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Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych 
i Intensywnej Opieki”, w dalszej części Statutu zwane Towarzystwem.

2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTPAiIO.

3. Nazwa Towarzystwa w języku angielskim brzmi: Polish Association of Anaesthesia and 
Intensive Care Nurses.

4. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Towarzystwo działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z 
późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 2

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto 
Poznań. 

§ 3

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub 
podobnym charakterze działania. 

§ 4

1. Towarzystwo ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
akcjonariuszem spółki akcyjnej na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami.

2. Towarzystwo używa pieczęci z napisem "Polskie Towarzystwo Pielęgniarek 
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki".

3. Towarzystwo posiada logo, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Statutu.



§ 5

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych
w odrębnych przepisach.

4. Ilekroć w statucie jest mowa o pielęgniarce, należy przez to rozumieć również pielęgniarza

§ 6

1. Towarzystwo ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są 
Oddziały.

2. Zasady tworzenia oraz rozwiązywania oddziału, strukturę organizacyjną oddziału oraz 
organy oddziału, w tym tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania, określa Rozdział V
Statutu.

Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)

§ 7

Celem i zadaniem Towarzystwa jest:

1. Działalność na rzecz rozwoju pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

2. Współdziałanie w ustalaniu kierunku rozwoju pielęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki.

3. Działalność na rzecz podnoszenia jakości opieki na pacjentem znieczulanym i w stanie 
zagrożenia życia (lub wymagającym intensywnej terapii) oraz osobami znaczącymi dla 
pacjenta.

4. Współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych pielęgniarek 
anestezjologicznych i intensywnej opieki.

5. Ustalanie oraz współdziałanie w ustalaniu standardów zawodowych oraz standardów 
kwalifikacji zawodowych obowiązujących w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki.

6. Upowszechnianie zasad etyki zawodowej wśród pielęgniarek anestezjologicznych i 
intensywnej opieki.

7. Integrowanie środowiska pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki.

8. Reprezentowanie interesów zawodowych pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej 
opieki w celu podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej i ochrony godności zawodowej.

9. Zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej 
państwa oraz organizacji ochrony zdrowia.

10.Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.



11.Zachowywanie standardów, poziomu i nowoczesności w zakresie świadczonych usług 
odnoszących się do pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz 
specjalności pokrewnych.

§8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej;

2. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, zebrań naukowych, odczytów, wystaw, 
pokazów oraz innych form edukacji zawodowej.

3. Udział w różnych formach edukacji zawodowej, w tym w krajowych i międzynarodowych 
kongresach, konferencjach, oraz innych spotkaniach naukowo – dydaktycznych w 
dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz specjalnościach 
pokrewnych.

4. Powoływanie i odwoływanie grup roboczych, składających się z ekspertów w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki do zadań związanych z realizacją 
celów statutowych Towarzystwa.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Towarzystwa.

6. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach kształcenia przed-dyplomowego i 
podyplomowego pielęgniarek w sprawach dotyczących nabywania kwalifikacji i 
kompetencji zawodowych niezbędnych do realizacji świadczeń zdrowotnych w dziedzinie 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

7. Uczestnictwo przedstawicieli Towarzystwa w egzaminach kończących różne formy 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i 
intensywnej opieki oraz w komisjach kwalifikacyjnych, konkursowych na stanowiska 
kierownicze w tym obszarze.

8. Współpracę z zagranicznymi towarzystwami i organizacjami mającymi podobne lub 
pokrewne cele.

9. Współpracę z organizacjami zrzeszającymi pacjentów i ich rodziny w zakresie niezbędnym 
do realizacji celów statutowych Towarzystwa.

10.Współpracę z innymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych, w tym w 
szczególności z parlamentem, administracja publiczną, zespołem konsultantów w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, mediami i innymi podmiotami i 
organizacjami.

11.Popularyzowanie informacji wśród społeczeństwa o pielęgniarstwie anestezjologicznym i 
intensywnej opiece.

12.Działania zmierzające do promowania zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez 
udział w imprezach, organizowanych akcjach.

