
Statut Galicyjskiego Towarzystwa Historycznego

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§ 1.

1. 1.Stowarzyszenie pod nazwą  Galicyjskie Towarzystwo Historyczne, zwane dalej 
Towarzystwem jest  dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem miłośników historii 
Galicji, byłego kraju koronnego Monarchii Habsburgów.

§ 2.
1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu, oraz w 

oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. jedn. Dz. U. z 2001 r.,
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

§ 3.
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności w

granicach historycznego Królestwa Galicji i Lodomerii.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami 

kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4.

1. Do prowadzenia swojej działalności Towarzystwo może powoływać biura terenowe.
2. Towarzystwo może współpracować z krajowymi , zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.
3. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5.
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich działań Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikami zatrudnionymi przez Towarzystwo, do prowadzenia określonych zadań, mogą 

być również członkowie Towarzystwa.
4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach.
5. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów 

statutowych.
6. Majątek Towarzystwa przeznaczany jest na działalność statutową.

§ 6.
1. Towarzystwo może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 

przepisami.
2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską.
3. Szczegółowe zasady  i tryb przyznawania określi ustalony przez Zarząd Towarzystwa 

regulamin.
4. Towarzystwo może ustanowić medale honorowe, oraz przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym  dla celów obranych 
przez Towarzystwo, lub dla samego Towarzystwa.

5. Prawo do używania nazwy, oraz symbolu graficznego jest   zastrzeżone i przysługuje 
wyłącznie Towarzystwu.

Rozdział II.  Cele i sposoby ich realizacji.
§ 7.

1. Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności w zakresie:



a) upowszechniania i podtrzymywania wiedzy i tradycji o okresie galicyjskim w historii 
Polski,

b) upowszechniania wiedzy o zabytkach historii wojskowości okresu galicyjskiego,
c) działania na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między Narodami byłej Monarchii Habsburgów,
d) czynnej współpracy z instytucjami publicznymi i samorządowymi oraz organizacjami 

                      pozarządowymi zajmującymi się historią pierwszej wojny światowej,
e) zabezpieczania i dbałości o miejsca pochówków żołnierzy poległych w pierwszej 

wojnie światowej,
f) zgłębiania i propagowania wiedzy o osobach i wydarzeniach szczególnie ważnych w 

historii Galicji i  jej społecznościach lokalnych.
§ 8.

1. Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a) działalność wydawniczą,
b) działalność wspomagającą edukację ogólną i historyczną,
c) aktywną współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora 

publicznego i instytucjami naukowo badawczymi,
d)  tworzenie i poszerzanie bazy materiałowej związanej z realizacją celów statutowych

         Towarzystwa,
e) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie objętym niniejszym 

statutem,
f) organizowanie wystaw historycznych, prelekcji, odczytów mających charakter 

edukacyjny,
g) formowanie grup rekonstrukcji historycznej wzorujących się na tradycjach i historii 

galicyjskich pułków piechoty. 

Rozdział III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.
§ 9.

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

§ 10.
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 11.
1. Przyjęcia w poczet członków Towarzystwa dokonuje Zarząd w drodze uchwały.
2. Uchwała Zarządu o przyjęciu kandydata w poczet członków Towarzystwa powinna zostać 

podjęta w terminie trzech miesięcy od daty wpływu wniosku.
3. Kandydat powinien zostać zawiadomiony o treści podjętej uchwały w terminie 30 dni od daty

jej podjęcia.
4. W przypadku odmowy przyjęcia kandydata na członka, lub niepodjęcia decyzji w terminie, o 

którym mowa w  § 11 ust. 2  ma on prawo, w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia 
decyzji, lub od upływu  terminu, o którym mowa w § 11 ust.3  złożyć odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków.

5. Odwołanie należy złożyć na piśmie na ręce Zarządu, a ten przedłożyć je podczas najbliższych 
obrad Walnego Zebrania Członków.

6. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.



§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, obywatel polski i 

obcokrajowiec,  akceptujący cele i idee Towarzystwa, a ponadto zobowiązał się do 
przestrzegania statutu i uchwał organów Towarzystwa.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością 
Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc rzeczową lub finansową.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, 
która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Towarzystwa.

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 
pisemnej deklaracji.

5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 13.

