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Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ l. 
 
Toruńskie Towarzystwo Fortyfikacyjne, zwane dalej Towarzystwem, jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i 
demokratycznym zrzeszeniem osób fizycznych, . Towarzystwo działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 

§ 2. 
 
Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą władz jest miasto Toruń 
 

§ 3. 
 
Towarzystwo posiada osobowość prawną. 
 

§ 4. 
 
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy. Do prowadzenia swoich spraw 
może zatrudniać pracowników. 
 

§ 5. 
 
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 
Dochód z tej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału 
pomiędzy członków Towarzystwa. 
 

§ 6. 
 
1. Towarzystwo może używać znaku, odznak i pieczęci. 
2. Wzory oraz zasady ich używania określa Zarząd . 
 

§ 7. 
 
Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Walne 
Zebranie. 
 

Rozdział II 
 

Cel i sposób działania 
 

§ 8. 
Celem Towarzystwa jest: 

1) podejmowanie wszechstronnych działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony ,zachowania 
utrzymania w należytym stanie  fortyfikacji i towarzyszących im obiektów oraz ich zagospodarowania, 
pogłębianie wiedzy w zakresie historii fortyfikacji i nauk z nią związanych ,edukacja i upowszechnianie wiedzy 
na temat historii i walorów  obronnych budowli fortecznych, pobudzenie inicjatyw społecznych na rzecz ochrony 
fortyfikacji oraz działania na rzecz promocji obronności i wojskowości;  

2) prowadzenie działalności: 
a) kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i wydawniczej. 

 
                      §9 
Towarzystwo realizuje swoje cele i zadania przez: 
1.   inspirowanie i organizowanie badań oraz upowszechnianie ich wyników, 
2. działania edukacyjne i uświadamianie społeczeństwu znaczenia dziedzictwa architektury militarnej jako ważnego 
świadectwa historii, 
3. propagowanie potrzeby opieki nad zabytkowymi fortyfikacjami i krzewienie wiedzy o walorach budowli obronnych, 
4. organizowanie posiedzeń, konferencji naukowych, zjazdów i wycieczek studialnych,  
5. urządzanie samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami 

samorządowymi i państwowymi publicznych odczytów, wystaw i pokazów oraz inscenizacji plenerowych, 
6. czynny udział w ochronie i konserwacji dzieł fortecznych, 
7. podejmowanie działań na rzecz wytwarzania, gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z 

fortyfikacjami, 
8. współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi w kraju i zagranicą, 
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9. otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i zespołów fortyfikacyjnych, przez członków Towarzystwa oraz 
podejmowanie prac konserwatorskich pod nadzorem państwowej i samorządowej administracji konserwatorskiej, 

10. prowadzenie monitoringu stanu zachowania i zagospodarowania budowli obronnych, 
11. informowania społeczeństwa o stanie zachowania fortyfikacji, o podjętych strategiach i wysiłkach zmierzających do 

ich zabezpieczenia, oraz interweniowanie w wypadku zagrożenia historycznych budowli obronnych, 
12.  współpraca z organami państwowymi i samorządowymi ,instytucjami naukowymi, muzeami, bibliotekami i 

archiwami w zakresie ochrony zabytków, 
13. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, 
14. tworzenie i pomnażanie funduszy przeznaczonych na rewitalizację zabytkowych fortyfikacji i działalność 

statutową, 
15. nagradzanie, wyróżnianie oraz występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród za opiekę nad zabytkami. 
16. Cele statutowe realizowane są z wykorzystaniem działań: 

-wydawanie książek, kod PKD 58.11.Z 
-wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, kod PKD 58.14.Z 
-badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, kod PKD 72.20.Z 
-działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, kod PKD 79.90.A 
-działalność w zakresie informacji turystycznej, kod PKD 79.90.B 
-działalność organizatorów turystyki, kod PKD 79.12.Z 
-działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, kod PKD 82.30.Z 
-pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane, kod PKD 85.59.B 
-działalność obiektów kulturalnych, kod PKD 90.04.Z 
-działalność muzeów, kod PKD 91.02.Z 
-działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, kod PKD 91.03.Z  

 
 

§ 10. 
 
1. Działalność, o której mowa w § 8 i § 9 Statutu, może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność 

pożytku publicznego. 
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji tej działalności w ramach celów 

statutowych. 
3. Towarzystwo w zakresie prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wyodrębnia 

rachunkowo te formy działalności, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z 
uwzględnieniem przepisów o rachunkowości. 

4. Wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego, nie może  być wyższe 
od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności. 

5. Wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju 
i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną, przy wykonywania statutowej działalności nieodpłatnej oraz 
działalności odpłatnej nie może przekraczać 1,5 krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
 

 
Rozdział III 

 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 11. 

 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1) zwyczajnych; 
2) wspierających; 
3) honorowych. 

§ 12. 
 
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
akceptująca statutowe cele Towarzystwa. 
 

§ 13. 
 
1. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd  na pisemny wniosek zainteresowanego poparty rekomendacją 

dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, po odbyciu rocznego stażu kandydackiego liczonego od dnia złożenia 
wniosku. 

2. W przypadkach uzasadnionych aktywnością i dorobkiem , Zarząd  może zwolnić kandydata z obowiązku odbycia 
stażu kandydackiego. 
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§ 14. 
 
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wspierająca Towarzystwo materialnie lub 

intelektualnie.  
2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego. 

 
 

§ 15. 
 

Godność Członka Honorowego Towarzystwa nadaje Walne Zebranie, na wniosek władz lub członków Towarzystwa. 
 

§ 16. 
 
 
Członek zwyczajny ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa 
2) uczestniczyć w zebraniach i innych  spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo; 
3) korzystać z lokali, urządzeń technicznych, doradztwa i szkoleń Towarzystwa; 
4) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa; 
5) nosić odznakę organizacyjną; 
6) zaskarżać do  Sądu Koleżeńskiego: uchwały i orzeczenia w sprawach członkowskich oraz inne uchwały niezgodne 

ze Statutem Towarzystwa, w ciągu 30 dni od ich podjęcia; 
7) współdecydować o programie działania Towarzystwa przez uczestniczenie w podejmowaniu uchwał i 

występowanie z inicjatywą uchwałodawczą do władz wszystkich szczebli. 
 

§ 17. 
 
Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1) aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa, propagowania jego celów i programu oraz dbania o dobre 
imię Towarzystwa; 

2) przestrzegania: Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; 
3) regularnego opłacania składek. 
 

§ 18. 
 
1. Członkowie honorowi i wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z 

głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa; stosuje się do nich odpowiednio postanowienia § 16 pkt 
2-7. 

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa, 
regularnie płacić  składki członkowskie i przestrzegać statutu oraz uchwał Towarzystwa. 

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania statutu Towarzystwa. 
      4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
 
 

§ 19. 
 
Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 

1) śmierci; 
2) rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi ;  
3) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu  z powodu nie płacenia składek przez okres 12 

miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu; 
4) wykluczenia z Towarzystwa prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego; 
5) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego lub utraty przez członka zdolności 

do czynności prawnych; 
6) wykluczenia z Towarzystwa członka wspierającego, uchwałą Zarządu z powodu nie wywiązywania się przez 

niego z obowiązków, o których mowa w § 18 ust.2. 
 

§ 20. 
 
1. Decyzję o skreśleniu członka podejmuje Zarząd . 
2. Od decyzji służy zainteresowanemu odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od jej otrzymania. 
 



5  

§ 21. 
 
O skreśleniu lub wykluczeniu powiadamia zainteresowanego pisemnie właściwy organ, wymieniony w § 19. Jest on 
zobowiązany do podania przyczyny skreślenia albo wykluczenia oraz wskazania organu właściwego dla rozpatrzenia 
odwołania i terminu jego złożenia. 

 
 
 
 

§ 22. 
 
Wobec członków naruszających: przepisy Statutu, regulaminy, uchwały władz Towarzystwa , Sąd  Koleżeński  może  
stosować następujące kary: 

1) upomnienie, 
2) naganę, 
3) zawieszenie w prawach członka na okres do 1 roku, 
4) wykluczenie z Towarzystwa. 

 
2. Od decyzji Sądu ukaranemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia 

decyzji o wymierzeniu kary. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 
3. Członek Towarzystwa nie może być ukarany po upływie l roku od powzięcia przez władze Towarzystwa wiadomości o 

przewinieniu. 
 
 

Rozdział IV 
 

Struktura i władze Towarzystwa 
 

1. Zasady ogólne 
 

§ 23. 
 

1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, albo w drugim terminie, 
który wyznacza się w tym samym dniu, 30 minut po upłynięciu pierwszego terminu, zwykłą większością głosów, bez 
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

2. Wybór prezesa Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
3. Wybór władz przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, po uprzednim uzyskaniu ich zgody. W 

razie nieobecności osoby kandydującej, należy dołączyć do protokołu jej pisemną zgodę. 
4. Do władz mogą kandydować wszyscy zwyczajni członkowie Towarzystwa. 
5. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 
6. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od ich wyboru. 
7. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wybrania nowych delegatów. 

 
 

§ 24. 
 
