STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WIRUSOLOGICZNEGO
W LUBLINIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Towarzystwo Wirusologiczne” zwane dalej
„Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 „o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U z 2003 Nr 96 poz. 873 z późn.
zm. oraz postanowienia niniejszego Statutu.
2. Nazwa Towarzystwa jest zastrzeżona.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
władz naczelnych miasto Lublin. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może
prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem
prawnym.
§3
1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Walne Zgromadzenie Członków, większością kwalifikowaną co najmniej 2/3
głosów członków zwyczajnych i honorowych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu
Członków
§4
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.
§5
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§6
Towarzystwo ma prawo używać odznak, godła i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.
§7
Zależnie od potrzeb Towarzystwo w ramach swojej struktury organizacyjnej może
powołać Oddziały (jako terenowe jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej) oraz
tworzyć wewnętrzne jednostki takie jak: Sekcje, Komisje Problemowe i Komitety
Organizacyjne o charakterze pomocniczym lub opiniodawczym.
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Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁNIA TOWARZYSTWA.
§8
Celem Towarzystwa jest:
1) propagowanie i rozwijanie różnych dziedzin wirusologii;
2) popularyzowanie osiągnięć wirusologii w społeczeństwie;
3) wytworzenie wśród członków szlachetnego współzawodnictwa w czasie
rozwiązywania
zagadnień
naukowych
dotyczących
rozwoju
nauk
wirusologicznych;
4) współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi w
dziedzinie zwalczania zakażeń i chorób wirusowych.
§9
Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo:
1) organizuje zjazdy, sympozja, posiedzenia naukowe, odczyty, wykłady, wystawy
i konkursy;
2) wydaje czasopisma naukowe, książki i inne publikacje z dziedziny wirusologii;
3) współdziała i współpracuje z redakcjami czasopism naukowych;
4) współdziała z administracją państwową i samorządową;
5) informuje władze państwowe i samorządowe o stanie i potrzebach wirusologii
polskiej;
6) współpracuje z instytucjami i pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą
7) organizuje szkolenia oraz propaguje inne wszelkich działania z dziedziny
wirusologii;
8) prowadzi inne formy działalności mogące służyć realizacji celów statutowych
Towarzystwa.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających.
3) członków honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, oraz
cudzoziemiec, w tym także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, podzielający zasady i cele statutowe Towarzystwa Wniosek o
przyjęcie w poczet członków winien być popartym rekomendacją co najmniej 2 innych
członków zwyczajnych Towarzystwa. Kandydaci na członków zwyczajnych muszą mieć
pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych) lub prawna zainteresowana
działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełna
zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych, która wniosła
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wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi
dla rozwoju Towarzystwa lub polskiej wirusologii.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnej deklaracji
Zarząd Główny (lub Zarząd Oddziału) w drodze uchwały. Wzór deklaracji członkowskiej
ustala Zarząd Główny.
5. O nadaniu statusu członka honorowego decyduje w uchwale Walne Zgromadzenie
Członków, na wniosek Zarządu Głównego (lub Zarządu Oddziału) lub grupy co najmniej
10 członków Towarzystwa. Uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów członków
Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa,
zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwał Zarządu Głównego,
posługiwania legitymacją i oznaczeniami członkostwa w Towarzystwie.
korzystania z opieki, pomocy i rekomendacji Towarzystwa w zakresie
działalności polegającej na realizacji celów statutowych.
korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo;
prenumeraty czasopism i publikacji wydawanych przez Towarzystwo.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)
2)
3)
4)
5)

przestrzegania powszechnie obowiązującego prawa oraz statutu, regulaminów
i uchwał władz Towarzystwa,
regularnego opłacania składek na rzecz Towarzystwa,
dbania o dobre imię Towarzystwa, a w szczególności do przestrzegania zasad
na których opiera się działalność statutowa Towarzystwa.
regularnego uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzeniach Członków,
chyba, że ważne powody uniemożliwiają jego obecność.
aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych.
§ 14

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2-7.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym – w obradach

statutowych władz Towarzystwa.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1, 3 i 5.
4. Rodzaje pomocy udzielanej przez członka wspierającego Towarzystwa i sposób jej

realizacji określi odrębna umowa. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania
warunków umowy.
§ 15
Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek członkowskich. Ponadto
posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego określone w § 13 statutu.
§ 16
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi Głównemu (lub Zarządowi Oddziału), po uprzednim uregulowaniu
składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6
miesięcy.
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci
pozbawienia praw publicznych,
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5)

pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków.
6) wykluczenie w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu, uchwał i regulaminów
władz Towarzystwa.
2. Zarząd Główny (lub Zarząd Oddziału) zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu
go lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia i wskazując na prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 14 dni, od daty
doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania od uchwały Zarządu o której mowa w ust. 2, członek
jest zawieszony w prawach i obowiązkach
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2 i 3.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 17
1. Władzami Towarzystwa są władze naczelne oraz władze terenowe.
2. Organami władz naczelnych Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd Główny;
3) Główna Komisja Rewizyjna;
3. Organami władz terenowych są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
4 Oddział Towarzystwa, będzie powołany uchwałą Zarządu Głównego, na wniosek co
najmniej 20 osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub będących już
członkami zwyczajnymi. Tworząc Oddział Zarząd Główny po uzyskaniu akceptacji
Walnego Zgromadzenia Członków określa zasięg terytorialny oraz siedzibę. Teren
działania Oddziału i jego siedziba musi być zgodna z podziałem administracyjnym Kraju.
§ 18
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić
głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby
przewodniczącej obradom.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów,
wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz
nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
Walne Zgromadzenie Członków
§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. W przypadku przekroczenia liczby 200 członków (zwyczajnych i honorowych), Walne
Zgromadzenie Członków może przekształcić się w Walne Zgromadzenie Delegatów. W
takim przypadku delegaci wybierani są na czas kadencji, w liczbie 1 delegat na
5 członków Towarzystwa. Wybory delegatów przeprowadzane są w Oddziałach na
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Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziału Towarzystwa. Delegaci zachowują swój
mandat przez całą kadencję.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej
30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają:
1) w pierwszym terminie – zgodnie z § 18 ust. 2 statutu.
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.
§ 20
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
3) 1/3 liczy Zarządów Oddziałów;
4) na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 liczby członków (delegatów)
Towarzystwa;
5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2, 3 i 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienie
(złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi Głównemu.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 21
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej, finansowej i
gospodarczej Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz Zarządów Oddziałów.
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek
Głównej Komisji Rewizyjnej;
4) wybór i odwołanie (w głosowaniu tajnym) Prezesa Towarzystwa oraz
pozostałych członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
5) uchwalanie statutu i jego zmian,
6) zatwierdzanie decyzji Zarządu Głównego o utworzeniu Oddziału;
7) zatwierdzenie budżetu i preliminarza budżetowego Towarzystwa
8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych
organizacji,
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego
majątku;
10) ustalanie wysokości składek członkowskich;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wniesionych przez
członków Towarzystwa,
12) nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu Głównego (lub Zarządu
Oddziału) godności członka honorowego;
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady
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Zarząd Główny
§ 22
1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
2. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków, dodatkowo w skład
Zarządu Głównego mogą wchodzić Naczelni Redaktorzy czasopism wydawanych przez
Towarzystwo, Przewodniczący Oddziałów i Przewodniczący Sekcji.
3. W skład Zarządu Głównego w każdym przypadku wchodzą:
1) Prezes,;
2) Dwóch Wiceprezesów;
3) Sekretarz;
4) oraz trzech członków.
4. Członkowie Zarządu Głównego wymienieni w ust. 3 podpunkt 1, 2 oraz 3 stanowią
Prezydium Zarządu Głównego.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcje tę
obejmuje na ten okres jeden z Wiceprezesów wyznaczony przez Zarząd Główny.
§ 23
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków;
2) realizacja celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków;
3) opracowywanie projektu budżetu i preliminarzy
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego;
6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym wnioskowanie do
Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub pozbawienie godności
członka honorowego;
7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
8) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
9) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
10) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z
przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz naczelnych;
11) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników oraz zawieranie
z nimi stosownych umów;
12) urządzanie i organizowanie konkursów, sympozjów, szkoleń oraz
propagowanie innych wszelkich działań służących realizacji statutowych celów.
13) powołania w razie potrzeby jednostek organizacyjnych o których mowa jest w §
7;
14) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków;
2 W razie zawieszenia Zarządu Oddziału o którym mowa w ust. 1 lit. 10 statutu, Zarząd
Główny powołuje Zarząd Tymczasowy Oddziału, który pełni swoje funkcje do czasu
wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.
§ 24
1. Działalnością Towarzystwa, w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, kieruje
Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny;
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż co trzy
miesiące.
3. Uchwały Prezydium podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu
Głównego.
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Główna Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowanie kontroli
nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków.
3. Główna Komisja Rewizyjna konstytuując się wybiera ze swego składu
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa. ze
szczególnym uwzględnieniem finansowej gospodarki pod względem jej
rzetelności oraz celowości i racjonalności wydatkowania środków pieniężnych
2) kontrola może obejmować działalności jednostek o których mowa w § 7 statutu;
3) nadzorowanie Komisji Rewizyjnych Oddziałów;
4) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń
pokontrolnych;
5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków w razie nie zwoływania go przez
Zarząd Główny, w terminie lub trybie przewidzianym w statucie;
6) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału w razie nie zwołania go
przez Zarząd Oddziału;
7) Prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego (lub Zarządu
Oddziału), celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli
wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego lub Zarządu
Oddziału w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni
od daty złożenia wniosku (żądania);
8) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub
odmowę udzielenia) absolutorium władzom Towarzystwa;
9) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków lub
Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału;
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
§ 26
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu Głównego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych
funkcji we władzach Towarzystwa.

