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ARTYKUŁ I. NAZWA 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w stanie Colora-

do oraz nosi nazwę „American Association of Petro-

leum Geologists.” 
 

ARTYKUŁ II. CELE 

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie nauk 

geologicznych, a zwłaszcza dotyczących ropy naf-

towej, gazu naturalnego i innych cieczy podpo-

wierzchniowych oraz złóż mineralnych; promowanie 

oszczędnej i przyjaznej dla środowiska technologii, 

wykorzystywanej do poszukiwań, wydobycia i wy-

twarzania tychże; rozbudzanie zapału do badań nau-

kowych wśród swoich członków; szerzenie wiedzy 

na temat geologii i technologii związanej z ropą 

naftową, gazem naturalnym i innymi cieczami pod-

powierzchniowymi oraz złożami mineralnymi; roz-

budzanie oraz utrzymywanie postaw pełnego profe-

sjonalizmu wśród stowarzyszonych osób; dostarcze-

nie społeczeństwu umiejętności rozpoznawania wła-

ściwie wyszkolonych i odpowiedzialnych zawodowo 

geologów; wspieranie pomyślności zawodowej swo-

ich członków. 

ARTYKUŁ III. CZŁONKOSTWO 

USTĘP 1. 

  W skład stowarzyszenia wchodzą osoby 

związane  zawodowo lub stosują nauki geologiczne. 

USTĘP 2. 

Poszczególne kategorie oraz wymogi doty-

czące członkostwa zostały omówione w Regulaminie 

Stowarzyszenia. 

 

ARTYKUŁ IV. KODEKS ETYCZNY 

USTĘP 1. Zasady ogólne 

(a) Geologia jest zawodem, a przywilej jego 

wykonywania wymaga odpowiedzialności 
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zawodowej oraz zawodowego poszanowa-

nia zasad moralnych. 

(b) Na członkach stowarzyszenia spoczywa 

zawodowy obowiązek poszanowania zasad 

uczciwości, rzetelności, lojalności, spra-

wiedliwości, bezstronności, szczerości a 

także i nienaruszalności zaufania. 

(c) Każdy z członków odznacza się 

wysokim poziomem etyki biznesowej, po-

czucia własnej godności i kultury osobistej. 

W niniejszym kodeksie przez „członka” 

rozumie się reprezentanta każdej kategorii 

członkowskiej. 

 

USTĘP 2. Relacja członkowie Stowarzyszenia- 

społeczeństwo 

(a) W kwestiach zawodowych członkowie nie 

składają nieprawdziwych, mylących lub 

nieuzasadnionych deklaracji, petycji czy 

roszczeń, ani nie angażują się we wprowa-

dzające w błąd reklamy. 

(b) Członkowie nie zezwalają na publikowanie 

lub wykorzystywanie swoich map oraz ra-

portów w niewiadomych celach bądź niele-

galnych przedsięwzięciach. 

(c) Członkowie nie wydają zawodowych opinii, 

nie sporządzają raportów, ani nie składają 

zeznań w sądzie bez właściwej i wymaganej 

ku temu kompetencji. 

 

USTĘP 3. Relacja członkowie Stowarzyszenia- 

pracodawcy i klienci 

(a) Wobec potencjalnych pracodawców i klien-

tów członkowie wyjawiają wszelkie istotne 

sprzeczne bądź konkurencyjne interesy. 

(b) Członkowie nie wykorzystują oraz nie 

ujawniają poufnych informacji powierzo-

nych im przez pracodawców lub klientów 

bez ich uprzedniej zgody oraz unikają po-

tencjalnych konfliktów interesów wynikają-

cych z informacji zebranych podczas badań 

geologicznych. 

 

USTĘP 4. Relacje miedzy poszczególnymi człon-

kami Stowarzyszenia 

(a) Członkowie nie podejmują bezpodstawnych 

bądź złośliwych prób szkodzenia reputacji 

bądź interesom innych osób. 
(b) Członkowie chętnie uznają prace innych, 

unikają plagiatu oraz nie przypisują sobie 

cudzych zasług. 

(c) Członkowie dążą do współpracy na gruncie 

zawodowym oraz szerzenia wiedzy geolo-

gicznej w sposób zgodny z zasadami etyki. 

 
USTĘP 5. Obowiązki wobec Stowarzyszenia 

(a) Członkowie Stowarzyszenia dokładają 

wszelkich starań, aby nie dopuścić do 

członkostwa osoby niewykwalifikowanej 



lub nieprzestrzegającej niniejszego Kodeksu 

Etycznego. 