1. Nie można łączyć członkostwa we władzach Towarzystwa. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej jako organu kontroli i nadzoru: 

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 

§ 25. 
 
1. Mandat członka władz wygasa w przypadku: 

1) ustania członkostwa w Towarzystwie, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) odwołania, 
4) śmierci. 

 
2. Odwołania członka władz dokonuje organ, który go powołał. 
 

§ 26. 
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W przypadku wygaśnięcia mandatu członka władz w trakcie kadencji, skład osobowy odpowiedniej władzy jest 
uzupełniany o kolejną osobę spośród nie wybranych kandydatów, która uzyskała największą liczbę głosów. Zasada ta 
nie dotyczy prezesa. 
 

§ 27. 
 
1. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, są podejmowane zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 
3. Głosowanie jest jawne, . Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne. 

 
§ 28. 

 
 

1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 
2. Głosowanie tajne odbywa się przez oddanie głosu na kartce. Przeprowadza je powołana komisja skrutacyjna. 
3. Zasady głosowania: 

1) „zwykła większość głosów” ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów oddanych „za” przeważa co najmniej o 
jeden głos liczbę głosów oddanych „przeciw”, z tym, że głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy 
ustalaniu wyników głosowania; 

2) „bezwzględna większość głosów” ma miejsce wówczas, gdy liczba głosów „za” jest większa niż liczba sumy 
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”. 

 
 

2. Władze naczelne 
 

§ 29. 
 
Władzami naczelnymi Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Sąd Koleżeński. 

 
Walne Zebranie 

 
§ 30. 

1. Walne Zebranie, jest najwyższą władzą Towarzystwa. Zwołuje je Zarząd .   
2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie Towarzystwa, 
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający, członkowie ustępujących władz, zaproszeni goście. 

3. Walne Zebranie obraduje według przyjętego przez siebie porządku i regulaminu obrad. 
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd  powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed 

Walnym Zebraniem. Do informacji dołącza projekty uchwał oraz sprawozdania z działalności ustępujących władz. 
5. Członkowie Towarzystwa mogą zgłaszać do Zarządu  swoje wnioski i projekty uchwał przynajmniej na 15 dni przed 

wyznaczonym terminem Walnego Zebrania. 
6. Zgłoszone  wnioski i projekty uchwał Zarząd  obowiązany jest dostarczyć wszystkim członkom najpóźniej w chwili 

rejestracji członków  przed Walnym Zebraniem. 
 

§ 31. 
 
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walnym Zebraniem zwyczajnym jest Walne Zebranie  sprawozdawczo-wyborcze, zwoływane co 4 lata. 
3. Walne Zebranie nadzwyczajne obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
4. Walne Zebranie otwiera i prowadzi go do czasu wyboru prezydium – dotychczasowy prezes Zarządu 
5. Obradami Walnego Zebrania  kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.  
6. Do prezydium nie może wejść członek ustępujących władz. 
 

§ 32. 
 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd : 

1) z inicjatywy własnej; 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
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3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków 
2. Zarząd  jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie  nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty 

zgłoszenia wniosku. Przepis § 30 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 
3. Jeżeli Zarząd  nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie,  może je  zwołać  Komisja Rewizyjna. 
 
 

§ 33. 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania  należy w szczególności: 

1) przyjęcie i zmiana Statutu; 
2) wytyczanie głównych kierunków oraz programu działania Towarzystwa na okres kadencji; 
3) wybór i odwołanie prezesa, władz Towarzystwa lub poszczególnych członków tych władz; 
4) przyjęcie regulaminów: Zarządu , Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego; 
5) przyjmowanie sprawozdań władz  oraz udzielanie absolutorium Zarządowi ; 
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu ; 
7) podejmowanie decyzji w sprawie przynależności Towarzystwa do organizacji krajowych i międzynarodowych; 
8) decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku; 
9) podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych pod obrady. 

 
Zarząd  

 
§ 34. 

 
Zarząd  jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między zjazdami, kieruje jego działalnością, odpowiada za 
swoją pracę i działania tylko przed Walnym Zebraniem. 
 

§35. 
 
1. W skład Zarządu wchodzą: prezes i 3 członków, wybranych  na Walnym Zebraniu. 
2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza  i skarbnika. 
3. Pracami Zarządu kieruje prezes. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
5. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres 

wiceprezes. 
6. W czasie między posiedzeniami Zarządu pracami Towarzystwa kieruje prezes. 
7. Towarzystwo na zewnątrz jest reprezentowane przez prezesa lub osoby przez niego upoważnione. 
 

