§ 24. 
Delegaci Oddziałów Związku nie mogący przybyć na Walne Zgromadzenie Delegatów mogą upoważnić 
pisemnie innych delegatów swego Oddziału do głosowania w ich imieniu. odbywa się raz na rok. 
Zwołuje je Zarząd Główny Związku przez rozesłanie Zarządom Oddziałów pisemnych zawiadomień na 
4 tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia. 
§26. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane: 
a) na podstawie uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
b) z inicjatywy Zarządu Głównego Z.M.R.P. 
c) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 
d) na pisemne żądanie przynajmniej dwóch Oddziałów Wojewódzkich.  
W tym wypadku muszą być podane sprawy, dla których ma być zwołane Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Delegatów. Zarząd Główny Związku obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Delegatów w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania żądania. 
 
 
§27. 
Walne Zgromadzenie Delegatów, zwyczajne i nadzwyczajne, otwiera Prezes Zarządu Głównego 
Z.M.R.P. lub jego zastępca, po czym wybierany jest spośród obecnych przewodniczący Zgromadzenia, 
dwóch asesorów, sekretarz i zastępcy sekretarza, którzy prowadzą protokół Zgromadzenia. Osoby te 
nie mogą być członkami Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej. Regulamin Walnych 
Zgromadzeń winien być uchwalony przez I Walne Zgromadzenie Delegatów. 
§28. 
Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków. Uchwały 
zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
Uchwały dotyczące zmiany statutu wymagają obecności podczas głosowania 2/3 ogólnej liczby głosów 
delegatów wszystkich oddziałów Z.M.R.P. Uchwały o likwidacji i postanowienia o majątku Związku 
wymagają obecności podczas głosowania 2/3 ogólnej liczby głosów delegatów wszystkich Oddziałów 
Z.M.R.P. Wniosek o likwidacji powinien być rozpatrywany i głosowany na dwu kolejnych Walnych 
Zgromadzeniach, które muszą się odbyć w odstępie czasu nie mniejszym od trzech miesięcy i nie 
dłuższym od 1 roku. Wolne wnioski zgłoszone bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu mogą być na 
nim omawiane i głosowane za zgodą zwykłej większości obecnych. 
§ 29. 
Do zakresu działalności Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 
a) rozważanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Główny Z.M.R.P. rocznego sprawozdania 
budżetu i bilansu, 



b) uchwały w przedmiocie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie planu działalności, 
d) wybór władz Związku i nadawanie godności członków honorowych, 
e) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów, 
f) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Głównego, 
g) rozstrzyganie o zmianie statutu, 
h) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 
i) rozstrzyganie o likwidacji Związku, 
j) decyzja w sprawie zbycia, zastawu lub obciążenia majątku nieruchomego. 
§30. 
Wnioski na Walne Zgromadzenie Delegatów zgłaszane przez Zarządy Oddziałów lub podpisane przez 
20 członków zwyczajnych Z.M.R.P. powinny być złożone Zarządowi Głównemu przynajmniej na 5 
tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
 