13.Promowanie i podejmowanie działań związanych z kulturą, w tym kulturą fizyczną i 
sportem, mającymi wpływ na integrację zawodową i społeczną personelu i pacjentów.

§ 9



1. W celu pozyskania środków na realizację celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić 
działalność gospodarczą, która obejmuje:

1. wydawanie książek (58.11.Z),

2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

3. pozostałą działalność wydawniczą (58.19.Z),

4. działalność związaną z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych (59.13.Z),

5. działalność portali internetowych (63.12.Z),

6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych (72.19.Z),

7. dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim (77.40.Z),

8. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

9. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

10.działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

11.pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami 
i targowiskami (47.99.Z),

12.działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

13.pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 
(73.12.A),

14.pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych (73.12.B),

15.pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 
(Internet) (73.12.C),

16.pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 
mediach (73.12.D),

17.badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

18.wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

19.dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim (77.40.Z)

20.działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).

2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.



Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)

§ 10

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

3. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a. członków zwyczajnych;

b. członków wspierających;

c. członków honorowych.

4. Członkiem zwyczajnym może być: pielęgniarka i pielęgniarz ansestezjologiczny 
i intensywnej opieki oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych, którzy są związani 
zawodowo z tymi działami medycyny, oraz złożą pisemną deklarację członkowską.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia 
działalności Towarzystwa zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną 
lub finansową z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 
idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.

7. Cudzoziemiec mieszkający w kraju lub zagranicą może być członkiem Towarzystwa po 
spełnieniu warunków opisanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

8. Przynależność do Towarzystwa nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych 
organizacjach i stowarzyszeniach.

§ 11

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w poczet członków Towarzystwa Zarząd 
Główny Towarzystwa uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej 
deklaracji skierowanej do Zarządu Głównego Towarzystwa oraz po spełnieniu warunków 
opisanych w § 10 niniejszego Statutu.

2. Deklaracja członkowstwa w Towarzystwie o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu 
oraz w § 10 niniejszego Statutu może zostać złożona także poprzez wypełnienie i przesłanie 
elektronicznej wersji deklaracji zamieszczonej na stronie internetowej Towarzystwa oraz za 
pośrednictwem wiadomości e-mail.

3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek 
Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Towarzystwa zobowiązani są:

a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu i znaczenia Towarzystwa,

b. dbać o jego dobre imię i przestrzegać zasady etyki zawodowej i deontologii,



c. popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,

d. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

e. regularnego i terminowego tj. nie później niż do 31 marca każdego roku, opłacania 
składek członkowskich.

2. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

a. czynnego i biernego udziału w wyborach władz

b. korzystania z określonych przez organizatora, preferencyjnych zasad uczestnictwa w 
zjazdach, kongresach i innych działaniach organizowanych przez Towarzystwo,

c. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa,

d. uzyskania rekomendacji Towarzystwa, dla przedsięwzięć związanych z 
wykonywanym zawodem,

e. korzystania z pomocy Towarzystwa w ramach określonych w statucie,

f. członkowi skreślonemu lub wykluczonemu z Towarzystwa przysługuje prawo 
odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania,

g. noszenia odznaki Towarzystwa.

3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnych 
Zebraniach Członków Towarzystwa,

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,

5. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,

6. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek informowania Zarządu Głównego 
Towarzystwa o zaistniałych zmianach: swojego statusu prawnego, danych kontaktowych.

7. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

b. śmierci członka,

c. skreślenia z listy członków za zaleganie ze składkami przez okres jednego roku – na 
podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa,

d. skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu, uchwał oraz regulaminów 
władz Stowarzyszenia a także z uwagi na działania podejmowane na szkodę 
Towarzystwa – na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa,

e. utraty praw obywatelskich przez członka Towarzystwa na mocy prawomocnego 
wyroku sądu,

2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:



a. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

b. śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c. skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu, uchwał oraz regulaminów 
władz Stowarzyszenia a także z uwagi na działania podejmowane na szkodę 
Towarzystwa – na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa,

d. skreślenie z listy członków na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego 
Towarzystwa, w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań wymienionych w § 
12 pkt. 4 statutu.

