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STATUT 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENETYCZNEGO 
Tekst przyjęty 20 września 2016 r., wpisany do KRS 21 listopada 2018 r. 

 

Rozdział I 

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA WŁADZ 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Genetyczne zwane w dalszej części statutu 

Towarzystwem.  

§ 2. 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz m. st. 

Warszawa.  

§ 3. 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego 

prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 
§ 4. 

Towarzystwo może powoływać oddziały.  

§ 5. 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym 

lub podobnym profilu działania.  

§ 6. 

1. Towarzystwo używa pieczęci „Polskie Towarzystwo Genetyczne Zarząd Główny” lub „Polskie 

Towarzystwo Genetyczne Zarząd Oddziału w....................".  

2. Towarzystwo może posiadać odznakę organizacyjną ustanowioną zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami.  

 

§ 7. 

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.  

 

Rozdział II 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 8. 

 
 Celem Towarzystwa jest:  

1) popieranie rozwoju genetyki,  

2) działalność naukowa,  

3) stałe podnoszenie poziomu naukowego członków Towarzystwa,  

4) krzewienie współczesnej wiedzy genetycznej.  
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§ 9. 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:  

1) organizowanie posiedzeń naukowych,  

2) organizację zjazdów i innych spotkań naukowych,  

3) wydawanie publikacji naukowych i popularyzacyjnych,  

4) gromadzenie księgozbioru, głównie na drodze wymiany wydawnictw własnych,  

5) prowadzenie działalności popularyzacyjnej przez odczyty publiczne, wycieczki itp.,  

6) inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z 

zagranicą,  

7) przyznawanie nagród naukowych.  

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10. 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  

1) zwyczajnych,  

2) wspierających,  

3) honorowych.  

§ 11. 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub obywatel państwa 

członkowskie-go Unii Europejskiej działający na polu genetyki lub nauk pokrewnych, czy też 

przyczyniający się do popularyzacji tych nauk.  

§ 12. 

Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,  

2) udziału w zebraniach, konferencjach, zjazdach naukowych oraz wyjazdach krajowych i 

zagranicznych organizowanych przez Towarzystwo,  

3) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.  

 

§ 13. 

1. Członków zwyczajnych przyjmują zarządy oddziałów na podstawie pisemnej deklaracji 

podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.  

2. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny, który należy do Towarzystwa 

przynajmniej dwa lata.  

 

§ 14. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną 

działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na jego rzecz i zostanie przyjęta 

przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyboru do władz 

Towarzystwa. 

3. Członkom wspierającym przy podejmowaniu uchwał Walnego Zjazdu Członków 

Towarzystwa, zwanego dalej „Walnym Zjazdem”, przysługuje głos doradczy. 

 

§ 15. 

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walny Zjazd Członków 

Towarzystwa, osobom szczególnie zasłużonym na polu genetyki w kraju i zagranicą.  

2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od  
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obowiązku płacenia składek członkowskich.  

3. Członkostwa honorowego pozbawia Walny Zjazd na wniosek Zarządu Głównego w przypadku 

działania na szkodę Towarzystwa.  

§ 16.  

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:  

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,  

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,  

3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,  

4) regularnego wpłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walny Zjazd.  

 

§ 17. 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:  

1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału,  

2) skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez 

okres 3 lat,  

3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę 

Towarzystwa lub ciężkiego naruszenia norm statutowych,  

4) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw 

publicznych, za przestępstwa popełnione z niskich pobudek,  

5) śmierci.  

 

§ 18. 

1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do 

najbliższego Walnego Zjazdu Towarzystwa.  

2. Odwołanie należy kierować na piśmie pod adresem Zarządu Głównego w ciągu miesiąca od 

daty otrzymania zawiadomienia o decyzji Sądu Koleżeńskiego.  