1. Kandydat do Towarzystwa składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o 
przystąpieniu i zobowiązaniu do zapłacenia opłaty wpisowej i składek, a ponadto:

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer 
pesel,

b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer regon, dołączając także 
odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestru.

§ 14.
1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:

a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do wszystkich władz 
Towarzystwa,

b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących 

działalności Towarzystwa,
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów 

statutowych Towarzystwa,
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,
f) uczestniczenia w kształtowaniu i realizacji programu działania Towarzystwa.

1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych  przez 

Towarzystwo,
b) przestrzegania postanowień statutu , oraz uchwał organów Towarzystwa,
c) opłaty wpisowej i regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15.
1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba fizyczna lub prawna, akceptująca jego

cele, która:
a) oświadczyła, że pragnie wspierać finansowo działalność statutową Towarzystwa

                                    w zadeklarowanej przez siebie wysokości,
b) złożyła na ręce Zarządu wniosek o przyjęcie jej w poczet członków wspierających,
c) zobowiązała się do przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z  §  17 ust. 1 pkt. a, b, c, d.
3. Członek wspierający Towarzystwo nie posiada:

a) biernych i czynnych praw wyborczych do organów Towarzystwa,
b) prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.

4. Z uwzględnieniem  § 15 ust.3  pkt. a, b. członkom wspierającym przysługują prawa, o których 
mowa w § 14 ust.1  pkt. c, d, f, a ponad to przysługują im prawa:

a) uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem 
doradczym,

b) zgłaszania wniosków, postulatów i opinii dotyczących działalności Towarzystwa.



5. Członkowie wspierający Towarzystwo mają obowiązki, o których mowa w § 14 ust.2  pkt. a, b,
c.

6. Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Towarzystwo bierze udział w działalności 
Towarzystwa poprzez swojego przedstawiciela.

7. Członek wspierający jest zobowiązany  do terminowego wywiązywania się z zadeklarowanej 
pomocy.

§ 16.
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 

zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie Członków  za szczególne zasługi 
dla Towarzystwa.

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu Towarzystwa godności członka honorowego, nie powoduje 
utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

3. Walne Zebranie Członków może odebrać godność członka honorowego w wypadkach 
określonych w § 17 ust.2  pkt. b, d.

4. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Towarzystwa,
z wyłączeniem opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 17.
1. Ustanie członkostwa w Towarzystwie następuje wskutek:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do 

czynności prawnych, albo utraty praw publicznych,
c) likwidacja członka będącego osobą prawną,
d) wykluczenia.

2. Wykluczenie członka Towarzystwa następuje w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż jeden 

rok,
b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym statutem,
c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub 

godzi w jego dobre imię,
d) działania na szkodę Towarzystwa.

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały.
4. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub 

osobiście na posiedzeniu Zarządu.
5. O treści uchwały Zarząd  niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego.
6. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust.1  pkt. a, c, stwierdza Zarząd w formie 

uchwały, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3  przysługuje zainteresowanemu odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie jednego miesiąca od pisemnego powiadomienia o 
treści uchwały.

8. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa.
§ 18.

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Towarzystwa
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński.



§ 19.
1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 
członków.

2. Kandydatów do władz Towarzystwa rekomendować może każdy zwyczajny członek 
Towarzystwa, spośród członków Towarzystwa, podając krótkie ustne uzasadnienie 
kandydatury, a osoba rekomendowana musi wyrazić zgodę na kandydowanie do władz 
Towarzystwa.

3. Przed wyborem władz Towarzystwa, Walne Zebranie Członków ustala w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów, ilość osób jaka wybierana będzie do składu Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej, oraz Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję, kworum wyborów analogicznie jak 
w zapisie   § 20  ust. 1.

4. Władze Towarzystwa wybierane są spośród zgłoszonych kandydatur .
5. Każdy członek Walnego Zebrania Członków może głosować na taką ilość osób wchodzących w

skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, jaka została ustalona w głosowaniu o 
którym mowa w ust.3 tego paragrafu.

6. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybierają członkowie Zarządu podczas jego 
pierwszego posiedzenia, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności 
wszystkich swoich członków.

7. Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie 
Komisji podczas jej pierwszego posiedzenia, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów przy obecności wszystkich swoich członków .

8. Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Sądu Koleżeńskiego wybierają członkowie  
Sądu podczas jego pierwszego posiedzenia, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności wszystkich swoich członków.

