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Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych, zwane w dalszych postanowieniach
niniejszego statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu
posiadającym osobowość prawną, działającym na rzecz osób dotkniętych chorobami 
nerwowo-mięśniowymi.

§ 2

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dn. 7
kwietnia 1989 r. (Dz. U. Z 1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24.04.2003 (Dz. U. Nr 96 poz. 873)

§ 3

Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4

Towarzystwo podlega nadzorowi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i
Prezydenta m.st. Warszawy.

§ 5

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polski, a siedzibą jego władz
naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa

§ 6

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o
podobnym profilu działania.

§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków. Do
prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

§ 8

Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci sporządzonych według wzorów
zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 9

I. Towarzystwo ma prawo tworzenia terenowych ogniw organizacyjnych na
zasadach określonych w niniejszym statucie.

II. Terenowymi ogniwami Towarzystwa są oddziały regionalne.
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III. Oddziały regionalne muszą posiadać osobowość prawną.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 10

Towarzystwo ma za cel otoczenie osób dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi i ich
rodzin wszechstronną pomocą i opieką oraz ułatwienie ich integracji ze społeczeństwem.

§ 11

Cele określone w § 10 Towarzystwo realizuje między innymi poprzez:

1. występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w
sprawach dotyczących leczenia i rehabilitacji oraz spraw socjalno-bytowych,
zawodowych i innych, osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.

2. współpracę z polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach
działania;

3. działania na rzecz budowy systemu opieki i pomocy osobom dotkniętym chorobami
nerwowo-mięśniowymi w Polsce;

4. popularyzowanie idei Towarzystwa, informowanie i uświadamianie  zmierzające do
pełnej integracji osób chorych nerwowo-mięśniowo ze społeczeństwem poprzez
środki masowego przekazu, publikacje własne i inne.

5. prowadzenie fizjoterapii osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe;
6. prowadzenie terapii psychologiczno-pedagogicznej osób chorych na choroby

nerwowo-mięśniowe, członków ich rodzin oraz opiekunów;
7. organizacja i prowadzenie imprez i wyjazdów rehabilitacyjnych;
8. organizowanie i prowadzenie praktyk i stażów dla uczniów, studentów, absolwentów

szkół średnich i wyższych oraz bezrobotnych w zakresie pracy z osobami chorymi na
choroby nerwowo-mięśniowe;

9. organizowanie grup wolontariuszy do pracy z osobami chorymi na choroby nerwowo-
mięśniowe;

10. organizacja imprez charytatywnych;
11. poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla środowisk osób chorych na

choroby nerwowo-mięśniowe i ich rodzin;
12. organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej chorym na choroby nerwowo-

mięśniowe i członkom ich rodzin;
13. organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla placówek rehabilitacyjnych,

edukacyjnych, opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się osobami
dotkniętymi chorobami nerwowo-mięśniowymi;

14. pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego na realizację
celów statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów
administracji państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą:

15. pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację celów statutowych
poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów administracji
państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i zagranicą;
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16. udział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji
wiedzy o chorobach nerwowo-mięśniowych i przeciwdziałaniu ich skutkom;

17. prowadzenie wykładów oraz szkoleń  edukacyjnych dla nauczycieli, wychowawców i
członków rodzin osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe;

18. prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
19. przygotowywanie do pracy niepełnosprawnej młodzieży i osób dorosłych chorych na

choroby nerwowo-mięśniowe;
20. organizowanie pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej dorosłych

osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe;
21. prowadzenie zajęć i imprez integracyjnych osób chorych  na choroby nerwowo-

mięśniowe  ze środowiskiem ludzi zdrowych;
22. prowadzenie szkół i placówek integracyjnych dla osób chorych na choroby nerwowo-

mięśniowe i ludzi zdrowych;
23. prowadzenie placówek i ośrodków o charakterze opiekuńczo-rehabilitacyjnym

zarówno dla dzieci jak i dorosłych osób chorych na choroby nerwowo-mięśniowe.

§ 12

I. Statutowa działalność Towarzystwa, o której mowa w § 11 pkt.
1,2,3,4,9,10,11,12,13,15,20 ma charakter nieodpłatny.

II. Statutowa działalność Towarzystwa, o której mowa w § 11 pkt.
5,6,7,8,14,16,17,18,19,21,22,23 ma charakter odpłatny.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 zwyczajnych,
 wspierających,
 honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatel innego
państwa stale zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do
czynności prawnych, który jest osobą dotkniętą chorobą nerwowo-mięśniową albo opiekunem
lub członkiem rodziny takiej osoby. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest
złożenie właściwemu zarządowi pisemnej deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd
Główny.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. wybierać i być wybierani do władz Towarzystwa;
2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa;
3. korzystać z pomocy Towarzystwa.
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§ 16

I. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych lub osoba prawna, która dla poparcia działalności
Towarzystwa zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.

II. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu właściwemu Zarządowi
pisemnej deklaracji według wzoru ustalonego przez Zarząd.

III. Członek wspierający - osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem
swego przedstawiciela.

IV. Członek wspierający ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące działalności
Towarzystwa i uczestniczyć w obradach władz Towarzystwa z głodem
doradczym.

§ 17

I. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w
urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.

II. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zarządu
Głównego.

III. Wnioski w sprawie nadania  godności członka honorowego mogą przedstawiać
władze oddziałów regionalnych Towarzystwa.

IV. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka wspierającego.

§ 18

I. Członkowie są zobowiązani przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i
uchwał władz Towarzystwa.

II. Członkowie zwyczajni są ponadto zobowiązani:
a. aktywnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa;
b. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 19

I. Utrata członkowska następuje w razie:
a. skreślenia z listy członków przez zarząd z powodu nieusprawiedliwionego

zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający
24 miesiące, po dwukrotnym upomnieniu przez właściwy zarząd;

b. w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i
regulaminów lub działanie na szkodę Towarzystwa.

II. Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu zarządowi,

po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa,
b. śmierci członka Towarzystwa,
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c. utraty osobowości prawnej przez członka Towarzystwa będącego osobą
prawną,

d. rozwiązanie Towarzystwa.

III. Od uchwały o skreśleniu przysługuje prawo odwołania się do:
a. Zarządu Głównego w przypadku, gdy uchwałę podjął Zarząd Regionalny
b. Krajowego Zjazdu Delegatów w przypadku, gdy uchwałę podjął Zarząd

Główny za pośrednictwem odpowiednio Zarządu Regionalnego lub
Zarządu Głównego w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały o
skreśleniu.

Rozdział VI
Władze i struktura organizacyjna Towarzystwa

§ 20

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

I. Krajowy Zjazd Delegatów,
II. Zarząd Główny,
III. Główna Komisja Rewizyjna

§ 21

Zarząd Główny oraz zarządy regionalne mogą powoływać rady naukowe jako organy
opiniodawczo - doradcze.

§ 22

I. Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa są oddziały regionalne, które działają
w oparciu o statut Towarzystwa.

II. Warunkiem powołania oddziału regionalnego jest:
1) zawiązanie się minimum 15 osobowego komitetu założycielskiego

składającego się z osób deklarujących przystąpienie do Towarzystwa lub
będących jego członkami,

2) wystąpienie komitetu założycielskiego do Zarządu Głównego Towarzystwa z
wnioskiem o powołanie nowego oddziału.

III. Powołanie oddziału regionalnego następuję na podstawie uchwały Zarządu
Głównego.

IV. Uchwała Zarządu Głównego w sprawie powołania oddziału regionalnego
powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

V. Uchwała o powołaniu oddziału regionalnego powinna zawierać określenie
siedziby władz zarządu regionalnego i terenu jego działalności, regulaminy
działania władz oddziału oraz wskazywać członków będących przedstawicielami
oddziału do czasu wyboru pierwszych władz oddziału.

VI. Uchwała o odmowie powołania oddziału regionalnego jest dostarczana
wnioskodawcom na piśmie wraz z uzasadnieniem. Od tej uchwały służy
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wnioskodawcom prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie
30 dni od jej otrzymania.

§ 22A

I. Przesłanki do rozwiązania oddziału regionalnego są następujące:
1) nie podjęcie przez oddział regionalny działalności przez okres dłuższy, niż

jeden rok od daty jego powołania,
2) stwierdzenie przez Zarząd Główny zaniku zaprzestania faktycznej działalności

oddziału regionalnego w okresie dłuższym niż jeden rok od daty złożenia
ostatniego sprawozdania finansowego i merytorycznego,

3) braku czynnego udziału z zebraniach Zarządu Głównego oraz zjazdach
Krajowego Zjazdu Delegatów przez okres dłuższy niż jeden rok

4) złożenie przez zarząd oddziału regionalnego wniosku o rozwiązanie oddziału
5) nie stosowania się do: przepisów prawa, obowiązującego Towarzystwo

statutu, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwał Zarządu Głównego.
6) brak uzyskania przez oddział regionalny osobowości prawnej przez okres

dłuższy niż jeden rok od daty jego powołania 
II. Rozwiązanie oddziału regionalnego następuje na podstawie uchwały Zarządu

Głównego w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z przesłanek
wymienionych w ust. I.

