
Uchwała nr 1/2018
XVIII Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich

z dnia 23 czerwca 2018 r.
w sprawie zmian w Statucie TUP

Na  podstawie  art.  2  ust.  2  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o
stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz §
27  pkt  1  Statutu  Towarzystwa  Urbanistów Polskich  z  dnia  19  listopada  2005  r.,
uchwala się co następuje:

§1
W Statucie Towarzystwa Urbanistów Polskich z dnia 19 listopada 2005 r. wprowadza
się następujące zmiany:

1. Par. 1 Statutu uzyskuje brzmienie:
Towarzystwo Urbanistów Polskich, zwane dalej "Towarzystwem", jest 
wielodyscyplinarnym stowarzyszeniem społecznym, zawodowym i naukowym, 
działającym w interesie publicznym i posiadającym osobowość prawną.

2. Par. 3 Statutu uzyskuje brzmienie:
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Par. 4 Statutu uzyskuje brzmienie:
Towarzystwo tworzy oddziały terenowe.

4. Par. 5 Statutu uzyskuje brzmienie:
Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów przyjętych 
przez Zarząd Główny Towarzystwa

5. Par. 6. Statutu uzyskuje brzmienie:
Towarzystwo opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy 
swoich członków.
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników, 
w tym swoich członków.

6. Par. 8 pkt. 2 Statutu uzyskuje brzmienie:
Towarzystwo realizuje swój cel przez:
1) gromadzenie, rozwijanie i upowszechnianie wiedzy o zasadach 
gospodarowania przestrzenią, w tym przez:

a) organizację konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń, oraz konkursów 
urbanistycznych,
b) inicjowanie i wspieranie programów badawczych,
c) współpracę ze środowiskami naukowymi i uczelniami,

2) prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej,
3) krzewienie w społeczeństwie kultury użytkowania przestrzeni drogą:

a) organizacji publicznych dyskusji, wykładów i wystaw,



b) inicjowania, opracowywania i realizowania programów oświatowych i
edukacyjnych,
c) publicznego przedstawiania stanowisk w sprawach gospodarki 
przestrzennej,

4) współpracę z organami rządowej i samorządowej administracji publicznej i 
sporządzanie na ich użytek opinii i ekspertyz,
5) obserwację zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ostrzeganie i 
interweniowanie w przypadku zagrożenia interesu publicznego w 
gospodarowaniu przestrzenią,
6) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i udział w pracach 
legislacyjnych,
7) współpracę z samorządami zawodowymi i gospodarczymi oraz innymi 
organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze gospodarki przestrzennej,
8) rozwijanie współpracy międzynarodowej na rzecz integracji 
zagospodarowania przestrzeni europejskiej, w tym uczestniczenie w 
przygotowaniu i realizacji międzynarodowych projektów badawczych i 
edukacyjnych,
9) dbałość o kierowanie się członków Towarzystwa interesem publicznym w 
ich działalności,
10) doskonalenie i rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej oraz 
podnoszenie poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu 
potwierdzania kwalifikacji i umiejętności, przyjętego przez Zarząd 
Główny Towarzystwa.

7. Par. 11 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Członek Towarzystwa ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2) korzystać z pomocy Towarzystwa w swej działalności zgodnej z 
celami statutowymi Towarzystwa,
3) nosić odznakę Towarzystwa,
4) ubiegać się o przyznanie tytułu rzeczoznawcy Towarzystwa

2. Do obowiązków członka Towarzystwa należy:
1) działanie na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa i 
aktywny udział w jego pracach,
2) przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa oraz 
podporządkowanie się uchwałom władz Towarzystwa,
3) przestrzeganie Zasad Etyki Towarzystwa,
4) regularne opłacanie składek członkowskich.

3. Członkowie Towarzystwa, a także jego pracownicy, nie mogą być 
uprzywilejowani w stosunkach cywilno-prawnych z Towarzystwem.

8. Par. 14 pkt 1 Statutu uzyskuje brzmienie:
Członkowie Towarzystwa, którzy wnieśli wybitny wkład w prace Towarzystwa, 
a także osoby nie będące jego członkami, które mają wielkie zasługi w 
działalności zgodnej z celami statutowymi Towarzystwa, mogą otrzymać 
godność członka honorowego Towarzystwa.