(b) Osoba, starająca się o przedłużenie członko-

stwa w Stowarzyszeniu, jednocześnie zga-

dza się na utrzymanie standardów niniej-

szego Kodeksu Etycznego. 

(c) Członkostwo w AAPG nie może być uwa-

żane jako równoznaczne z aprobatą, reko-

mendacją czy zatwierdzeniem danego pro-

jektu lub propozycji ze strony Stowarzysze-

nia. 

 

USTĘP 6. Naruszenie standardów oraz postępo-

wanie dyscyplinarne  

Członkowie naruszający standardy ujęte w 

niniejszym artykule będą poddani postepo-

waniu dyscyplinarnemu, zgodnie z Regula-

minem Stowarzyszenia. 

 

ARTYKUŁ V. ZARZĄD 

Uprawnienia zarządcze są nadawane sied-

miu (7) obieralnym członkom zarządu, Komitetowi 

Wykonawczemu [Executive Comittee], Izbie Dele-

gatów [House of Delegates] oraz Komitetowi Dorad-

czemu [Advisory Council]. O Składzie, zasadach 

wyboru, kadencji, poszczególnych obowiązkach i 

innych kwestiach dotyczących wyżej wymienionych 

organów oraz członków zarządu stanowi Regulamin 

Stowarzyszenia. O pozostałych nieuregulowanych 

niniejszymi dokumentami zobowiązaniach oraz 

kompetencjach zarządu Stowarzyszenia orzeka Ko-

mitet Wykonawczy. 

 

ARTYKUŁ VI. ROZPORZĄDZANIE MAJĄT-

KIEM 

Amercian Association of Petroleum Geologists 

jest organizacją non-profit. W przypadku rozwiąza-

nia Stowarzyszenie ma obowiązek przekazać wszelki 

pozostały po spłaceniu należności majątek na cele 

charytatywne, naukowe bądź edukacyjne, zgodnie z 

wyjątkiem przewidzianym w ustępie 501 (c) (6) 

Kodeksu Podatkowego [Internal Revenue Code] z 

1954r. Uznaje się, iż w takich okolicznościach żaden 

z członków Stowarzyszenia nie ma udziałów w ma-

jątku czy mieniu Stowarzyszenia oraz nie rości sobie 

doń jakichkolwiek praw.  

 

ARTYKUŁ VII. REGULAMIN STOWARZY-

SZENIA 

Niniejszym przyjmuje się złożony z czter-

nastu (14) artykułów Regulamin (załączony poniżej), 

który może być skracany, poprawiany oraz powięk-

szany o kolejne przepisy, jak też sam stanowi. 

 

ARTYKUŁ VIII. POPRAWKI 

USTĘP 1. Głosowanie w postaci listownej, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w innej 

odpowiadającej członkom formie.  

Poprawki do niniejszego Statutu wnosi się 

poprzez uzyskanie większości co najmniej dwóch 

trzecich (2/3) głosów członków Stowarzyszenia, 

głosujących w listownie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej czy w innej dogodnej formie. 

 

USTĘP 2. Propozycje poprawek 

Poprawki tego typu mogą być zgłaszane 

poprzez: 

(a) Uchwałę Komitetu Wykonawczego 

(b) Uchwałę specjalnego komitetu d.s. Sta-

tutu, powoływanego przez Przewodni-

czącego 

(c) Uchwałę Izby Delegatów 

(d) Pisemną propozycję z podpisami przy-

najmniej pięćdziesięciu (50) członków 

Stowarzyszenia. 

 

Wszystkie uchwały i propozycje należy przedstawić 

oraz podjąć stosowne działania w ich sprawie pod-

czas dorocznego posiedzenia Izby Delegatów, zgod-

nie z Ustępem 3 niniejszego Artykułu. 

 

USTĘP 3. Zgodność poprawek z obowiązującym 

prawem 

 O zgodności poprawek z obowiązującym 

prawem orzeka Komitet Wykonawczy po zasięgnię-

ciu opinii prawnej. Poprawki następnie rozpatrywane 

są przez Izbę Delegatów, a w przypadku ich rewizji, 

przedstawiane są ponownie Komitetowi Wykonaw-

czemu celem powtórnego orzeczenia o ich zgodności 

z prawem przed ostatecznym głosowaniem. 