III. Uchwała rozwiązania  oddziału regionalnego jest dostarczana zarządowi oddziału
na piśmie wraz z uzasadnieniem.

IV. Od tej uchwały przysługuje zarządowi oddziału odwołanie do Krajowego Zjazdu
Delegatów w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 23

Władzami oddziału regionalnego Towarzystwa są:

a. Regionalny Zjazd Członków zwany dalej Zjazdem Regionalnym,
b. Zarząd Regionalny,
c. Regionalna Komisja Rewizyjna.

§ 24

I. Władze Towarzystwa działają kolegialnie. O ile dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej, uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej ½ liczby członków. Głosowanie nad uchwałami jest jawne.
W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

II. Uchwały władz wyższych wiążą władze niższe.
III. Uchwały sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami statutu podlegają

uchyleniu przez władze Towarzystwa.
IV. Zarządy i komisje rewizyjne mają prawo dokooptowania nowych członków na

miejsce tych, którzy ustąpili w toku kadencji. Liczba członków dokooptowanych
nie może przekroczyć ½ liczby członków pochodzących z wybory.

V. Wybory wszystkich władz odbywają się w sposób tajny, zwykłą większością
głosów.



7

VI. Krajowe władze Towarzystwa wybierane są spośród delegatów. Zasady i tryb
wyboru delegatów każdorazowo ustala Zarząd Główny zgodnie z § 32 ust. IV
niniejszego statutu. 

§ 25

I. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata.
II. Władze wybieralne Towarzystwa obowiązane są działać do czasu

ukonstytuowania się nowo wybranych władz i zarejestrowania ich w Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Rozdział V
Władze naczelne Towarzystwa

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 26

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 27

I. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest jako zwyczajny i nadzwyczajny.
II. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1. Z głosem decydującym – delegaci wybrani na regionalnych zjazdach
członków;

2. Z głosem doradczym – członkowie władz krajowych, jeśli nie są delegatami
oraz członkowie rad naukowych, członkowie honorowi, członkowie
wspierający i osoby zaproszone 

III. Kadencja Delegatów trwa 4 lata.
IV. Uchwały Krajowych Zjazdów Delegatów zapadają w pierwszym terminie zwykłą

większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu –
zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 28

I. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny co 4
lata.

II. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd
Główny zawiadamia Zarządy Oddziałów Regionalnych co najmniej na miesiąc
przed terminem Zjazdu.

§ 29

I. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny:
1. Na podstawie własnej uchwały;
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2. Na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów regionalnych.

II. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest w terminie 2 miesięcy
od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. Zjazd obraduje nad sprawami,
dla których został zwołany.

§ 30

Do kompetencji Krajowych Zjazdów Delegatów należy:

1. Uchwalenie programu i głównych kierunków działania Towarzystwa:
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
3. Ocena działalności Towarzystwa i jego władz naczelnych oraz podjęcie uchwał w

tych sprawach, a także rozpatrywanie wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej o
udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie decyzji o udzieleniu lub
nie udzieleniu absolutorium;

4. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
5. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu;
7. Uchylanie uchwał Zarządu Głównego, jeśli są niezgodne z przepisami prawa,

postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego;
9. Uchylanie uchwał zjazdów regionalnych, zawieszonych przez Zarząd Główny jeśli są

niezgodne z przepisami prawa; postanowieniami statutu lub uchwałami władz
Towarzystwa;

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego
majątku;

11. Uchwalanie statutu Towarzystwa i jego zmian.

Zarząd Główny

§ 31

I. Zarząd Główny składa się z:
1. Przynajmniej 5 członków wybranych spośród delegatów na Krajowy Zjazd

Delegatów;
2. Przewodniczących zarządów regionalnych.

II. Przewodniczącego Zarządu Głównego wybierają delegaci na Krajowy Zjazd
Delegatów w wyborach bezpośrednich zwykłą większością głosów.
Przewodniczący wchodzi w skład Zarządu i Prezydium Zarządu.

III. Zarząd Główny wybiera spośród siebie 3-7 członków Prezydium w tym;
wiceprzewodniczącego, sekretarza generalnego i skarbnika.