9. Par. 15 Statutu uzyskuje brzmienie:



Utrata godności członka honorowego następuje w przypadku:
1) dobrowolnego zrzeczenia się jej, lub
2) pozbawienia jej uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów, podjętą większością 
co najmniej ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 wybranych delegatów.

10. Par. 16 Statutu zostaje uchylony

11. Par. 18 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są oddziały.
2. Do utworzenia i istnienia oddziału wymagana jest liczba co najmniej 10 
członków.
3. Oddziały powoływane są przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 
członków.
4. Zarząd Główny może rozwiązać oddział na wniosek walnego zebrania 
oddziału lub Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Zarząd Główny może rozwiązać oddział z własnej inicjatywy w przypadku 
gdy:

1) liczba członków oddziału zmniejszy się do 9 lub mniej osób,
2) zarząd oddziału utraci zdolność działania a walne zebranie oddziału 
nie będzie zdolne wyłonić nowego składu zarządu.

12. Par. 20 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. W celu pogłębiania wiedzy i rozwijania działalności Towarzystwa w 
poszczególnych obszarach i dziedzinach gospodarki przestrzennej mogą być 
tworzone koła lokalne, sekcje i grupy problemowe oraz kluby 
zainteresowań.
2. Powstawanie kół lokalnych, sekcji i grup problemowych oraz klubów 
zainteresowań wymaga rejestracji w Zarządzie Głównym Towarzystwa lub 
zarządzie oddziału zależnie od ogólnokrajowego lub lokalnego charakteru ich 
działalności.
3. Koła lokalne, sekcje i grupy problemowe oraz kluby zainteresowań 
działają na podstawie własnych regulaminów. Regulamin opracowany 
przez koło lokalne, sekcję, grupę problemową, klub zainteresowań 
wymaga akceptacji Zarządu Głównego, po zasięgnięciu opinii Kolegium 
Towarzystwa lub zarządu oddziału.

13. Par. 23 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Organem doradczym Zarządu Głównego jest Kolegium Towarzystwa.
2. Kolegium Towarzystwa tworzą Prezes Towarzystwa i prezesi oddziałów 
terenowych.
3. Posiedzenia Kolegium Towarzystwa zwołuje i prowadzi Prezes 
Towarzystwa co najmniej dwa razy w roku.
4. Kolegium Towarzystwa działa na wniosek Zarządu Głównego lub z własnej
inicjatywy.
5. Obsługę organizacyjną Kolegium Towarzystwa zapewnia Biuro Zarządu 
Głównego.



14. Par. 25 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Stanowiska i decyzje władz Towarzystwa wyrażane są w formie uchwał.
2. Uchwały wybieralnych władz Towarzystwa, z zastrzeżeniem § 51 ust. 2 i
3,oraz  §  61  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  więcej  niż
połowy  członków tych  władz.  W razie  równej  liczby  głosów  decyduje  głos
przewodniczącego  zebrania.  Dopuszcza  się  głosowanie  za  pomocą
urządzeń  elektronicznych  wykorzystujących  techniczne  możliwości
Internetu. Użycie tych narzędzi określają regulaminy władz Towarzystwa
(wymienione w Rozdziale 5 Statutu)

15. Par. 27 Statutu uzyskuje brzmienie:
Do Walnego Zjazdu Delegatów należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie regulaminu Walnego Zjazdu Delegatów ,
3) ustalanie ogólnych kierunków i programów działalności Towarzystwa,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu 
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek 
Głównej Komisji Rewizyjnej,
6) wybór Prezesa Towarzystwa, Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
7) uzupełnianie składu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej 
oraz Sądu Koleżeńskiego,
8) uchwalanie zasad i wytycznych do działalności finansowej Towarzystwa, w 
tym ustalanie zasad podziału dochodów Towarzystwa na dochody w 
dyspozycji Zarządu Głównego i zarządów oddziałów,
9) wybór Rady Towarzystwa
10) nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności członka honorowego 
Towarzystwa, a w tym godności prezesa honorowego Towarzystwa,
11) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu przez 
delegatów i władze naczelne Towarzystwa,
12) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
13) ustalanie Zasad Etyki Towarzystwa
14) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa

