REGULAMIN
TOWARZYSTWA OKRĘTOWCÓW POLSKICH „KORAB”
(uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów TOP „KORAB” w dniu 21 maja 2005 roku)
Tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone przez WZD w dniu 21 lutego 2008 oraz 14 maja 2009
Zmiany paragrafów: 5, 6, 7 i dodanie paragrafów 6A, 7A uchwalone przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa
Okrętowców Polskich „KORAB” w dniu 6 czerwca 2013 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Towarzystwo Okrętowców Polskich „KORAB”, w dalszej części niniejszego regulaminu
zwane TOP „KORAB” działa w ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich SIMP na prawach oddziału, jako społeczne ogniwo organizacyjne
o charakterze naukowo-technicznym, prowadzące działalność w zakresie szeroko pojętej
gospodarki

morskiej

ze

szczególnym

uwzględnieniem

problematyki

przemysłu

okrętowego.
2. TOP „KORAB” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Terenem działalności TOP „KORAB” jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Zarządu Głównego TOP „KORAB” jest Gdańsk.
§2
1. TOP „KORAB” ma prawo uzyskania osobowości prawnej.
2. TOP „KORAB” może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
3. TOP „KORAB” ma prawo powoływać terenowe jednostki organizacyjne.
II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§3
1. TOP „KORAB” organizuje działalność naukowo-techniczną i pełni funkcje eksperta w
zakresie tematyki określonej § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
2. Zadaniem TOP „KORAB” jest:
-

tworzenie warunków do dyskusji, wymiany opinii i informacji we wszystkich
sprawach interesujących środowisko okrętowców,

-

popularyzacji przemysłu okrętowego i innych dziedzin gospodarki morskiej,

-

rozpatrywanie, badanie i opracowywanie opinii dotyczących gospodarki morskiej,

-

utrzymywanie i rozwijanie więzi koleżeńskich,
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-

-

opiniowanie kandydatów ubiegających się tytuły:


inżyniera europejskiego



rzeczoznawcy



wykładowcy



tłumacza dokumentacji technicznej

współudział w redagowaniu czasopism technicznych.
§4

1. TOP „KORAB” realizuje swoje cele przez:
1.1. opracowywanie raportów lub ekspertyz o stanie gospodarki morskiej,
1.2. organizowanie sesji naukowych, konferencji i sympozjów z dziedziny gospodarki
morskiej, a w szczególności Sesji Naukowych Okrętowców,
1.3. organizowanie

zjazdów

okolicznościowych,

spotkań

klubowych,

zebrań

towarzyskich,
1.4. współpracę z czasopismami naukowo-technicznymi, a w szczególności - z
Budownictwem Okrętowym,
1.5. współpraca z wyższymi uczelniami technicznymi związanymi tematycznie z
gospodarką morską, z uwzględnieniem kontaktów ze środowiskiem studenckim tych
uczelni,
1.6. prowadzenie współpracy z innymi organizacjami w kraju i za granicą,
1.7. popularyzowanie osób zasłużonych dla gospodarki morskiej,
1.8. popieranie wszelkich form pomocy koleżeńskiej i solidarności środowiskowej,
1.9. występowanie o nadanie odznaczeń państwowych i stowarzyszeniowych za
szczególne osiągnięcia dla swoich członków.
III. CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§5
1. Członkowie TOP KORAB mogą mieć status:
1.1. członka zwyczajnego,
1.2. członka honorowego,
1.3. członka wspierającego,
1.4. członka juniora,
1.5. członka seniora.
2. Członkiem zwyczajnym TOP „KORAB” może zostać osoba:
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2.1. posiadająca wyższe wykształcenie w zakresie dziedzin objętych gospodarką morską,
2.2. w sposób szczególny zasłużona dla gospodarki morskiej.
3. O przyjęciu członka zwyczajnego do TOP „KORAB” decyduje Zarząd w oparciu
o wniosek złożony przez zainteresowanego i poparty przez dwóch członków zwyczajnych.
4. Członek zwyczajny TOP „KORAB” może być skreślony z listy członków na skutek:
4.1. zgłoszenia wystąpienia z TOP „KORAB”,
4.2. nie wypełniania, bez usprawiedliwienia, obowiązków członka TOP ”KORAB”,
4.3. nie opłacania przez okres jednego roku składek członkowskich.
5. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd TOP ”KORAB”.
6. Członkiem Honorowym TOP ”KORAB” jest osoba, której godność tę nadało Walne
Zgromadzenie Delegatów TOP ”KORAB” za szczególne zasługi dla gospodarki morskiej.
W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów nadanie Członka Honorowego
TOP „KORAB” może nadać Zarząd Regionalny uwzględniając ustalenia § 6 poz. 5.
Z nadania tytułu Członka Honorowego TOP „KORAB” Zarząd Regionalny przedkłada
informacje na najbliższym Walnym zgromadzeniu Delegatów.
7. Członkiem wspierającym jest osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością
TOP ”KORAB” i deklarująca wsparcie finansowe lub inne dla działalności Towarzystwa.
8. Członkiem Juniorem jest osoba zdobywająca wykształcenie wyższe w zakresie dziedzin
objętych gospodarką morską i zainteresowana działalnością TOP ”KORAB”. Status
Członka Juniora wygasa z chwilą zakończenia pobierania nauki.
9. Członkiem Seniorem zostaje członek zwyczajny na podstawie uchwały