9. W razie, gdyby skład władz Towarzystwa uległ zmniejszeniu w czasie trwania ich kadencji, 
uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji:

a) spośród nie wybranych do Zarządu, Komisji Rewizyjnej czy Sądu Koleżeńskiego, 
kandydatów według ilości uzyskanych głosów podczas ostatnich wyborów do władz 
Towarzystwa,

b) w drugiej kolejności, spośród wszystkich członków Towarzystwa.
10. W trybach określonych w ust. 9 tego paragrafu można powołać nie więcej niż połowę składu 

organu, w przeciwnym wypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków  w celu odbycia 
wyborów uzupełniających.      

§ 20.
1. Jeśli w statucie nie zaznaczono inaczej, uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na 
liczbę obecnych członków.

2. Na wniosek Zarządu, Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego , Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, lub Prowadzącego 
Walne Zebranie Członków uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim bez względu na liczbę obecnych członków.

3. Wnioski te rozpatrywane są w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
4. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos osoby 

przewodzącej konkretnemu organowi władz Towarzystwa. 
§ 21.

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 4 lata.



Rozdział. V. Walne Zebranie Członków.

§ 22.
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku, jako sprawozdawcze, i

raz na cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, 
miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 
Zebrania Członków.

4. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie, nie 
później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania poprzedniego Walnego Zebrania Członków.

5. Walne zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Towarzystwa.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 14 dni od 

daty zgłoszenia wniosku  lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało 
zwołane. 

§ 23.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków
b) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa
c) rozpatrywanie i uchwalanie zmian statutu na wniosek każdego członka Towarzystwa, 

oraz odpowiednich, upoważnionych organów(np. Sądu)  
d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa
e) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, oraz                               

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
h) podejmowanie uchwał w sprawie wotum nieufności wobec władz Towarzystwa 
        na wniosek, co najmniej połowy jego członków   
i) ustalanie wysokości wpisowej i miesięcznych składek członkowskich
j) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego w Towarzystwie                

i pozbawianie godności członka honorowego
k) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

Rozdział. VI. Zarząd Towarzystwa.
§ 24.

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz i ponosi 
odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd składający się z 6 osób wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
3. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika  wybierają ze swego grona Członkowie Zarządu .
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na kwartał. 
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jego zastępca i im przewodniczy.
6. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy, oraz tryb obradowania określa regulamin 

Zarządu uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków.



§ 25.
1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą  (formalną i merytoryczną) pracą Towarzystwa,
b) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zebrania Członków,  w  zakresie realizacji 

celów statutowych,   
c) tworzenie i przedstawienie do zatwierdzenia, planu uszczegółowiającego główne  

kierunki działania i rozwoju Towarzystwa (na czas trwania kadencji Zarządu) 
określone przez Walne Zebranie Członków,    

d) tworzenie i przedstawianie do zatwierdzenia innych planów wynikających z celów 
statutowych Towarzystwa,

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
g) przyjmowanie  członków Towarzystwa,
h) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, w tym podejmowanie decyzji 

sposobach i formach pozyskiwania środków na działalność Towarzystwa,
i) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, w tym podejmowanie decyzji o 

                      sposobach  i formach pozyskiwania środków na działalność Towarzystwa,
j) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, w tym podejmowanie decyzji o 

zbywaniu i nabywaniu  majątku trwałego,
k) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
l) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
m) powoływanie i odwoływanie Biura Towarzystwa oraz zatrudnianie pracowników, 
n) ustalanie regulaminu biura,                
o) ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura           
        Towarzystwa oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Towarzystwa,
p) podejmowanie współpracy z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.  
          

2. Do wykonywania   zadań wynikających z kompetencji własnych, Zarząd upoważniać może 
inne osoby. 

3. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.  

Rozdział VII. Komisja Rewizyjna
§ 26.

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa, w 
szczególności do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Towarzystwa.

2. Komisję Rewizyjną złożoną z 3 osób, wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
jawnym.

3. Przewodniczącego i Sekretarza wybierają ze swego grona Członkowie Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Towarzystwa, ani

nie mogą pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają sie w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 
roku.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
7. Komisja działa na podstawie własnego regulaminu uchwalanego przez Walne Zebranie 

Członków.
8. Członkiem Komisji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo popełnione umyślnie,  ścigane z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo 
skarbowe.