IV. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, co najmniej raz
na pół roku.
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§ 32

I. Zarząd Główny reprezentuje Towarzystwo i działa w jego imieniu na terenie
całego kraju.

II. Zarząd Główny organizuje na terenie całego kraju całokształt prac związanych z
realizacją celów statutowych Towarzystwa.

III. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między
Zjazdami zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami Krajowego Zjazdu
Delegatów i odpowiada przed nim za swoją pracę.

IV. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
2. Ustalanie zasad i trybu wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów w

liczbie nie mniejszej niż 1/20 członków;
3. Uchwalanie planów działalności i budżetów Towarzystwa oraz zatwierdzenie

sprawozdań z ich wykonania;
4. Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu;
5. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów regionalnych;
6. Udzielanie pomocy zarządom regionalnym w ich pracy oraz koordynowanie i

nadzorowanie ich działalności;
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów regionalnych;
8. Uchwalanie regulaminu Prezydium Zarządu Głównego;
9. Uchwalanie regulaminów i wytycznych dla władz Towarzystwa:
10. Powoływanie i rozwiązywanie Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym

Towarzystwa;
11. Powoływanie i rozwiązywanie kół problemowych powoływanych w celu

wykonania zadań statutowych Towarzystwa oraz uchwalanie ich
regulaminów;

12. Ustanawianie odznak;
13. Nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;
14. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
15. Zarządzanie funduszami i majątkiem Towarzystwa;
16. Ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa;
17. Rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań Prezydium Zarządu

Głównego oraz uchylanie jego uchwał, jeśli są niezgodne z przepisami prawa,
postanowieniami statutu lub uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów;

18. Zawieszanie uchwał zjazdów regionalnych oraz uchylanie uchwał zarządów
regionalnych jeśli są niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami statutu
lub uchwałami władz Towarzystwa;

19. Zawieszanie w czynnościach zarządów regionalnych, jeśli ich działalność jest
niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz
Towarzystwa; w razie zawieszenia zarządu regionalnego, Zarząd Główny
powołuje zarząd tymczasowy, który pełni funkcje zarządu regionalnego, do
czasu wyboru nowego zarządu przez zjazd regionalny; 

20. Informowanie społeczeństwa o działalności Towarzystwa;
21. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów;
22. Interpretacja przepisów niniejszego statutu, regulaminów oraz innych uchwał

władz Towarzystwa;
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23. Udostępnianie swojego konta na potrzeby zbierania pieniędzy przez członków
zwyczajnych Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu w myśl
regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.

V. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach wymienionych w ust. IV pkt. 5,18 i 19
służy prawo odwołania do Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie 30 dni od
otrzymania uchwały Zarządu Głównego – za jego pośrednictwem.
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Zjeździe.

§ 33

Prezydium Zarządu Głównego

I. Prezydium Zarządu Głównego podejmuje uchwały w imieniu Zarządu Głównego
w okresie między jego posiedzeniami.

II. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, co
najmniej raz w miesiącu.

§ 34

Główna Komisja Rewizyjna

Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.

I. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
II. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
III. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
IV. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w

Zarządzie Głównym.
V. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
wobec członków Zarządu Głównego.

§ 35

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a. Kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, a
w  szczególności jego gospodarki finansowej i opłacania składek
członkowskich;

b. Podejmowanie niezwłocznych działań kontrolnych w sytuacji uzyskania
informacji o nieprawidłowościach w pracy Zarządu Głównego lub Zarządu
Oddziału Regionalnego;

c. Składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów, wraz z oceną
całokształtu działalności, gospodarki finansowej i majątkowej
Towarzystwa oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi;
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d. Składanie Zarządowi Głównemu corocznych sprawozdań o wykonaniu
budżetu i wynikach przeprowadzonej kontroli;

e. Nadzorowanie działalności regionalnych komisji rewizyjnych;
f. Uchwalanie regulaminu swego działania;
g. Zobowiązania Zarządu do przedstawienia wszelkich dokumentów

dotyczących działalności Towarzystwa;
h. Zobowiązania członków Zarządu do złożenia pisemnych lub ustnych

wyjaśnień;
i. Wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu Głównego lub

Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów gdy wymaga tego sytuacja
zaistniała w Towarzystwie.

 
§ 36

I. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz
Towarzystwa.

II. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.

III. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co
najmniej raz w roku.