§31. 
Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów, podpisany przez Przewodniczącego i sekretarza 
Zgromadzenia lub też zastępcę przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia, powinien być przesłany 
przez Prezydium Walnego Zgromadzenia Prezesowi Z.M.R.P. najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty 
Walnego Zgromadzenia, odbywa się raz na rok. Zwołuje je Zarząd Główny Związku przez rozesłanie 
Zarządom Oddziałów pisemnych zawiadomień na 4 tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia. 
§26. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane: 
a) na podstawie uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
b) z inicjatywy Zarządu Głównego Z.M.R.P. 
c) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 
d) na pisemne żądanie przynajmniej dwóch Oddziałów Wojewódzkich. W tym wypadku muszą być 
podane sprawy, dla których ma być zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. Zarząd 
Główny Związku obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w ciągu 2 
miesięcy od daty otrzymania żądania. 
§27. 
Walne Zgromadzenie Delegatów, zwyczajne i nadzwyczajne, otwiera Prezes Zarządu Głównego 
Z.M.R.P. lub jego zastępca, po czym wybierany jest spośród obecnych przewodniczący Zgromadzenia, 
dwóch asesorów, sekretarz i zastępcy sekretarza, którzy prowadzą protokół Zgromadzenia. Osoby te 
nie mogą być członkami Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej. Regulamin Walnych 
Zgromadzeń winien być uchwalony przez I Walne Zgromadzenie Delegatów. 
§28. 
Walne Zgromadzenie Delegatów jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków. Uchwały 
zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego. 
Uchwały dotyczące zmiany statutu wymagają obecności podczas głosowania 2/3 ogólnej liczby głosów 
delegatów wszystkich oddziałów Z.M.R.P. Uchwały o likwidacji i postanowienia o majątku Związku 
wymagają obecności podczas głosowania 2/3 ogólnej liczby głosów delegatów wszystkich Oddziałów 
Z.M.R.P. Wniosek o likwidacji powinien być rozpatrywany i głosowany na dwu kolejnych Walnych 
Zgromadzeniach, które muszą się odbyć w odstępie czasu nie mniejszym od trzech miesięcy i nie 
dłuższym od 1 roku. Wolne wnioski zgłoszone bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu mogą być na 
nim omawiane i głosowane za zgodą zwykłej większości obecnych. 
§ 29. 
Do zakresu działalności Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 
a) rozważanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Główny Z.M.R.P. rocznego sprawozdania 
budżetu i bilansu, 
b) uchwały w przedmiocie sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie planu działalności, 
d) wybór władz Związku i nadawanie godności członków honorowych, 
e) rozpatrywanie i uchwalanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Główny lub Zarządy Oddziałów, 
f) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Głównego, 
g) rozstrzyganie o zmianie statutu, 
h) ustalanie wysokości składki członkowskiej, 



i) rozstrzyganie o likwidacji Związku, 
j) decyzja w sprawie zbycia, zastawu lub obciążenia majątku nieruchomego. 
§30. 
Wnioski na Walne Zgromadzenie Delegatów zgłaszane przez Zarządy Oddziałów lub podpisane przez 
20 członków zwyczajnych Z.M.R.P. powinny być złożone Zarządowi Głównemu przynajmniej na 5 
tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
§31. 
Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów, podpisany przez Przewodniczącego i sekretarza 
Zgromadzenia lub też zastępcę przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia, powinien być przesłany 
przez Prezydium Walnego Zgromadzenia Prezesowi Z.M.R.P. najpóźniej w ciągu 2 tygodni od daty 
Walnego Zgromadzenia. 
 