3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

a. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

b. śmierci członka honorowego,

c. skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu, uchwał oraz regulaminów 
władz Towarzystwa a także z uwagi na działania podejmowane na szkodę 
Towarzystwa – na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa,

4. Wykluczenie lub skreślenie z listy członków, członka zwyczajnego, wspierającego lub 
honorowego z przyczyn, o których mowa w pkt 1 lit. c) i d) w pkt 2 lit. c) i d) oraz w pkt 3 
lit. c) niniejszego paragrafu następuje na umotywowany wniosek co najmniej 10 członków 
Towarzystwa i na podstawie pisemnej uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa podjętej 
większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa.

§14

1. Od uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w sprawie pozbawienia członkostwa w 
Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w 
terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków Towarzystwa jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)

§ 15

1. Organami Towarzystwa są:

a. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

b. Zarząd Główny Towarzystwa,

c. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa,

d. Sąd Koleżeński Towarzystwa. 

2. Kadencja wszystkich organów Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się 
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów.



3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów władz Towarzystwa powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 60 dni od daty ich wyboru.

4. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów władz działają organy ustępujące.

§ 16

1. W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne 
Zebranie Członków Towarzystwa zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów 
Towarzystwa. 

2. Zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji reguluje Regulamin Wyboru 
Delegatów na Walne Zebranie Delegatów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

§ 17

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa 
zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania /quorum/.

§ 18

Walne Zebranie Członków Towarzystwa

1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może mieć 
charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków 
Towarzystwa uprawnieni są wszyscy członkowie Towarzystwa na zasadach określonych w 
statucie oraz osoby zaproszone.

2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa
co najmniej raz na 4 lata.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w szczególności należy:

a. uchwalanie statutu i zmian w statucie Towarzystwa,

b. ustalanie głównych kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji,

c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego Towarzystwa oraz Głównej Komisji 
Rewizyjnej,

d. wybór Prezesa, członków Zarządu Głównego Towarzystwa, członków Głównej 
Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego,

e. odwołanie władz Towarzystwa,

f. udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu Towarzystwa,

g. rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa,

h. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd Główny Towarzystwa,

i. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do innych organizacji lub 
spółek,

j. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,



k. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania 
Członków.

4. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Towarzystwa uczestnicy powinni 
być poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

5. W razie braku quorum określonego w § 17 niniejszego statutu Zarząd Główny Towarzystwa 
zwołuje Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w tym samym dniu, po upływie 30 minut, 
z tym, że Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołane w tym terminie może podjąć 
uchwały bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w sprawie uchwalenia statutu lub jego 
zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Towarzystwa oraz pozbawienia godności 
honorowego członka Towarzystwa podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów,
przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

7. Członkom wybranym do władz Towarzystwa nie ogranicza się w razie ponownego ich 
wyboru, ilości kadencji.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może odbyć się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

10.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołane na żądanie Głównej 
Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa powinno odbyć się nie później niż w 
terminie 6 tygodni od daty ogłoszenia żądania.

11.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

12.Nad sprawami nieobjętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa 
może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.

§ 19

Zarząd Główny Towarzystwa

1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z Prezesa i 6 członków Zarządu. Na pierwszym 
posiedzeniu Zarząd dokonuje wyboru spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji przez 
okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może włączyć 
do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym 
Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób 
dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.



4. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest 
odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał
Walnego Zebrania.

5. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:

a. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa,

b. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa,

• kandydatów na członków honorowych 
• projektów zmian w statucie 
• sprawozdania z działalności w kadencji 

c. opracowywanie planów i programów działalności,

d. prowadzenie działalności zgodnej z celami Towarzystwa,

e. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,

f. podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków 
honorowych i wspierających,

g. prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa,

h. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

i. uchwalanie budżetu i sporządzanie rocznych sprawozdań,

j. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i dysponowanie jego funduszami

k. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

l. pobieranie składek członkowskich zgodnie z §34 niniejszego statutu,

m. podejmowanie uchwał o utworzeniu/rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa,

n. akceptacja projektu regulaminu określającego szczegółową organizację Oddziału i 
sposób jego działania przedstawionego przez Zarząd Oddziału.

o. podejmowanie decyzji o posiadaniu osobowości prawnej przez Oddział 
Towarzystwa,

p. prowadzenie ewidencji składek członkowskich,

q. powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów, takich jak komisje, zespoły do 
realizacji celów Towarzystwa,

r. w razie potrzeby wyznaczanie przedstawicieli do reprezentowania Towarzystwa w 
innych organizacjach, administracji rządowej lub samorządowej lub innych 
podmiotach

s. składanie sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków 
Towarzystwa,

t. składanie sprawozdania z działalności okresowej i kadencyjnej.

6. Zarząd może podejmować zobowiązania do wysokości posiadanego przez Towarzystwo 
majątku.



7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy
w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes i są one protokołowane.

8. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, mogą uczestniczyć na zaproszenie Prezesa, 
Przewodniczący Oddziałów terenowych Towarzystwa, Członkowie Głównej Komisji 
Rewizyjnej, Członkowie Sądu Koleżeńskiego oraz innych organów powołanych przez 
Zarząd.

9. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa:

a. reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. W razie potrzeby Prezes może ustanowić 
pełnomocnika działającego w jego imieniu,

b. organizuje i kieruje pracami Zarządu Głównego,

c. zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonania obowiązków przez 
członków Zarządu Głównego,

d. dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych przez
Towarzystwo na szczeblu Zarządu Głównego,

e. zaprasza na posiedzenia Zarządu Głównego osoby uznane za pożądane dla 
Towarzystwa,

f. podpisuje dokumenty w sprawach bieżących Towarzystwa,

g. prowadzi Walne Zebrania Członków Towarzystwa do czasu wyboru 
przewodniczącego zebrania.

10.W przypadku nieobecności bądź niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa, jego 
kompetencje przejmuje Wiceprezes.

11.W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych 
Towarzystwa, Prezes może podejmować samodzielne decyzje.

12.Sekretarz Towarzystwa:

a. prowadzi archiwum i spis członków Towarzystwa,

b. dba o prawidłowość przebiegu posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa, w tym 
zwłaszcza głosowań i archiwizację ich wyników,

c. sporządza protokoły posiedzeń Zarządu Głównego Towarzystwa,

d. odpowiada za kontakty z Oddziałami Towarzystwa.

13.Skarbnik Towarzystwa:

a. dysponuje środkami pieniężnymi Towarzystwa, zgodnie z dyspozycją Zarządu 
Głównego i przyjętą Polityką Rachunkowości,

b. jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru składek członkowskich.

§ 20

Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności statutowej Towarzystwa.



2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków Towarzystwa. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, 
przewodniczącego, zastępcę i sekretarza na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. W razie ustąpienia członka Głównej Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia z 
Towarzystwa, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat 
członka Komisji wygasa. Skład osobowy Głównej Komisji Rewizyjnej w takim przypadku 
jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Głównej Komisji Rewizyjnej na 
Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa, według kolejności uzyskanych głosów.

4. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

a. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, przedstawienie raz w roku 
Zarządowi Głównemu Towarzystwa pisemnego sprawozdania z kontroli działalności 
Towarzystwa wraz z wnioskami,

b. nadzorowanie prac Komisji rewizyjnych Oddziałów terenowych,

c. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków 
Towarzystwa,

d. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 
Towarzystwa.

5. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Towarzystwa pisemnych
lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

6. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może piastować mandatu członka Zarządu 
Głównego Towarzystwa.

7. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. W takim przypadku mandat wygasa w trybie 
natychmiastowym, z dniem uprawomocnienia się wyroku.

§ 21

Sąd Koleżeński

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków Towarzystwa wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa przez okres kadencji Walnego Zebrania Członków 
Towarzystwa.