 

USTĘP 4. Publikacja poprawek 

 Po zatwierdzeniu zgodności proponowa-

nych poprawek z obowiązującym prawem, Komitet 

Wykonawczy przekazuje je do publikacji w Biulety-

nie lub innym dogodnym miejscu przynajmniej dwa 

(2) miesiące przed dorocznym posiedzeniem Izby 

Delegatów. 

 

USTĘP 5. Głosowanie nad poprawkami. 

 Po zatwierdzeniu proponowanej poprawki 

poprzez uzyskanie zwykłej większości głosów w 

Izbie Delegatów, Komitet Wykonawczy organizuje 

głosowanie wśród członków Stowarzyszenia w po-

staci listownej, za pośrednictwem poczty elektro-

nicznej czy w innej dogodnej formie w ciągu sześć-

dziesięciu (60) dni po dorocznym posiedzeniu. Po-

prawki wchodzą w życie po uzyskaniu większości co 

najmniej dwóch trzecich (2/3) głosów w ciągu 60 dni 

od dystrybucji listownej, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub w innej dogodnej formie. 
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ARTYKUŁ I. CZŁONKOSTWO 

USTĘP 1. Członkostwo 

Klasyfikacja członków stowarzyszenia wygląda 

następująco: 

(a) Członkowie zwyczajni 

(b) Członkowie studiujący 

(c) Członkowie nadzwyczajni 

 

USTĘP 2. Definicja terminu „członek” 

O ile niniejszy Regulamin nie stanowi ina-

czej, terminem „członek” określa się tylko członków 

zwyczajnych, zgodnie z klasyfikacją w punkcie „a” 

ustępu 1 artykułu 1.  Jedynie członkowie zwyczajni 

mogą piastować urzędy, głosować w sprawach Sto-

warzyszenia, udzielać poparcia wnioskom o człon-

kostwo lub określać się mianem członka zwyczajne-

go. 

  

USTĘP 3. Członkowie zwyczajni 

  Każda osoba uprawiająca zawód geologa 

lub nauczająca geologii może ubiegać się o członko-

stwo w charakterze członka zwyczajnego pod wa-

runkiem, iż posiada tytuł licencjata, magistra bądź 

doktora nauk geologicznych, włączając geologię, 

geofizykę, nauki o Ziemi, inżynierię geologiczną, 

środowiskowe nauki o Ziemi itp. z wyższej uczelni o 

dopuszczalnym standardzie akademickim oraz do-

datkowo pozsiada przynajmniej roczne doświadcze-

nie w zawodzie związanym z naukami geologiczny-

mi lub w ich nauczaniu. Komitet Wykonawczy może 

odstąpić od wymagań dotyczących tytułów nauko-

wych, jeśli stwierdzi, iż osoba ubiegająca się o 

członkostwo posiada odpowiednie doświadczenie 

oraz renomę zawodową. 

 

USTĘP 4. Zasłużeni członkowie emeryci 

Zasłużeni reprezentanci wszystkich kategorii człon-

kowskich powyżej sześćdziesiątego piątego (65) 

roku życia, którzy opłacili wszelkie należności wo-

bec Stowarzyszenia oraz posiadają trzydziestoletni 

(30) staż członkowski (włączając okres służby woj-

skowej), uzyskują miano „zasłużonego członka eme-

ryta”, jeśli wystąpią o nie z prośbą oraz zawiadomią 

Dyrektora Wykonawczego Stowarzyszenia o ukoń-

czeniu sześćdziesiątego piątego roku życia. Zasłuże-

ni członkowie emeryci płaca składki w wysokości 

pięćdziesięciu procent (50%) stawki składki człon-

kowskiej oraz mają prawo do wszelkich przywilejów 

i korzyści płynących z członkostwa w Stowarzysze-

niu. 
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USTĘP 5.Członkowie honorowi 

Członkowie Stowarzyszenia szczególnie za-

służeni w dziedzinie geologii naftowej zyskują mia-

no członków honorowych z rąk Komitetu Wyko-

nawczego. Medalista Memoriału Sidneya Powersa 

[Sidney Powers Memorial Medal Award] staje się 

automatycznie członkiem honorowym Stowarzysze-

nia.  Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiąz-

ku opłacania składek, jednocześnie zachowując 

wszelkie przywileje i korzyści płynące z członko-

stwa w Stowarzyszeniu. 