B. ZARZĄD GŁÓWNY 
§ 32. 
Zarząd Głowny składa się z 9 członkow: Prezesa, 8 członkow wszyscy wybierani przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów. Prezes wybierany jest imiennie. Zarząd sprawuje swoj mandat przez 2 lata. 
Corocznie ustępuje jeden z wiceprezesow i 3 członków Zarządu. Po pierwszym roku przez losowanie, 
w łatach następnych według starszeństwa wyboru. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być 
wybierani ponownie. Poza tym do Zarządu Głównego wchodzą z pełnią praw członków Zarządu: 
prezesi Oddziałów Związku i redaktor organu prasowego. W wypadku ustąpienia członka Zarządu z 
wyboru w ciągu kadencji Zarząd Główny ma prawo na jego miejsce zaprosić innego członka Z.M.R.P. z 
tym, by ogolna liczba osób kooptowanych nie przekroczyła trzech. Mandaty osob kooptowanych 
trwają do najbliższego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego. 
§ 33. 
Zarząd Główny wybiera spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz 
przeprowadza podział czynności między poszczególnych członków. 
§ 34. 
Zebrania Zarządu Głównego odbywają sie w terminach ustalonych przez regulamin Zarządu. 
§ 35. 
Do prawomocności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność przynajmniej 6-ciu członków, w tej 
liczbie Prezesa lub jednego wiceprezesa. Uchwały Zarządu powinny być protokołowane. 
§36. 
Do obowiązków Zarządu należy: 
a) kierowanie sprawami Związku w myśl postanowień niniejszego statutu, uchwał Walnych 
Zgromadzeń Delegatów i własnych, 
b) kierownictwo i reprezentowanie Związku, 
c) przygotowanie i przedstawianie sprawozdań rocznych, bilansów, budżetów, planów pracy itd. 
d) gromadzenie materiałów i przygotowanie wniosków na Walne Zgromadzenie, 
e) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Delegatów, 
f) prowadzenie księgowości i korespondencji, 
g) zatwierdzanie powstania i rozwiązywania Oddziałów Z.M.R.P. 
h) powoływanie Sekcji i Komisji oraz decyzje o ich rozwiązaniu, 
i) opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów wszelkich organów Związku, 
j) przyjmowanie członków zwyczajnych oraz stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o 
nadanie godności członka honorowego, 
k) zarządzanie majątkiem Związku. 
§37. 
Wszelkie zobowiązania, akty, umowy, czeki, weksle i pełnomocnictwa podpisują: 
a) prezes lub upoważniony wiceprezes Zarządu Głównego 
b) skarbnik lub jego zastępca bądź jeden z upoważnionych członków Zarządu Głównego. Wszelką 
korespondencję zewnętrzną podpisuje: 
a) prezes lub wiceprezes bądź upoważniony członek Zarządu Głównego 
b) sekretarz lub jego zastępca. 
§38. 
Prezes Zarządu Głównego: 
a) reprezentuje Związek, b) kieruje całokształtem działalności Zarządu, 
c) przewodniczy na zebraniach Zarządu, d) zagaja Walne Zgromadzenia. 



§39. 
W razie nieobecności Prezesa czynności jego przejmuje jeden z wiceprezesów. W wypadku ustąpienia 
prezesa lub wiceprezesa Zarząd Głowny ma prawo powierzyć jednemu ze swych członków czynności 
osoby ustępującej. 
 
§40. 
Prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik tworzą Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje 
działalnością Związku na prawach Zarządu Głównego, zdając sprawę z dokonanych czynności na 
najbliższym zebraniu Zarządu Głównego. uchwał przedsiębranych przez Prezydium wymagana jest 
obecność Prezesa lub jednego wiceprezesa i 2 członków Prezydium, to jest trzech osób. 
 

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 
§41. 
Głowna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybieranych przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów na przeciąg 3 lat. Po pierwszym roku ustępuje jeden z członków przez 
losowanie, a następnie według starszeństwa wyboru. 
§42. 
Obowiązkiem Komisji Rewizyjnej jest: badanie wykonania budżetu oraz sprawdzanie przynajmniej raz 
do roku stanu kasy, ksiąg rachunkowych i dokumentów. 
§43. 
Swoje uwagi, sprawozdania i wnioski Komisja Rewizyjna składa Zarządowi Głównemu na piśmie na 7 
dni przed Walnym Zgromadzeniem. 
§44. 
Komisja Rewizyjna wnosi na Walne Zgromadzenie Delegatów wniosek w sprawie udzielenia 
Zarządowi absolutorium. 
§45. 
Komisja Rewizyjna kieruje się regulaminem uchwalonym przez siebie, a zatwierdzonym przez Walne 
Zgromadzenie. 
 