Zarządu

Regionalnego TOP „KORAB”, podejmowanej na wniosek zainteresowanego, członka
rodziny lub innego członka TOP „KORAB”. Wymagana jest zgoda zainteresowanego.
§ 6A
Członek Senior jest uprawniony do redukcji składki członkowskiej o 50%.
§6
Członek TOP „KORAB” ma prawo:
1. Udziału we wszystkich organizowanych przez TOP „KORAB” pracach, odczytach,
konferencjach, seminariach wyjazdach itp.
2. Czynnego wyboru władz TOP „KORAB” (dotyczy osób fizycznych).
3. Korzystania z pomocy TOP „KORAB” w obronie interesów zawodowych i społecznych.
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4. Zgłaszania kandydatów na Członka Honorowego TOP „KORAB”.
Formą zgłoszenia jest pisemny wniosek z uzasadnieniem, złożony do Zarządu.
5.

Zarząd TOP „KORAB” powołuje ze swego grona czteroosobowy zespół zwany
KAPITUŁĄ, do przeprowadzenia procedury nadania tytułu CZŁONKA HONOROWEGO
TOP „KORAB” osobie zgłoszonej wg p.4.
Zapis procedury jest Załącznikiem nr 1 do Regulaminu TOP „KORAB” z 21 maja 2005
roku.

6. Biernego wyboru do władz TOP „KORAB” (nie dotyczy członków wspierających ani
członków seniorów).
§ 7A
Każdy Członek TOP „KORAB” jest obowiązany do przestrzegania etyki zawodowej.

§7
Członek zwyczajny TOP „KORAB” jest zobowiązany do:
1. brania czynnego udziału w pracach TOP „KORAB” i uczestniczenia w jego zebraniach,
2. wykonywania powierzonych przez Zarząd prac,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
IV. WŁADZE I ORGANA TOP „KORAB”
§8
Naczelnymi władzami TOP „KORAB” są:
1. Walne Zgromadzenie Delegatów TOP „KORAB”.
2. Zarząd Główny.

§9
Organem kontrolnym TOP „KORAB” jest Komisja Rewizyjna.
§ 10
Władzami jednostek terenowych TOP „KORAB” są:
1. Regionalne Zgromadzenie Członków
2. Zarząd Regionalny
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§ 11
Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą TOP „KORAB”, do której należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej.
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi. TOP „KORAB”
3. Uchwalanie głównych kierunków działalności TOP „KORAB”.
4. Uchwalanie Regulaminu TOP „KORAB”, ewentualnie - zmian Regulaminu.
5. Wybór:
5.1.

Prezesa Zarządu Głównego TOP „KORAB”

5.2.

Członków Zarządu Głównego TOP „KORAB”

5.3.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej TOP „KORAB”.

5.4.

Delegata na Walny Zjazd Delegatów SIMP

6. Nadawanie tytułów honorowych:
6.1.

Członka Honorowego TOP „KORAB”.

6.2.