4. W przypadku, gdy liczba członków, o których mowa w pkt 1, ulegnie w czasie kadencji 
zmniejszeniu, Sąd Koleżeński działa w zmniejszonym liczbowo składzie do czasu 
najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

a. rozpoznawanie spraw konfliktowych między członkami Towarzystwa,



b. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec członków, których zachowanie 
pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Towarzystwa,

6. Sąd Koleżeński w stosunku do członków naruszających zasady statutowe może:

a. udzielić upomnienia,

b. udzielić nagany,

c. zawiesić w prawach członka,

d. wnieść do Zarządu Głównego Towarzystwa wniosek o skreślenie z listy członków 
lub wykluczenie z Towarzystwa,

7. Sąd Koleżeński zbiera się i obraduje w pełnym składzie - wydając swe orzeczenie nie 
później niż w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku lub skargi.

8. W sprawach zawiłych lub ze względu na szczególne okoliczności orzeczenie może być 
wydane w terminie późniejszym - nie później jednak niż trzech miesięcy od złożenia 
wniosku lub skargi.

9. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego musi zawierać sentencję oraz pisemne uzasadnienie, 
w którym podane są motywy rozstrzygnięcia.

10.Orzeczenia doręcza się stronom sprawy rozpoznanej przez Sąd Koleżeński.

11.Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie odwołanie w terminie 30 dni od daty 
doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem do Zarządu Głównego Towarzystwa, 
działającego jako Sąd Koleżeński II Instancji.

12.Uchwały Zarządu Głównego, działającego jako Sąd Koleżeński II Instancji zapadłe na 
skutek odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.

Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)

§22

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu, mogą być tworzone Oddziały 
Terenowe Towarzystwa.

2. O utworzeniu Oddziału Towarzystwa, jego zasięgu terytorialnym i siedzibie decyduje 
uchwałą Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie wniosku, co najmniej 7 członków 
Towarzystwa, które złożyły pisemne deklaracje przynależności do Towarzystwa.

3. Oddział zapewnia samofinansowanie swojej działalności.

4. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

a. zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział Towarzystwa lub zmniejszenia 
stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy,

b. złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.



5. Zasady współdziałania poszczególnych Oddziałów oraz współfinansowania działalności 
Towarzystwa określa Zarząd Główny Towarzystwa w drodze uchwały.

 

§23

1. Organami Oddziałów Terenowych Towarzystwa są:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału,

b. Zarząd Oddziału,

c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

 

§24

Walne Zebranie Członków Oddziału

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1. uchwalanie programu działania Oddziału;

2. ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Oddziału;

3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Oddziału i pozostałych członków władz 
Oddziału;

4. rozpatrywanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie lub nieudzielanie, 
absolutorium ustępującym władzom Oddziału;

5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Towarzystwa lub 
jego władze;

6. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady;

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

8. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 
innych organów Oddziału.

4. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Towarzystwa należący do danego 
Oddziału;

2. z głosem doradczym – członkowie honorowi Towarzystwa, członkowie wspierający, 
członkowie władz naczelnych Towarzystwa oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

6. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału Towarzystwa co
najmniej raz na 4 lata.



7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1. z własnej inicjatywy;

2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;

3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Towarzystwa należących do 
danego Oddziału.

8. W przypadkach określonych w § 23 ust. 7 pkt b i c, Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków Oddziału winno być zwołane nie później niż 45 dni od daty zgłoszenia wniosku 
Zarządowi Oddziału.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane.

§25

Zarząd Oddziału

1. Zarząd Oddziału składa się z od 4 do 7 członków w tym Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego, Sekretarza Skarbnika.

2. Członkowie Zarządu Oddziału są wybierani na wspólną, 4 letnią kadencję przez Walne 
Zebranie Członków Oddziału.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał.

4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych 
oraz reprezentowania Oddziału w sądzie i poza sądem uprawnionych jest: w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł dwóch Członków Zarządu Oddziału 
działających łącznie w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza 
lub Skarbnika, a w pozostałych przypadkach każdy Członek Zarządu Oddziału działający 
samodzielnie.