D. SĄDY KOLEŻEŃSKIE 
§46. 
Sądy Koleżeńskie powoływane są do rozpatrywania i sądzenia sporów wynikłych między członkami 
Związku albo między członkami Związku a osobami fizycznymi lub prawnymi spoza Związku, w tym 
wypadku na ich żądanie lub za ich zgodą. 
§47. 
Wojewódzki Sąd Koleżeński istnieje przy każdym Oddziale posiadającym co najmniej 30 członków, 
mniejsze oddziały wybierają wspólny sąd. Jako instancja odwoławcza istnieje Główny Sąd Koleżeński. 
Regulamin sadów oraz zakres kompetencji, opracowane przez Główny Sąd Koleżeński i zatwierdzone 
przez Walne Zgromadzenie Delegatów, obowiązują Sądy przy wszystkich Oddziałach. 
 
 
§48. 
Główny Sąd Koleżeński składa się: z 9 członków, wybierających spośród swego grona 
Przewodniczącego i sekretarza. Członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie Delegatów na 
przeciąg 3 lat. W pierwszej kolejności ustępuje trzech członków Sądu Koleżeńskiego według 
losowania, dalej członkowie ustępują według starszeństwa wyboru. Sąd Koleżeński przy Oddziale 
składa się z 6 członków wybieranych na trzy lata przez Walne Zgromadzenie członków Oddziału. W 
pierwszej kolejności ustępuje dwóch członków według losowania, dalej według starszeństwa wyboru. 
Komplet sądzących w sądach obydwu instancji składa się co najmniej z 3 członków. 
 

V. SEKCJE, KOMISJE, KOŁA ZAKŁADOWE I KOŁA KOLEŻEŃSKIE 
§49. 
Przy Zarządzie Głównym i Oddziałach mogą istnieć: 
a) Sekcje jako organa wykonawcze Zarządów w dziedzinie działalności naukowo-technicznej Związku, 
b) Komisje jako organa Zarządów w dziedzinie organizacyjnej, 
c) Koła skupiające członków Związku według specjalizacji zawodowych i zainteresowań artystycznych, 
sportowych, koleżeńskich itp. 



§50. 
Powoływanie i rozwiązywanie Sekcji, Komisji i Kół, jak również zatwierdzanie ich regulaminów, należy do 
Zarządów Oddziałów, przy których istnieją. 
 
VI. ODDZIAŁY ZWIĄZKU 
§51. 
Członkowie Z.M.R.P. na terenie poszczególnych województw tworzą Oddziały Wojewódzkie Z.M.R.P., do 
których należą oni automatycznie, z tytułu swego członkostwa w Związku. Oddziały Wojewódzkie 
powołuje Zarząd Główny. Oddziały rządzą się niniejszym statutem oraz regulaminami, uchwalonymi przez 
Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Oddziały nie mają własnych statutów. 
§52. 
Władzami Oddziałów Wojewódzkich są: 
a) Walne Zgromadzenie członków Oddz. Wojewódzkich,  
b) Zarząd Oddziału, 
c) Komisja Rewizyjna,  
d) Wojewódzki Sąd Koleżeński. 
§53. 
Zarząd Oddziału Wojewódzkiego jest organem wykonawczym uchwał Walnego Zgromadzenia członków 
Oddziału Wojewódzkiego i zleceń Zarządu Głównego, reprezentuje Oddział i kieruje pracami tego Oddziału. 
 
 
§54. 
Zarząd Oddziału składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 1 członka oraz 2 zastępców, 
wybieranych corocznie przez Walne Zgromadzenie członków Oddziału. 
§ 55. 
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców wybieranych corocznie przez Walne 
Zgromadzenie członków Oddziału. 
§56. 
W razie niezorganizowania Oddziału Wojewódzkiego przez członków Związku, zamieszkujących na terenie 
danego województwa, w okresie ustalonym, Zarząd Główny może wyznaczyć delegata Związku na dane 
województwo. Kompetencje i zakres działalności delegatów określi regulamin, uchwalony przez Zjazd 
Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. 
 

VII. LIKWIDACJA ZWIĄZKU 
§57. 
O likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku rozstrzyga Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z §§ 28 i 
29 statutu. Pozostały po likwidacji majątek Związku zostanie przekazany na cele społeczne. 


