
Regulamin Sekcji Drzew Pomnikowych Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego 

Art. 1. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Sekcja nosi nazwę: „Sekcja Drzew Pomnikowych Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego” i w dalszej części regulaminu nazywana jest „Sekcją”. Sekcja jest 

jednostką wewnętrzną Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i swoją działalność 

prowadzi w jego ramach. 

2. Sekcja nie posiada osobowości prawnej.  

3. Bieżącą kontrolę nad działalnością Sekcji sprawuje Zarząd Główny Polskiego 

Towarzystwa Dendrologicznego. 

4. Terenem działania Sekcji jest Rzeczpospolita Polska. 

 

§ 2 

 

1. Podstawą działalności Sekcji są:  

-  statut Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego; 

-  uchwały Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego; 

-  niniejszy regulamin.   

2. Sekcja została powołana uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podczas VIII 

    Zjazdu w Bolestraszycach w dniu 23 września 2016 r. 

 

Art. 2. Cele i środki działania 

§ 3 

Podstawowe cele działania Sekcji: 

a. integracja członków Towarzystwa zainteresowanych drzewami pomnikowymi*;  

b. popularyzowanie wiedzy o drzewach pomnikowych; 

c. dokumentowanie polskich drzew pomnikowych; 

d. wspieranie działań mających na celu ochronę drzew pomnikowych. 

   *  określenie „drzewa pomnikowe” dotyczy nie tylko drzew objętych prawną ochroną jako 

pomniki przyrody, ale  drzew niezwykłych, szczególnie ze względu na ich wymiary, wiek lub 

np. wartość historyczną. 

 

§ 4 

Sekcja realizuje swoje cele poprzez: 

a. wymianę informacji pomiędzy członkami Sekcji na temat drzew pomnikowych; 

b. prowadzenie wykazu najbardziej okazałych lub z innego powodu godnych uwagi polskich 

   drzew pomnikowych; 

c. podejmowanie stosownych działań w celu ochrony drzew pomnikowych; 

d. nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami o podobnej działalności; 

e. prowadzenie własnej strony internetowej; 

 



 

 

Art. 3. Członkowie Sekcji, ich prawa i obowiązki 

 

§ 5 

1. Członkiem Sekcji może zostać każdy członek zwyczajny lub honorowy Polskiego 

Towarzystwa Dendrologicznego. 

2. Członkowie przyjmowani są do Sekcji na podstawie pisemnej deklaracji złożonej 

Zarządowi Sekcji. Przynależność do Sekcji rozpoczyna się w dniu przyjęcia deklaracji 

przez Zarząd Sekcji. 

3. Członek Sekcji ma prawo:  

a. czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Sekcji; 

b. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach oraz innych formach działalności 

organizowanych przez Sekcję; 

c.  zgłaszania wniosków dotyczących działalności Sekcji. 

4. Członkowie Sekcji zobowiązani są do: 

a. przestrzegania postanowień statutu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, 

niniejszego regulaminu i uchwał władz Sekcji; 

b. uczestniczenia w realizacji celów Sekcji. 

5.  Sekcja posługuje się znakiem graficznym (logo), który przedstawia czarną sylwetkę    

drzewa z pomnika F. Chopina w Warszawie; w logotypie opatrzoną napisem "Polskie 

Towarzystwo Dendrologiczne" po lewej, a "Sekcja Drzew Pomnikowych" po prawej 

stronie. Prawa autorskie do znaku i logotypu należą do projektantów. 

6.    Sekcja posiada prostokątną pieczęć z napisem “Polskie Towarzystwo Dendrologiczne”  

       i nazwą Sekcji oraz znakiem firmowym Towarzystwa, sylwetką dębu zamkniętą 

       w kwadracie. Pieczęć pozostaje w dyspozycji Zarządu Sekcji i służy do oznaczania  

       dokumentów i korespondencji Zarządu Sekcji. Pieczęć przechowuje  Przewodniczący 

Sekcji.            

 

 

§ 6 

Przynależność do Sekcji ustaje na skutek pisemnego zrzeczenia się członkostwa złożonego 

Zarządowi Sekcji lub automatycznie, z chwilą ustania członkostwa w PTD. 