16. Par. 33 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Zarząd Główny składa się z Prezesa Towarzystwa i od 8 do 12 członków 
wybranych przez Walny Zjazd Delegatów.
2. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków I-go wiceprezesa, 
wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika.
3. Do obowiązków Prezesa Towarzystwa i osób, o których mowa w ust.2, 
należy bieżące kierowanie Towarzystwem, na podstawie i w granicach 
określonych w regulaminie działania Zarządu Głównego.
4. W przypadku utraty możliwości pełnienia funkcji przez Prezesa 
Towarzystwa jego funkcje przejmuje I wiceprezes.
5. Członkostwo w Zarządzie Głównym ustaje w razie ustania członkostwa
w Towarzystwie lub złożenia pisemnej rezygnacji.



17. Par. 34 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Do Zarządu Głównego należy wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu 
Delegatów i kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z 
postanowieniami Statutu, a w szczególności:

1) uchwalanie planów finansowych i przyjmowanie bilansów 
Towarzystwa,
2) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Kolegium Towarzystwa wysokości 
składek członkowskich,
2a. zbieranie składek członkowskich na wniosek Zarządów 
Oddziałów
3) prowadzenie działalności gospodarczej i finansowej oraz 
zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
4) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów terenowych oraz określanie 
obszaru ich działania po zasięgnięciu opinii Kolegium Towarzystwa,
5) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Delegatów o nadanie
godności prezesa honorowego i członka honorowego,
6) nadanie odznak honorowych Towarzystwa,
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń
międzynarodowych,
8) przyjmowanie członków wspierających Towarzystwa,
9) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Głównego,
10. uchwalanie regulaminu przyznawania tytułu rzeczoznawcy 
Towarzystwa,
10a. powoływanie Komisji Kwalifikacyjnej rzeczoznawców 
uwzględniającą interdyscyplinarność Towarzystwa, która wybiera 
przewodniczącego ze swojego grona,
10b. nadawanie i cofanie tytułu rzeczoznawcy Towarzystwa na 
wniosek Komisji Kwalifikacyjnej,
11) składanie sprawozdań Walnemu Zjazdowi Delegatów,
12) (skreślony)
13) podejmowanie uchwał wyrażających opinie i stanowiska w 
sprawach związanych z realizacją celów Towarzystwa,
14) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
15) prowadzenie rejestrów: członków, rzeczoznawców Towarzystwa, 
kół lokalnych, sekcji i grup problemowych oraz klubów 
zainteresowań, 
16) przyjmowanie wzorów odznak i pieczęci.

2. Zarząd Główny odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem 
Delegatów.

18. Par. 36 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, 
jego zastępcę i sekretarza.
3. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub jego 
zastępca.



4. Członkostwo w Głównej Komisji Rewizyjnej ustaje w razie ustania 
członkostwa w Towarzystwie lub złożenia pisemnej rezygnacji.

19. Par. 40 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków.
2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.
3. Sąd Koleżeński działa zgodnie z przyjętym przez siebie regulaminem.
4. Członkostwo w Sądzie Koleżeńskim ustaje w razie ustania 
członkostwa w Towarzystwie lub złożenia pisemnej rezygnacji.

20. Par. 41 Statutu uzyskuje brzmienie:
Do Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw spornych między członkami, związanych z 
działalnością Towarzystwa,
2) rozpoznawanie spraw dotyczących naruszenia przez członków 
Towarzystwa postanowień statutu i Zasad Etyki Towarzystwa,
3) przedkładanie Walnemu Zjazdowi Delegatów wniosku o ustalenie Zasad 
Etyki Towarzystwa.

21. Par. 43 Statutu uzyskuje brzmienie:
Sąd Koleżeński orzeka karę wykluczenia z Towarzystwa w razie poważnego 
naruszenia przez członka Towarzystwa postanowień statutu, uchwał władz 
Towarzystwa lub Zasad Etyki Towarzystwa.

22. Par. 47 Statutu uzyskuje brzmienie:
Do walnego zebrania oddziału należy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej 
oddziału,
2) udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału na wniosek 
komisji rewizyjnej,
3) wybór prezesa oddziału, zarządu i komisji rewizyjnej oddziału,
4) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa,
5) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady walnego 
zebrania oddziału i dotyczących działalności oddziału,
6) ustalanie ogólnych wytycznych do działania oddziału,
7) uchwalanie wniosku w sprawie rozwiązania oddziału.