Prezesa Honorowego TOP „KORAB”.
§ 12

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów TOP „KORAB” biorą udział:
1. Z głosem stanowiącym:
Delegaci wybrani przez jednostki terenowe TOP „KORAB”.
Członkowie posiadający tytuł:
Członka Honorowego TOP „KORAB”.
Prezesa Honorowego TOP „KORAB”.
2. Z głosem doradczym:
2.1. Członkowie ustępującego Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, jeżeli nie zostali
wybrani na delegatów.
2.2. Przedstawiciele Zarządu Głównego SIMP.
2.3. Przedstawiciele organizacji współpracujących z TOP „KORAB”.
2.4. Redaktor Naczelny „Budownictwa Okrętowego”.
2.5. Zaproszeni goście.
§ 13
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Regionalne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej TOP „KORAB” jest najwyższą
władzą tej jednostki, do którego zadań należy:
1. Rozpatrywanie sprawozdania ustępującego Zarządu Regionalnego i opinii Komisji
Rewizyjnej.
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Regionalnemu.
3. Uchwalanie podstawowych kierunków działania jednostki.
4. Wybór:
4.1. Zarządu Regionalnego.
4.2. Członków Komisji Rewizyjnej TOP „KORAB”.
4.3. Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów TOP „KORAB”.
§ 14
W Walnym Zgromadzeniu Członków jednostki terenowej TOP „KORAB” udział biorą:
1. Z głosem stanowiącym członkowie jednostki terenowej.
2. Z głosem doradczym:
2.1. Członkowie Zarządu Głównego TOP „KORAB” nie będący członkami jednostki
terenowej.
2.2. Zaproszeni goście.
§ 15
Zarząd Główny TOP „KORAB”:
1. Zarząd Główny TOP „KORAB” działa w składzie:
1.1 Prezes wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów TOP „KORAB”.
1.2 Po jednym przedstawicielu z każdej jednostki terenowej.
2. Zarząd Główny TOP „KORAB” jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy
Walnymi Zgromadzeniami i reprezentuje Towarzystwo wobec instytucji i organizacji
zewnętrznych.

§ 16
Komisja Rewizyjna TOP „KORAB”.
1. Komisja Rewizyjna działa w składzie:
1.1 Przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie Delegatów TOP „KORAB”.
1.2 Po jednym przedstawicielu z każdej jednostki terenowej.
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2. Komisja

Rewizyjna

TOP

„KORAB”

jest

organem

kontrolnym

Towarzystwa

upoważnionym do kontroli działalności Zarządu Głównego i jednostek terenowych.
§ 17
Kadencja władz i organów TOP „KORAB” trwa 2 lata.
(długość kadencji zmieniona na WZD 14.5.2009 – Załącznik 14)
§ 18
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie
Delegatów Towarzystwa Okrętowców Polskich „KORAB” w dniu 21 maja 2005 roku.
(zapis dodany na WZD 14.5.2009 – Załącznik 14)
Załącznikiem do Regulaminu jest Kodeks Etyki Zawodowej.
Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie
Towarzystwa Okrętowców Polskich „KORAB” w dniu 6 czerwca 2013 roku.

Towarzystwo Okrętowców Polskich "KORAB"
Kodeks Etyki Zawodowej

Zasada etyczna
Decyzje i działania inżynierów mają duży wpływ na środowisko naturalne i na społeczeństwo. Grupa zawodowa
inżynierów ma zatem obowiązek działać w interesie publicznym, mając na względzie trwałość swoich dzieł,
zdrowie i bezpieczeństwo.
Każdy inżynier ma osobisty obowiązek działać z pełną uczciwością, w interesie publicznym i wykonywać swoją
pracę z wykorzystaniem całej swojej wiedzy i staranności.
Kierując się powyższą zasadą etyczną, inżynierowie:
Powinni utrzymywać swoją odpowiednią do ich zawodu wiedzę na niezbędnym poziomie poprzez ciągłe jej
rozwijanie i podejmować tylko takie zadania, do jakich są wykwalifikowani.
Nie powinni fałszywie przedstawiać swojego nabytego wykształcenia ani tytułów zawodowych.
Powinni przedstawiać pracodawcy lub klientom bezstronne analizy i oceny, unikać konfliktu interesów i
przestrzegać zasad poufności.
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Powinni wykonywać swoje zadania w taki sposób, żeby zapobiegać możliwym do uniknięcia zagrożeniom dla
zdrowia i bezpieczeństwa oraz możliwemu do uniknięcia szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko naturalne.
Powinni brać na siebie stosowną odpowiedzialność za własną pracę i za pracę wykonywaną pod ich nadzorem.
Powinni respektować osobiste prawa ludzi, z którymi współpracują oraz prawne i kulturowe wartości
społeczeństw, w których wykonują swoje zadania.
Powinni być przygotowani do brania udziału w debacie publicznej dotyczącej spraw technicznych w tych
dziedzinach, które mogą w sposób kompetentny komentować.

Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych reguł postępowania może być podstawą do pozbawienia członkostwa
TOP "KORAB".
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