3. Decyzja Walnego Zjazdu jest ostateczna.  

 

§ 19. 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:  

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,  

2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu zmiany profilu działalności lub 

utraty osobowości prawnej,  

3) orzeczenia Sądu Koleżeńskiego z powodu prowadzenia działalności na szkodę Towarzystwa; 

przy czym § 18 stosuje się odpowiednio,  

4) śmierci.  

 

Rozdział IV 

WŁADZE TOWARZYSTWA 
§ 20. 

 

1. Władzami Towarzystwa są:  

1) Walny Zjazd Członków Towarzystwa,  

2) Zarząd Główny,  

3) Główna Komisja Rewizyjna,  

4) Sąd Koleżeński.  

2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub 

tajnym w zależności od uchwały Walnego Zjazdu w tym przedmiocie.  
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3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.  

4. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania o ile Statut nie stanowi inaczej.  

5. W przypadku ustania członkostwa członków władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji, 

władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Jednak liczba członków dokooptowanych do końca 

kadencji nie może przekraczać połowy składu pochodzącego z wyboru.  

§ 21. 

1. Najwyższą władzą towarzystwa jest Walny Zjazd Członków Towarzystwa.  

2. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.  

 

§ 22. 

Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zjazdu należy:  

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,  

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  

3) zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników Towarzystwa,  

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji 

Rewizyjnej,  

5) określanie liczebności Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego,  

6) wybieranie Prezesa i pozostałych członków Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  

7) uchwalanie regulaminów działania Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego,  

8) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,  

9) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,  

10) rozpatrywanie odwołań od kar, o których mowa w § 34,  

11) podejmowanie uchwał o zmianie statutu,  

12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.  

 

 

§ 23. 

Walny Zjazd Członków Towarzystwa może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, a w drugim 

terminie bez względu na liczbę obecnych.  

§ 24. 

1. Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny.  

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia członków 

Towarzystwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz zawiadamia Zarządy Oddziałów, Główną 

Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński pisemnie bądź drogą elektroniczną na sześć tygodni przed 

ustalonym terminem jego odbycia.  

 

§ 25. 

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Towarzystwa może być zwołany z inicjatywy Zarządu 

Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/5 liczby członków 
zwyczajnych Towarzystwa lub na pisemny wniosek 1/5 zarządów oddziałów.  

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie ośmiu tygodni 

od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.  
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3. W przypadku niewykonania przez Zarząd obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Nadzwyczajny 

Walny Zjazd zwołuje Główna Komisja Rewizyjna.  

§ 26. 

1. Zarząd Główny składa się z pięciu do siedmiu osób, w tym Prezesa, wybieranych raz na trzy 

lata przez Walny Zjazd.  

2. Członkowie Zarządu Głównego wybierają spośród siebie dwóch wiceprezesów, sekretarza i 

skarbnika.  

 

§ 27. 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:  

1) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i 
uchwałami Walnego Zjazdu,  

2) przyjmowanie budżetu Towarzystwa oraz sporządzanie bilansu i rachunku wyników wraz z 

informacją dodatkową, a także innych obowiązkowych sprawozdań merytorycznych, finansowych 
i GUS,  

3) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji i komisji problemowych stałych lub 
okresowych oraz nadzorowanie ich działalności,  

4) uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego, oddziałów, sekcji oraz 
innych regulaminów wewnętrznych,  

5) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie członkostwa 
honorowego,  

6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i 

zagranicznych,  

7) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,  

8) podejmowanie uchwał o nabyciu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,  

9) zgłaszanie zmian składu osobowego władz Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz wykonywanie wszelkich zobowiązań prawnych ciążących na Towarzystwie.  

§ 28. 

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

po-łowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.  

2. Zebrania Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes w jego imieniu nie rzadziej niż raz 

na pół roku.  

3. W zebraniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący 

oddziałów lub ich przedstawiciele, a także inne zaproszone osoby.  