Rozdział V
TERENEWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE – ODDZIAŁY
§ 27
1. Oddziały tworzone i rozwiązywane są na mocy uchwały Zarządu Głównego, podjętej na

wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa, którzy będą zrzeszeni w tym Oddziale.
Uchwała Zarządu Głównego jest zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Obszar działania Oddziału i siedzibę określa Zarząd Główny w uchwale.
3. Postanowienia § 17 ust. 4 statutu stosuje się odpowiednio.
§ 28
1. Oddziały tworzy się w celu ułatwienia realizacji celów Towarzystwa poza siedzibą władz

naczelnych.
nie prowadzą samodzielnej gospodarki finansowej, nie posiadają
wyodrębnionego majątku i podlegają Zarządowi Głównemu, także w zakresie realizacji
celów statutowych.

2. Oddziały
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§ 29
1. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału;
2) Zarząd Oddziału;
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Postanowienia § 18 statutu stosuje się odpowiednio.
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
§ 30
1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższa władzą Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 31
Do Walnego Zgromadzenie Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie programów działania Oddziału zgodnie z wytycznymi władz
naczelnych;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Oddziału oraz podejmowanie
na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału - uchwały o udzieleniu absolutorium
ustępującemu Zarządowi Oddziału,
3) wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu Oddziału oraz członków
Zarządu Oddziału;
4) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w przypadku
przewidzianym w § 19 ust. 2;
§ 32
W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Oddziału,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający z terenu działania Oddziału,
członkowie władz nadrzędnych oraz zaproszeni goście.
§ 33
1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału powiadamiając
członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 21 dni
przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 19 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§ 34
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Zarządu Głównego;
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału;
5) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania członków
Oddziału;
2. Zarząd Oddziału obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt
2,3, 4 i 5.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zgromadzenia Członków
Oddziału w terminie lub trybie określonym w statucie uprawniona władzą do jego
zwołania jest Zarząd Główny.
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Zarząd Oddziału
§ 35
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swego działania,
zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.
§ 36
składa się z pięciu członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu
Członków Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu wybierany jest Przewodniczący, jego
zastępca sekretarz i dwóch członków Zarządu Oddziału.
2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, Zarządu Głównego
oraz Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału;
2) informowanie Zarządu Głównego o bieżącej działalności Oddziału, oraz
składanie rocznych sprawozdań z realizacji celów statutowych przez Oddział,
3) przekazywanie władzom Towarzystwa wniosków, uwag i skarg członków
Oddziału,
4) określenie szczegółowych kierunków działania Oddziału;
5) reprezentowania Oddziału na zewnątrz;
6) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków należących do Oddziału ;
7) zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach posiadanych pełnomocnictw od
Zarządu Głównego;
8) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału;
9) informowanie członków Oddziału o uchwałach i poleceniach władz
nadrzędnych i czuwanie nad ich wykonywaniem przez członków Oddziału,
10) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków
Oddziału.
1. Zarząd Oddziału

Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 37
Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli
działalności Zarządu Oddziału.
§ 38
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego oraz sekretarza i działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym
przez Walne Zgromadzenie Członków.
§ 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości
i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwałami władz
nadrzędnych;
2) współpraca z Główną Komisja Rewizyjną;
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
dotyczących działalności statutowej i finansowej;
4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie
uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub
uchwałami władz nadrzędnych;
5) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze
swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmową
udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału
§ 40
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności
Zarządu Oddziału co najmniej jeden raz w roku.
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2. Członkowie Komisja Rewizyjna Oddziału mają prawo udziału z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Oddziału.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Towarzystwa.
§ 41
Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału w
przypadku zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu
liczbowego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż
jeden rok.
§ 42
Rozwiązanie może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku
kiedy to władze Oddziału nie realizują celów Towarzystwa lub działają w sposób sprzeczny z
jego celami.
§ 43
Dla ważności pisma dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa
wymagane są podpisy prezesa i sekretarza lub dwóch wiceprezesów i sekretarza.

Rozdział VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 44

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 45
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

1)
2)
3)

składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki,
wpływy z działalności statutowej Towarzystwa (dochody z własnej działalności,
dochody z majątku Towarzystwa),
4) dotacje od instytucji państwowych, samorządowych i Unii Europejskiej, oraz
innych organizacji krajowych i zagranicznych w tym fundacji i stowarzyszeń.
5) ofiarność publiczna.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w
ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa.
Wysokość składek określa Walne Zgromadzenia Członków w uchwale.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
§ 46

W ramach działalności Towarzystwa zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników 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",
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
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4)

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

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 47
1. Uchwalenia statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa

przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga zwykłej większości głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
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