 

USTĘP 6. Studenci 

Studenci geologii bądź kierunków powiąza-

nych z tą dziedziną na wyższych uczelniach o do-

puszczalnym standardzie akademickim mogą ubie-

gać się o członkostwo w Stowarzyszeniu w charakte-

rze członka studiującego, które traci ważność dwa-

dzieścia cztery (24) godziny po wygaśnięciu statusu 

studenta. 

 

USTĘP 7. Członkowie nadzwyczajni 

Absolwenci wyższych uczelni o standardzie 

akademickim, którzy zawodowo związani są z nau-

kami geologicznymi oraz nie należą do żadnej innej 

kategorii członkowskiej, mogą ubiegać się o człon-

kostwo w charakterze członka nadzwyczajnego. 

Komitet Wykonawczy może odstąpić od wymagań 

dotyczących tytułów naukowych, jeśli stwierdzi, iż 

osoba ubiegająca się o członkostwo posiada odpo-

wiednie doświadczenie oraz renomę zawodową. 

 

USTĘP 8. Rekrutacja członków Stowarzyszenia 

 Osoby ubiegające się o przyjęcie do Stowa-

rzyszenia muszą złożyć oficjalny wniosek poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zaaprobo-

wanego przez Komitet Wykonawczy. Wniosek musi 

zawierać podpisy osoby starającej się o członkostwo 

oraz co najmniej trzech (3) innych osób, w tym 

dwóch (2) renomowanych członków Stowarzysze-

nia, poświadczających wykształcenie oraz doświad-

czenie kandydata bądź ewentualnie inne dane, które 

Komitet Wykonawczy zaleci. Tylko do Komitetu 

Wykonawczego należy ocena uprawnień kandydata 

oraz stosowności jego kompetencji, chyba że organ 

ten odstąpi od wymogów rekrutacyjnych przedsta-

wionych w niniejszym artykule, dotyczących popar-

cia przez inne osoby oraz doświadczenia zawodowe-

go.  Po stwierdzeniu, iż kandydat spełnia wymogi 

zawarte w Statucie i Regulaminie Stowarzyszenia, 

Komitet Wykonawczy przekazuje imiona i nazwiska 

aplikanta oraz osób polecających do publikacji w 

Biuletynie lub innym dogodnym miejscu. Jeżeli w 

ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty publikacji nie 

zostanie zgłoszony sprzeciw wobec jego kandydatu-

ry, aplikanta uznaje się odpowiednio członkiem 

zwyczajnym lub członkiem nadzwyczajnym Stowa-

rzyszenia, o czym zostaje on powiadomiony. 

  Sprzeciw wobec danej kandydatury musi 

być przedłożony Dyrektorowi Wykonawczemu w 



samorządzie Stowarzyszenia przez członka zwyczaj-

nego w formie pisemnej w ciągu sześćdziesięciu (60) 

dni od daty publikacji nazwiska kandydata oraz musi 

zawierać pełne uzasadnienie a także podpis osoby 

wnoszącej sprzeciw. Jeżeli Komitet Wykonawczy 

uzna ów sprzeciw za słuszny, dokona ponownego 

rozpatrzenia wniosku kandydata. 

 

USTĘP 9. Rezygnacja 

 Reprezentanci wszystkich kategorii człon-

kowskich mogą w każdym momencie zrezygnować z 

członkostwa w Stowarzyszeniu. Rezygnacja musi 

być złożona na piśmie oraz zaakceptowana przez 

Komitet Wykonawczy. 

 

USTĘP 10. Utrata praw członkowskich 

Każda osoba, niezależnie od kategorii 

członkowskiej, która rezygnuje z członkostwa w 

Stowarzyszeniu bądź traci je ze względu na nieopła-

cenie składek lub która zostaje wydalona z powodu 

naruszenia zasad etycznych, zostaje pozbawiona 

wszelkich praw członkowskich w Stowarzyszeniu i 

nie generuje wobec niego dalszego zadłużenia.  

 

USTĘP 11. Przywrócenie praw członkowskich 

Reprezentantom wszystkich kategorii 

członkowskich, którzy zrezygnowali bądź utracili 

prawa do członkostwa ze względu na nieopłacanie 

składek, można je przywrócić poprzez uzyskanie 

jednomyślności w głosowaniu Komitetu Wykonaw-

czego, o ile ustalone przez niego warunki zostały 

spełnione. Prawa członkowskie osoby wydalonej ze 

względów etycznych mogą być przywrócone zgod-

nie z ustępem 7 artykułu XI niniejszego Regulaminu. 