4. Zarząd Główny może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga szczegółowego 

wyjaśnienia obranej procedury oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wraz z jej 

uzasadnieniem oraz niezbędnymi materiałami poglądowymi. Członkowie Zarządu Głównego 

oddają głos przesyłając prezesowi swe oświadczenia, co do rodzaju oddanego głosu. Członek 

Zarządu Głównego, w terminie 2 dni, ma prawo żądać podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym, w 

takim przypadku konieczne jest zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego. Prezes sporządza 

protokół z opisem prze-prowadzonego głosowania danej uchwały, który podlega następnie 

zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.  

5. Prezes reprezentuje Towarzystwo samodzielnie.  
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§ 29. 

Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego, w którego skład wchodzą 

trzy do pięciu osób, w tym prezes, sekretarz i skarbnik.  

§ 30. 

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy 

posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym 

przez Za-rząd Główny.  

2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków Prezydium, w tym prezesa i podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd 

Główny. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.  

3. Zebrania Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 

kwartał.  

 

§ 31. 

Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera 

przewodniczącego. 

§ 32. 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, 

kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarczości.  

2. Zasady i tryb postępowania określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd.  

3. Główna Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zjazdowi wniosek w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Głównemu.  

4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.  

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.  

6. Główna Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Członków Towarzystwa w 

przypadku, o którym mowa w § 25.  

 

§ 33. 
Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków, spośród których wybiera 

przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

§ 34. 

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów między członkami, wynikłych w 

obrębie Towarzystwa.  

2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach członkostwa Towarzystwa, o których mowa w § 17 i § 19.  

3. Zasady i tryb postępowania określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd.  

4. Sąd Koleżeński może zastosować kary w postaci upomnienia, zawieszenia w prawach 

członkowskich na okres 1-3 lat lub wykluczenia.  

5. Kary, o których mowa w ust. 3, Sąd Koleżeński stosuje w sytuacjach stwierdzenia naruszenia 

po-stanowień Statutu Towarzystwa, uchwał Walnego Zjazdu oraz Zarządu, a także w 

przypadkach podjęcia działania na szkodę Towarzystwa.  

6. Ukaranemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zjazdu, wniesione za 

pośrednictwem Zarządu Towarzystwa.  
 

 



7 
 

Statut Polskiego Towarzystwa Genetycznego 

 

Rozdział V 

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA 
§ 35. 

1. Oddział powstaje na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek, co najmniej piętnastu 

członków zwyczajnych Towarzystwa.  

2. Teren działania oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.  

 

§ 36. 

Władzami Oddziału są:  

1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,  

2) Zarząd Oddziału,  

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.  

 

§ 37. 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Oddziału.  

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

§ 38.  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

1) uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postano-

wieniami Statutu, uchwałami Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa oraz uchwałami Zarzą-du 

Głównego Towarzystwa,  

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Za-

rządu Oddziału oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej Oddziału,  

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Oddziału,  

4) określanie liczebności Zarządu Oddziału,  

5) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.  

 

§ 39. 

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w pierwszym terminie przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych.  

§ 40. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy 

Zarządu Głównego Towarzystwa, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału 

lub pisemny wniosek 1/5 liczby członków Oddziału.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 

trzydziestu dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

Postanowienia § 25 ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

§ 41. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Zarząd 

Oddziału zawiadamia członków, co najmniej na czternaście dni przed jego zwołaniem. 

§ 42. 

1. Zarząd Oddziału składa się z trzech do pięciu członków. Wybiera spośród siebie 

przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, a także w miarę potrzeb wiceprzewodniczącego.  
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2. Przewodniczący Oddziału reprezentuje Oddział samodzielnie.  

 

§ 43. 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:  

1) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz 

Towarzystwa,  

2) zarządzanie majątkiem i finansami Oddziału Towarzystwa w ramach uprawnień 

przyznawanych przez Zarząd Główny Towarzystwa zgodnie z § 53 i § 54,  

3) przedkładanie, w terminie do końca maja każdego roku, Zarządowi Głównemu informacji o 

stanie liczebnym Oddziału, zebranych składkach i zmianach w składzie organów Oddziału,  

4) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i 

finansowej,  

5) realizowanie zadań powierzonych przez Zarząd Główny.  