23. Par. 50 Statutu uzyskuje brzmienie:
Termin, miejsce i proponowany porządek walnego zebrania oddziału ustala 
zarząd oddziału i podaje do wiadomości członkom oddziału co najmniej na 
14 dni przed terminem zebrania; w przypadku, o którym mowa w § 49 ust 2 
działania te podejmuje Zarząd Główny.

24. Par. 53 Statutu uzyskuje brzmienie:
1. Zarząd oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swojego 
działania i ponosi odpowiedzialność za swoje działania przed Zarządem 
Głównym Towarzystwa i walnym zebraniem oddziału.



2. Do zarządu oddziału należy:
1) realizacja zadań statutowych Towarzystwa na obszarze działania 
oddziału,
2) reprezentowanie oddziału na zewnątrz w sprawach dotyczących 
obszaru działania oddziału,
3) uchwalanie okresowych programów pracy,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności komisji rewizyjnej 
oddziału i walnemu zebraniu oddziału,
5) gospodarowanie majątkiem i funduszami Towarzystwa w granicach 
uprawnień określonych przez Zarząd Główny oraz wnioskowanie do 
Zarządu Głównego w sprawie podejmowania działalności gospodarczej,
zarządzanie majątkiem i funduszami oddziału, prowadzenie działalności
gospodarczej i zatwierdzanie rocznych bilansów oddziału 
6) rejestracja powstających kół, sekcji, klubów i grup zainteresowań o 
lokalnym charakterze działalności oraz akceptowanie regulaminów ich 
działania,
7) przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków o nadanie członkom 
oddziału odznaczeń państwowych, odznak honorowych i członkostwa 
honorowego,
8) zbieranie składek członkowskich we współdziałaniu z Zarządem 
Głównym,
9) przekazywanie środków finansowych na potrzeby ogólno 
stowarzyszeniowe według zasad określonych przez Walny Zjazd 
Delegatów.

3.Posiedzenie zarządu oddziału zwołuje prezes oddziału lub upoważniony 
przez niego członek zarządu oddziału, co najmniej raz na 3 miesiące.

25. Dodany zostaje Rozdział 6a Statutu, obejmujący nowe zapisy paragrafów 
55a, 55b, 55c i 55d w następującym brzmieniu:

Rozdział 6a – Wewnętrzny system potwierdzania kwalifikacji i 
umiejętności
Par. 55a.
W celu doskonalenia i rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej oraz 
podnoszenia poziomu zawodowego członków Towarzystwa Zarząd 
Główny powołuje grupy problemowe. W szczególności zadaniem grup 
problemowych jest określanie zakresu kwalifikacji i umiejętności 
niezbędnych do uzyskania tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa w 
poszczególnych specjalnościach zawodowych urbanisty.
Par. 55b.
Kwalifikacje i umiejętności członków posiadających lub ubiegających się
o tytuł Rzeczoznawcy Towarzystwa potwierdza Komisja Kwalifikacyjna 
Rzeczoznawców.
Par. 55c.
1.Komisja działa w składzie 7-osobowym pod kierunkiem 
Przewodniczącego, przy czym wiążące decyzje podejmowane są w 
obecności ponad połowy jej członków.
2.Prace Komisji obsługuje Biuro Towarzystwa.



Par. 55d.
Komisja kwalifikacyjna i grupy problemowe działają w oparciu o 
regulamin przyznawania tytułu Rzeczoznawcy Towarzystwa oraz Zasad 
Etyki Towarzystwa.

26. Par. 58 pkt. 2 Statutu uzyskuje brzmienie:
Osobami uprawnionymi są:

1) prezes, pierwszy wiceprezes, wiceprezes, sekretarz generalny i 
skarbnik Zarządu Głównego,
2) w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny - 
prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik zarządu oddziału,
3) inni członkowie Towarzystwa na podstawie i w zakresie 
pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia

 Sekretarz Prezydium XVIII WZD Przewodnicząca Prezydium XVIII WZD
Towarzystwa Urbanistów Polskich     Towarzystwa Urbanistów Polskich

      Barbara Szulczewska         Katarzyna Ujma-Wąsowicz