Rada Naukowa

§ 37

I. Rada Naukowa jest organem opiniodawczo - doradczym zarządu, który ją
powołał, w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa.

II. Rada Naukowa wybiera spośród swego grona przewodniczącego.
III. Członkowie Rady Naukowej mogą brać udział w posiedzeniach zarządów.

Rozdział VI
Władze oddziałów regionalnych

Zjazd Regionalny

§ 38

Zjazd Regionalny jest najwyższą władzą Towarzystwa na terenie danego regionu.

§ 39

I. Zjazd Regionalny zwoływany jest jako zwyczajny i nadzwyczajny.
II. W Zjeździe Regionalnym biorą udział:

1. Z głosem decydującym – członkowie Oddziałów Regionalnych ;
2. Z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i osoby zaproszone.

III. Uchwały Zjazdu Regionalnego zapadają w pierwszym terminie zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
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uprawnionych do głosowania, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu –
zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 40

I. Zwyczajny Zjazd Regionalny zwoływany jest przez Zarząd Regionalny co 4 lata.
II. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Regionalnego Zarząd Regionalny

zawiadamia osoby, o których mowa w § 39 ust II, co najmniej na 14 dni przed
terminem zjazdu.

III. Zjazd Regionalny obraduje na podstawie porządku obrad, którego projekt
przedstawia zarząd regionalny.

§ 41

I. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny zwoływany jest przez Zarząd Regionalny:
1. Na podstawie własnej uchwały
2. Na wniosek Zarządu Głównego lub Regionalnej Komisji Rewizyjnej

II. Nadzwyczajny Zjazd Regionalny zwoływany jest przez Zarząd Regionalny w
ciągu 2 miesięcy od podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajny
Zjazd Regionalny obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 42

Do kompetencji Zjazdu Regionalnego należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa na terenie regionu;
2. Rozpatrywanie sprawozdań zarządu regionalnego i regionalnej komisji rewizyjnej.
3. Ocena działalności Towarzystwa na terenie regionu i władz regionalnych oraz

podjęcie uchwał w tych sprawach, a także rozpatrywanie wniosku regionalnej komisji
rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i podjęcie decyzji o
udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium;

4. Wybór i odwoływanie członków zarządu regionalnego i regionalnej komisji
rewizyjnej;

5. Wybór i odwoływanie delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
6. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Zjazdu;
7. Podejmowanie uchwał upoważniających Zarząd Regionalny do podjęcia działań

dotyczących rozwiązania oddziału. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału Zjazd
Regionalny podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy
członków.

Zarząd Regionalny

§ 43

I. Zarząd Regionalny składa się z 4-9 członków wybranych spośród członków
biorących udział w zjeździe regionalnym;
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II. Przewodniczącego Zarządu Regionalnego wybierają członkowie Oddziałów
Regionalnych w wyborach bezpośrednich. Przewodniczący wchodzi w skład
Prezydium. 

III. Zarząd Regionalny wybiera spośród siebie Prezydium w tym: 
wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

IV. Posiedzenia Zarządu Regionalnego zwoływane są w miarę potrzeby, co najmniej
raz w miesiącu.

§ 44

I. Zarząd Regionalny kieruje działalnością Towarzystwa na terenie regionu w
okresie pomiędzy zjazdami zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami i
wytycznymi władz naczelnych, jak również uchwałami zjazdu regionalnego oraz
odpowiada za swą pracę przed Zjazdem Regionalnym i Zarządem Głównym.

II. Do kompetencji Zarządu Regionalnego należy:

1. Organizowanie na terenie regionu całokształtu prac związanych z realizacją
celów statutowych Towarzystwa.

2. Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu na terenie regionu;
3. Wykonywanie uchwał władz naczelnych i zjazdu regionalnego;
4. Uchwalanie planów działalności i projektu budżetu na podstawie wytycznych

Zarządu Głównego, jak również zatwierdzenie sprawozdań z ich wykonania;
5. Uchwalanie regulaminu pracy prezydium zarządu regionalnego;
6. Przedstawienie wniosków o nadanie godności członka honorowego

Towarzystwa;
7. Zarządzanie majątkiem i funduszami w granicach budżetu, zgodnie z

zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny;
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie okresowych sprawozdań prezydium zarządu;
9. Informowanie społeczeństwa o działalności Towarzystwa;
10. Terminowe składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu

oraz na Zjazdach Regionalnych;
11. Powoływanie i rozwiązywanie rady naukowej przy Zarządzie Regionalnym;
12. Terminowe wpłacanie składek na rzecz Zarządu Głównego Towarzystwa

zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego;
13. Udostępnianie swojego konta na potrzeby zbierania pieniędzy przez członków

zwyczajnych Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu w myśl
regulaminu ustalonego przez Zarząd Regionalny;