 

§ 44. 

Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej trzech członków Zarządu, w tym przewodniczącego.  

 

§ 45. 

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami.  

 

§ 46. 

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków, spośród których wybiera 

przewodniczącego.  

§ 47. 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:  

1) kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej ,  

2) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,  

3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium człon-

kom Zarządu Oddziału,  

4) zwoływanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Oddziału zgodnie z § 40 w związku z § 25 ust.3.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Oddziału z głosem doradczym.  

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności pełnego jej składu.  

§ 48. 

Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału w przypadku zmniejszenia się ich składu mogą 

dokooptować nowych członków w liczbie nieprzekraczającej połowy składu pochodzącego z 

wyboru. Po-stanowienia § 20 ust. ust. 2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.  

§ 49 

Rozwiązanie Oddziału:  
1. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału podejmuje Zarząd Główny zgodnie z § 27 pkt 4.  

2. Rozwiązanie Oddziału może nastąpić przy spadku liczby jego członków poniżej piętnastu lub 

zaniku działalności Oddziału wyrażającym się brakiem sprawozdań merytorycznych i 

finansowych.  
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3. Rozwiązanie Oddziału nie pozbawia członkostwa Towarzystwa osób należących do Oddziału.  

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, członkowie rozwiązanego Oddziału deklarują w 

okresie półrocznym przystąpienie do innego wybranego przez siebie Oddziału Towarzystwa. Po 

upływie tego czasu Zarząd Główny przypisuje członków do najbliższego geograficznie Oddziału.  

 

Rozdział VI 

SEKCJE TOWARZYSTWA 

 

§ 50. 

1. Sekcje Towarzystwa powołuje i rozwiązuje Zarząd Główny.  

2. Warunkiem powołania przez Zarząd Główny Sekcji tematycznej jest chęć współdziałania co 

najmniej piętnastu członków Towarzystwa.  

3. Zarząd Główny powołując Sekcję nadaje jej regulamin.  

4. Do sekcji może należeć wyłącznie członek Towarzystwa przypisany do jednego z Oddziałów 

Towarzystwa.  

5. Do rozwiązania sekcji stosuje się odpowiednio § 49 ust. 1 i 2.  

 

Rozdział VII 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
§ 51. 

Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

§ 52. 

1. Na fundusze Towarzystwa składają się:  

1) wpisowe, składki członkowskie i wpłaty członków wspierających zgodnie z § 14,  

2) dotacje i subwencje,  

3) darowizny.  

 

§ 53. 

Na własne potrzeby oddziały mogą zatrzymać połowę składek zebranych od swych członków. 

Drugą połowę składek członkowskich i wpisowe przekazują do Zarządu Głównego Towarzystwa 

sukcesywnie, najpóźniej do końca czerwca i grudnia roku finansowego. 

§ 54. 

1. Prezes reprezentuje Towarzystwo samodzielnie. Dla ważności pism dotyczących zaciąganych 

zobowiązań, praw i obowiązków majątkowych, wymagane są podpisy działających łącznie: 

prezesa Towarzystwa lub upoważnionego przez niego wiceprezesa oraz skarbnika Towarzystwa. 

2. Zarząd Główny Towarzystwa może ustanawiać pełnomocników, każdorazowo określając 

zakres ich umocowania. 

3. W przypadku umocowania Zarządu Oddziału do dysponowania majątkiem i funduszem, o 

którym mowa w § 53, decyzje finansowe podpisują działający łącznie: przewodniczący Oddziału 

lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący oraz skarbnik Oddziału. 
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Rozdział VIII 
§ 55. 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Członków Towarzystwa zwykłą 

większością głosów.  

 

§ 56. 
Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Członków Towarzystwa 

większością 2/3 głosów. 


