
Załącznik nr 1 
do uchwały Zarządu Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego 

nr 20/IV/2016 z dnia 18 listopada 2016r. 
 
 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA 
BIURA POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEODEZYJNEGO 

ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych 
 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1. 
1. W ramach Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Geodezyjne, na mocy § 4 Regulaminu 

działania Zarządu, utworzone zostało Biuro Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego ds. 
Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych. 

2. Biuro służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia określonych w niniejszym 
Regulaminie, sporządzonym na podstawie § 14 pkt.1 Regulaminu działania Zarządu. 

3. Za cel nadrzędny w prowadzeniu i zarządzaniu pracami Biura należy uznać integrację 
środowiska geodezyjnego uwzględniając cele wynikające ze Statutu PTG.  

 
§ 2. 

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Stowarzyszeniu, należy rozumieć przez to 
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Geodezyjne. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Biurze, należy rozumieć przez to Biuro Polskiego 
Towarzystwa Geodezyjnego ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Zarządzie, należy rozumieć przez to Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego. 

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o LSG, należy rozumieć przez to Lokalne 
Stowarzyszenia Geodezyjne. 

 
Struktura Biura. 

 
§ 3. 

1. Biurem kieruje Dyrektor Biura, wybierany lub odwoływany uchwałą podjętą przez 
Zarząd. 

2. Dyrektor Biura jest wybierany na czas nieokreślony. 
3. Zarząd udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura do prowadzenia spraw określonych 

Regulaminem i uchwałami Zarządu. 
 

§ 4. 
1. Zarząd w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura zatwierdza skład personalny Biura, który 

tworzą: 
- Zastępca Dyrektora Biura; 

     - Sekretarz Biura; 
     - Członek Biura. 
 

§ 5. 
Wszystkie osoby wchodzące w skład Biura są członkami PTG i wykonują swe czynności 
społecznie, bez wynagrodzenia. 

 
Zadania Biura i sposób ich realizacji. 

 

§ 6. 
1. Dyrektor Biura jest upoważniony do: 

a) kierowania i organizowania działań prowadzonych przez Biuro; 
b) wyznaczania zakresu obowiązków osobom pełniącym odpowiednie funkcje 

w Biurze; 



c) występowania w imieniu Zarządu i reprezentowania Zarządu w sprawach 
dotyczących wstępnych rozmów o zawarciu porozumień z LSG; 

d) używania pieczęci o treści „Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego 
ds. Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych”; 

e) wstępnego uzgadniania tekstu zawieranych porozumień z LSG; 
f) uzgadniania sposobu realizacji celów wynikających z podpisywanych porozumień; 
g) podejmowania decyzji dotyczących działalności Biura w zakresie nie zastrzeżonym 

dla innych organów PTG.  
2. Zwrot kosztów związanych z prowadzeniem Biura następuje po przedstawieniu 

odpowiednich rachunków skarbnikowi PTG, po wcześniejszej akceptacji Zarządu. 
 

§ 7. 
1. Dyrektor Biura jest zobowiązany do ścisłej współpracy z prezesem i sekretarzem 

Zarządu. 
2. Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami 

prowadzonymi przez Biuro w ramach posiadanych uprawnień  i  nie  zastrzeżonych do  
kompetencji innych organów Stowarzyszenia w realizacji następujących zadań: 
a) realizacji celów określonych przez Regulamin oraz uchwał i bieżących zaleceń 

Zarządu; 
b) pomoc w środowisku geodezyjnym w zakładaniu LSG; 
c) nawiązywanie współpracy z LSG poprzez propozycje zawierania porozumień 

dwustronnych; 
d) prowadzenia listy zawartych porozumień oraz informacji o poszczególnych LSG; 
e) niezwłoczne przekazywanie informacji prezesowi i sekretarzowi PTG, które wiążą 

się z realizacją celów statutowych i nie są objęte zapisami w Regulaminie; 
f) bieżące informowanie Zarządu o wstępnym uzgodnieniu sposobów realizacji celów 

wynikających z podpisanych porozumień; 
g) organizowanie szkoleń, konferencji, spotkań integracyjnych i innych przedsięwzięć 

uzgodnionych z LSG i Zarządem; 
h) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz 

informowania ich o działalności i zamierzeniach Biura; 
i) półroczne przekazywanie Zarządowi sprawozdania z działalności Biura 

w terminach do 30 marca  i 30 września każdego roku. 
3. Dyrektor Biura składa wnioski do prezesa PTG dotyczące zawierania porozumień 

i przyjęcia odpowiednich uchwał w tym zakresie. 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 8. 
W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie działalność Biura prowadzona 
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, uchwałami Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia i bieżącymi decyzjami Zarządu. 
 

§ 9. 
1. Regulamin jest w korelacji ze Statutem, Regulaminem działania Zarządu oraz 

aktualnymi potrzebami Stowarzyszenia. 
2. Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu 18 listopada 2016r.  
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 
 
 

Za zgodność: 
 
 
 

Sekretarz Zarządu PTG 
 