9. Członkowie Komisji z tytułu członkostwa w Komisji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych 
kosztów.

§ 27.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola i ocena całokształtu działalności Towarzystwa poprzez m.in. 
przedstawianie Zarządowi   i Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków, oraz
zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej 
Towarzystwa,

b) ocena pracy Zarządu Towarzystwa, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
c) składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie, bądź nie udzielenie, 

absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu Towarzystwa lub poszczególnych członków 

Zarządu   z podaniem uzasadnienia (np. z powodu bezczynności itp.),
f) żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w 

terminie lub w trybie ustalonym statutem,
h) możliwość uczestniczenia w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
i) informowanie właściwych organów o stwierdzonych naruszeniach prawa w 

działalności Towarzystwa, 
j) żądanie, w każdym czasie, informacji i dokumentów o bieżących pracach Zarządu 

Towarzystwa, w tym żądania od członków Zarządu pisemnych i ustnych 
wyjaśnień w badanych sprawach.                                                                                      

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich 
jej członków.

Rozdział VIII. Sąd Koleżeński
§ 28.

1. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy 
członkami Towarzystwa.

2. Sąd Koleżeński, złożony z 3 członków wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
jawnym. 

3. Przewodniczącego i Sekretarza Sądu Koleżeńskiego wybierają z pośród siebie członkowie 
Sądu.

4. Sąd Koleżeński przyjmuje skargi wniesione przez członków i rozstrzyga spory wynikłe 
pomiędzy członkami na arenie działalności Towarzystwa.

5. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd  dotyczące nieprzestrzegania 
niniejszego statutu.

6. Sąd Koleżeński protokołuje swe rozprawy, a jego orzeczenia zapadają zwykłą większością 
głosów,  przy obecności wszystkich jego członków.

7. Sąd Koleżeński wnioskuje do Zarządu o zastosowanie następujących kar:
a) upomnienie,
b) naganę,
c) zawieszenie w prawach członka na okres od trzech  miesięcy do jednego roku, 
d) wykluczenie z Towarzystwa.

8. Sąd Koleżeński doręcza Zarządowi  i ukaranemu odpis orzeczenia.
9. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego 

Zebrania Członków, które podejmie w danej sprawie decyzję ostateczną.
10. W wypadku wykluczenia członka z Towarzystwa pozostaje on zawieszony w swych 

czynnościach do czasu decyzji Walnego Zebrania Członków.



Rozdział IX. Majątek i gospodarka  finansowa.
§29.

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
a) opłata wpisowa,
b) składki członkowskie,
c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
d) dotacje, subwencje, kontrakty, udziały, lokaty,
e) działalność odpłatna,
f) odsetki bankowe, 
g) dochody z działalności gospodarczej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane głównie na koncie Towarzystwa. Wpłaty
gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na 
to konto.

3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje 

Zarząd.
5. Opłata wpisowa i składki członkowskie przekazywane są na ręce skarbnika Zarządu, wpłaty 

składek dokonują członkowie Stowarzyszenia w maksymalnie rocznych okresach 
rozliczeniowych.

Rozdział X. Sposób reprezentacji.
§ 30.

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa, 
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis łącznie dwóch Członków
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

2. W każdym przypadku wymagana jest obligatoryjnie kontrasygnata Skarbnika.
3. Do ważności innych pism i dokumentów, wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa, 

oraz jednego Członka Zarządu, lub osoby do tego upoważnionej przez Zarząd.

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.
§ 31.

1. Zmiany w statucie i uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie 
Członków  kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób 
jego likwidacji, a także wskazuje fundacje lub stowarzyszenia o celach statutowych zbliżonych
celom Towarzystwa, na rzecz których przejdzie majątek Towarzystwa, po zaspokojeniu jego 
zobowiązań.

3. W sprawie dysponowania majątkiem Towarzystwa zakazuje się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w 

stosunku do jego członków, członków Władz Towarzystwa lub pracowników oraz 
osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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”

b) przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków Władz Towarzystwa 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,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Władz Towarzystwa lub jego 
pracowników

        oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to 
        wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d) zakupu na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Towarzystwa, członkowie władz Towarzystwa lub jego pracownicy, oraz ich osoby 
bliskie.

§ 32.
1. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 

Sądu.

                      