14. Kierowanie do Zarządu Głównego wniosków o rozwiązanie oddziału
regionalnego

Prezydium Zarządu Regionalnego

§ 45

I. Prezydium Zarządu Regionalnego wykonuje uchwały w imieniu Zarządu
Regionalnego w okresie między jego posiedzeniami.

II. Posiedzenia Prezydium Zarządu Regionalnego odbywają się w miarę potrzeby, co
najmniej raz w miesiącu.
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Regionalna Komisja Rewizyjna

§ 46

I. Regionalna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału regionalnego
Towarzystwa;

II. Regionalna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
III. Regionalna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
IV. Członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była

skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
V. Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić

funkcji z Zarządzie Regionalnym stowarzyszenia;
VI. Członkowie Regionalnej Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości  z tytułu zatrudnienia
wobec członków Zarządu Regionalnego.

§ 47

Do kompetencji Regionalnej Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności zarządu regionalnego, a w
szczególności jego gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich;

2. Podejmowanie niezwłocznych działań kontrolnych w sytuacji uzyskania informacji o
nieprawidłowościach w pracy Zarządu Oddziału;

3. Składanie sprawozdania na Zjeździe Regionalnym wraz z oceną działalności oddziału
Towarzystwa oraz wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi;

4. Składanie Zarządowi Regionalnemu corocznych uwag o wykonaniu budżetu i o
przeprowadzonej kontroli;

5. Zobowiązania Zarządu Oddziału Regionalnego do przedstawienia wszelkich
dokumentów dotyczących regionalnej działalności Towarzystwa;

6. Zobowiązania członków Zarządu Oddziału Regionalnego do złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień;

7. Wnioskowanie o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału Regionalnego lub
Nadzwyczajnego Zjazdu Regionalnego, gdy wymaga tego sytuacja zaistniała w
regionie;

8. Natychmiastowe powiadomienie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej o
działalności niezgodnej z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami
Krajowego Zjazdu Delegatów lub Zarządu Głównego.

§ 48

I. Członkowie Regionalnych Komisji Rewizyjnych mogą uczestniczyć z głosem
doradczym w posiedzeniach zarządu regionalnego i jego prezydium.

II. Posiedzenia Regionalnej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co
najmniej 1 raz w roku.
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Rozdział VIII
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 49

I. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
II. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w

imieniu Towarzystwa upoważniony jest Zarząd Główny na terenie całego kraju i
Zarządy regionalne na terenie własnego oddziału.

III. Zarządy regionalne mogą nabywać majątek nieruchomy. Zbycie lub obciążenie
majątku nieruchomego następuje na podstawie pisemnego upoważnienia Zarządu
Głównego.

§ 50

I. Na Fundusz Towarzystwa składają się:

1. Wpływy ze składek członkowskich;
2. Wpływy z odpłatnej działalności statutowej;
3. Darowizny, spadki, dotacje i zapisy;
4. Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5. Wpływy ze zbiórek publicznych;
6. Wpływy z odpisów podatkowych przekazywanych od obywateli zgodnie z

obowiązującymi przepisami.

§ 51

I. Fundusze Towarzystwa przeznacza się w całości na działalność statutową.
II. Podstawę gospodarki finansowej Zarządu Głównego, zarządów regionalnych

stanowią budżety uchwalone przez odpowiednie zarządy.
III. Zasady Prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa, w tym rozliczeń

pomiędzy Zarządem Głównym, a władzami oddziałów terenowych, ustala Zarząd
Główny.

IV. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§ 52

Zabronione jest:

I. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w
stosunku do jego 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 II stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”.
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II. Przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuję bezpłatnie lub na
preferencyjnych zasadach.

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

IV. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.

§ 53

I. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
podejmowanych przez Zarząd Główny Towarzystwa oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie  i podpisy dwóch osób:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub skarbnika Zarządu Głównego.

II. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
podejmowanych przez Zarząd Regionalny oraz udzielania pełnomocnictw
wymagane jest współdziałanie  i podpisy dwóch osób:
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub skarbnika Zarządu Regionalnego.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

I. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

II. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów
podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.

III. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów
zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję
likwidacyjną.
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