 

Art. 4. Władze Sekcji i ich kompetencje 

§ 7 

1. Władzami Sekcji są:  

a. Walne Zgromadzenie Sekcji.  

b. Zarząd Sekcji. 

2. Zarząd Sekcji składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Kadencja Zarządu Sekcji trwa cztery lata.  

4. Zarząd Sekcji wybierany jest drogą tajnego głosowania podczas Walnego Zgromadzenia 

Sekcji. 



5. Zarząd Sekcji lub członek Zarządu Sekcji może być odwołany w każdym terminie 

uchwałą Walnego Zgromadzenia Sekcji.  W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie 

Sekcji, Walne Zgromadzenie Sekcji dokonuje wyboru uzupełniającego zgodnie                  

z §7, ust. 6. 

6. Wyboru dokonuje się w obecności co najmniej połowy członków Sekcji zwykłą 

większością głosów w pierwszym terminie, lub w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych. W przypadku równej liczby głosów i braku porozumienia, Walne 

Zgromadzenie przekazuje podjęcie decyzji Prezesowi PTD. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia Sekcji zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że niniejszy 

regulamin stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego posiedzenia.  

8. Członkowie Sekcji powinni być powiadamiani o terminie, miejscu i porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia Sekcji najpóźniej na 14 dni przed tym terminem drogą pocztową 

lub elektronicznie.  

9. Walne Zgromadzenie Sekcji może być zwołane na wniosek Zarządu Sekcji lub na 

przedstawiony Zarządowi pisemny wniosek podpisany przez co najmniej dwadzieścia 

procent członków Sekcji. 

 

§ 8 

1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

a. kierowanie działalnością Sekcji zgodnie z postanowieniami regulaminu oraz 

uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Sekcji; 

b. ustalanie planów działalności Sekcji; 

c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Sekcji;  

d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z bieżącej działalności; 

e. reprezentowanie Sekcji na zewnątrz i podejmowanie działań w jej imieniu; 

f. prowadzenie i aktualizowanie listy członków Sekcji; 

g. przyjmowanie nowych członków Sekcji na podstawie złożonych deklaracji; 

h. wstrzymanie przyjęcia do Sekcji nowego członka i przedstawienie jego deklaracji do 

rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Sekcji; 

i. archiwizowanie elektroniczne i tradycyjne (na papierze) ważniejszych dokumentów i 

wydarzeń w działalności Sekcji. Archiwum przechowuje Kierownik Sekcji. 

2.  Posiedzenia Zarządu Sekcji zwoływane są przez jego członków w miarę potrzeb. 

3. Zarząd Sekcji podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków Zarządu 

Sekcji zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący 

przysługuje Przewodniczącemu.  

 

Art. 5. Finansowanie działalności Sekcji 

§ 9 

Działalność Sekcji realizowana jest ze środków ogólnych Towarzystwa otrzymanych na 

wniosek Zarządu Sekcji, lub dotacji celowych uzyskanych przez Sekcję lub zarząd Główny 

PTD. 



 

 

Art. 6. Zmiany regulaminu i załączniki 

§ 10 

Regulamin Sekcji i jego zmiany zatwierdza Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego. 

§ 11 

 Załączniki do regulaminu Sekcji opracowuje Zarząd Sekcji i przedstawia je do akceptacji 

Zarządowi Głównemu Towarzystwa. Załączniki są integralną częścią Regulaminu i 

wymagają zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa 

Dendrologicznego. 

 

Art. 7. Rozwiązanie Sekcji 

§ 12 

Uchwałę o rozwiązaniu się Sekcji podejmuje Walne Zgromadzenie Sekcji większością 2/3 

głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Sekcji, a bez względu na liczbę 

obecnych w drugim terminie. Uchwała o rozwiązaniu się Sekcji wymaga akceptacji przez 

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. 

 

 

  Regulamin Sekcji Drzew Pomnikowych został uchwalony i zaakceptowany przez Walne 

Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego w Wirtach (Stara Kiszewa) 

uchwałą nr 1 z dnia 20.09.2018 r.  

 

 

 

     

    Prezes  

 Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego                      

 