5. Zarząd Oddziału posiadającego osobowość prawną może zaciągać zobowiązania do 
wysokości posiadanego przez Oddział majątku.

6. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Oddziału oraz pełnić 
swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, 
postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków 
Oddziału oraz Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

7. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, Zarządu 
Głównego Towarzystwa oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału.

2. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,

3. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem Oddziału,

4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału Towarzystwa,

5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,



6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej członków Oddziału w tym przekazywanie 
Zarządowi Głównemu Towarzystwa aktualnych list członkowskich;

7. prowadzenie dokumentacji pracy Oddziału i Zarządu.

8. przygotowanie projektu regulaminu określającego szczegółową organizację Oddziału
i sposób jego działania i przedstawienie go do akceptacji Zarządowi Głównemu 
Towarzystwa wyrażonego w formie uchwały.

§26

Komisja rewizyjna Oddziału

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do sprawowania kontroli działalności Oddziału.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego jego Zastępcy i 
Sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału są wybierani na wspólną, 4 letnią kadencję.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem prawidłowości i zgodności z 
przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz statutowych;

2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną;

3. przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych 
dotyczących działalności statutowej i finansowej;

4. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej 
działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub nieudzielenie 
absolutorium Zarządowi Oddziału.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej 
niż raz w roku.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym 
w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

 

§27

Osobowość prawna Oddziału

1. Oddziały mogą uzyskiwać osobowość prawną. Decyzje o posiadaniu osobowości prawnej 
przez Oddział Towarzystwa podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa w drodze pisemnej 
uchwały na wniosek zainteresowanego Oddziału Towarzystwa.

2. Oddział chcący uzyskać osobowość prawną musi posiadać ponad 10 członków 
zwyczajnych.

3. Wniosek o wpis oraz wykreślenie Oddziału Towarzystwa z Krajowego Rejestru Sądowego 
składa Zarząd Główny Towarzystwa. Oddział Towarzystwa uzyskuje osobowość prawną i 
może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.



4. Oddziały posiadające osobowość prawną ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje 
zobowiązania.

5. Majątkiem Oddziału mającego osobowość prawną dysponuje Zarząd Oddziału 
Towarzystwa.

6. Oddział mający osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową oraz środkami 
trwałymi, mieniem ruchomym i materiałami w oparciu o następujące zasady 
gospodarowania:

1. poszanowanie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości,

2. środki pieniężne przechowuje się na koncie Towarzystwa.

3. cały dochód Oddziału posiadającego osobowość prawną przeznacza się na 
działalność statutową.

7. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Oddziału posiadającego 
osobowość prawną, w tym w sprawach majątkowych Towarzystwa wymagany jest podpis 
prezesa Zarządu Oddziału mającego osobowość prawną.

8. W umowach między Oddziałem mającym osobowość prawną a członkiem zarządu Oddziału
mającego osobowość prawną oraz w sporach z nim Oddział mający osobowość prawną 
reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału mającego osobowość prawną wskazany 
w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków 
Oddziału

 

§28

1. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną podejmuje zwyczajne lub 
nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału mającego osobowość prawną 
większością dwóch trzecich ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania lub Zarząd 
Główny Towarzystwa.

2. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Oddziału Towarzystwa 
posiadającego osobowość prawną traci ono osobowość prawną, a Towarzystwa wstępuje we 
wszystkie prawa i obowiązki Oddziału Towarzystwa.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną, Walne Zebranie 
Członków Oddziału mającego osobowość prawną lub Zarząd Główny Towarzystwa określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Oddziału mającego 
osobowość prawną.

4. W uchwale o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną należy wskazać 
Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Oddziału 
mającego osobowość prawną pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania 
Likwidatora lub Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość 
prawną, Likwidatorami są członkowie Zarządu Oddziału mającego osobowość prawną.



5. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Oddziału mającego osobowość
prawną w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego 
Oddziału posiadającego osobowość prawną przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

6. Likwidatorzy Oddziału mającego osobowość prawną powinni:

1. zawiadomić Zarząd Oddziału oraz Zarząd Główny Towarzystwa o wszczęciu 
likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i 
nazwiska, i miejsca zamieszkania,

2. zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub 
Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska, i miejsca zamieszkania,

3. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, 
podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania 
likwidacyjnego, po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie 
Oddziału mającego osobowość prawną z Krajowego Rejestru Sądowego.

§29

1. W przypadku, gdy działalność Oddziału posiadającego osobowość prawną wykazuje rażące 
lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub Statutu Towarzystwa, Zarząd Główny 
Towarzystwa może podjąć uchwałę o powołaniu w takim Oddziale zarządu 
komisarycznego.

2. Zarząd komisaryczny w przypadku, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu powołuje
się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub 
uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia, nie dłużej jednak niż
do zakończenia kadencji władz danego Oddziału.

3. Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu
wskazuje sposób reprezentacji Oddziału przez ten zarząd

4. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu 
Oddziału zostają odwołani z mocy prawa.

5. Zarząd Główny Towarzystwa składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego
Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w pkt 1 
niniejszego paragrafu oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący, właściwy ze 
względu na siedzibę Oddziału. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego 
albo upływu okresu, na jaki został on ustanowiony Zarząd Główny składa wniosek o jego 
wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

§30

1. W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące Walnego Zebrania 
Członków Oddziału, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się 
odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu 
Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.



Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)

§ 31

1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Towarzystwa 
upoważniony jest Prezes Towarzystwa działający samodzielnie. Zarząd Główny 
Towarzystwa może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli 
Wiceprezesowi działającemu łącznie z jednym z członków zarządu.

2. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa oraz w 
sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w 
uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków 
Towarzystwa. 

Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są w szczególności: 
a. składki członkowskie,

b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 
użytkowaniu Towarzystwa,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty

d. darowizny zapisy i spadki

e. wpływy z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,

f. dochody z ofiarności publicznej, z sponsoringu.

2. Składka członkowska, jest obowiązkowa dla wszystkich członków Towarzystwa, za 
wyjątkiem członków honorowych oraz członków zwolnionych od płacenia składek przez 
Zarząd Główny Towarzystwa.

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem 
Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników 
Towarzystwa oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

5. Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz ich członków, członków 
organów lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.



6. Zabrania się wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów
lub pracowników Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Towarzystwa.

7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.

Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)

§ 33

1. Likwidacja Towarzystwa następuje w razie:

a. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

b. wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Towarzystwa.

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków Towarzystwa o rozwiązaniu Towarzystwa może być 
podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla 
swej ważności wymaga 2/3 głosów.

3. Majątek z likwidowanego Towarzystwa przeznacza się na cele określone w uchwale 
Walnego Zebrania Towarzystwa a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na 
określony cel społeczny orzeka Sąd.

4. Likwidatorami Towarzystwa są członkowie jego Zarządu Głównego lub osoba wyznaczona 
przez Sąd.

5. W razie rozwiązania się Towarzystwa na podstawie własnej uchwały, likwidatorami są 
członkowie jego Zarządu Głównego, jeżeli statut lub w razie braku odpowiednich 
postanowień statutu, uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa nie 
stanowi inaczej.

6. W razie rozwiązania Towarzystwa przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając 
likwidatora

7. Koszty likwidacji Towarzystwa, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się 
z majątku Towarzystwa.

8. Jeżeli majątek Towarzystwa nie wystarcza na pokrycie zobowiązań zgłoszonych przez 
wierzycieli Towarzystwa, likwidator zgłasza wniosek o ogłuszenie upadłości Towarzystwa.

9. W sprawach likwidacji i ogłoszenia upadłości Towarzystwa nie uregulowanych powyżej 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)

§ 34



1. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Towarzystwa nie podlegają zwrotowi.

2. 50% wpływów ze składek członkowskich przekazywane są przez Zarząd Oddziału 
Towarzystwa na konto bankowe Zarządu Głównego.

§35

1. 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy prawo o 
stowarzyszeniach.

§ 36

1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu rejestrowego.