§ 36. 
 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja celów i programu Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zebrania; 
2) określanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa; 
3) przyjmowanie okresowych programów działania Towarzystwa oraz kierowanie bieżącą działalnością 

Towarzystwa; 
4) pozyskiwanie funduszy na działalność i zadania realizowane przez Towarzystwo; 
5) przyjmowanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania; 
6) przyjmowanie i realizacja budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych z jego 

wykonania; 
7) określanie wysokości składek członkowskich; 
8) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników  Towarzystwa na 

wniosek prezesa; do składania oświadczeń woli w tych sprawach uprawniony jest prezes; 
9) powołanie i odwoływanie kół jako jednostek organizacyjnych Towarzystwa. 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 37. 

 
 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa. 
 

§ 38. 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
2. Komisja Rewizyjna w sprawach kontroli nie podlega innym władzom Towarzystwa. 
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3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od władz i członków Towarzystwa pisemnych lub ustnych wyjaśnień w 
sprawach dotyczących przeprowadzanych kontroli. 

4. Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek komisji mają prawo udziału, z głosem 
doradczym, w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa. O terminie posiedzeń prezes powiadamia przewodniczącego 
komisji. 

 
§ 39. 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) prowadzenie bieżącej kontroli finansowej Zarządu  oraz jednostek podległych; 
2) analiza budżetu, rocznych sprawozdań finansowych Zarządu, jednostek podległych oraz realizacji uchwał 

Walnego Zebrania; 
3) przedstawianie Zarządowi  protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 
4) zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku, gdy po upływie kadencji zaniecha tego Zarząd; 
5) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania; 
6) przedłożenie Walnemu Zebraniu sprawozdania komisji z okresu kadencji, z wnioskiem w sprawie absolutorium 

dla Zarządu. 
 

 Sąd Koleżeński 
 

§ 40. 
 
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają: przewodniczącego, dwóch 

wiceprzewodniczących i sekretarza. 
2. Sąd Koleżeński nie podlega innym władzom Towarzystwa. 
3. Sąd Koleżeński ma prawo żądania od władz i członków Towarzystwa pisemnych lub ustnych wyjaśnień w 

prowadzonych sprawach. 
4. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania orzeczenia. Odwołanie przekazuje się do Zarządu i rozpatruje je najbliższe Walne Zebranie. 
  

§ 41. 
 
Do kompetencji  Sądu Koleżeńskiego należy: 

1) rozpatrywanie spraw członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu,regulaminów i uchwal władz 
Towarzystwa, 

2) rozpatrywanie wszelkich sporów wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa w związku z ich działalnością 
statutową. 

 
                       § 42. 
 
Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin przyjęty przez Walne Zebranie. 
 
 

 
 

3. Inne jednostki 
 

Koło 
 

§ 43. 
 
1. Najmniejszą jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło. 
2. Koło liczy minimum 5 członków.  
3. Koło powoływane jest przez Zarząd  na wniosek zainteresowanych. 
4. Kołem kieruje prezes Koła, wybierany przez wszystkich członków Koła. 
5. Działalność Koła określa regulamin uchwalany przez Zarząd. 
 

 
 

Rozdział V 
 

Majątek i fundusze 
 

§44. 
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1. Majątek Towarzystwa stanowią: fundusze, nieruchomości, ruchomości i inne mienie. 
2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są: 

1) składki członkowskie, 
2) wpływy z działalności statutowej, 
3) dochody z mienia, 
4) dochody z wartości niematerialnych i prawnych, 
5) subwencje i dotacje, 
6) darowizny, zapisy i spadki, 
7) dochody ze zbiórek publicznych i ofiar pieniężnych.                                                                                                          

 
  
 
   

§ 45. 
 
Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

2) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz swych 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 Towarzystwa 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 Towarzystwa albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

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

5) prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego 
samego przedmiotu działalności. 

 
§ 46. 

 
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa 

wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub upoważnionego przez niego członka zarządu oraz skarbnika. 
2. Do składania oświadczeń woli w sprawach z zakresu prawa pracy uprawniony jest prezes. 
3. Ustępujące władze wykonują swe uprawnienia do czasu wpisania nowych władz do Krajowego Rejestru Sądowego, 

stosując się do decyzji nowo wybranego Zarządu. 
 

§ 47. 
 
 W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Towarzystwa w zakresie majątku mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustaw: prawo o stowarzyszeniach oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

Rozdział VI 
 

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 
 

§ 48. 
 
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków lub w przypadku Walnego Zebrania zwołanego w drugim terminie - większością 2/3 głosów 
obecnych członków. 
 

§ 49. 
 
1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej bezwzględną 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi również sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki ma być 

przeznaczony jego majątek. 
3. W sprawach związanych z rozwiązaniem i likwidacją Towarzystwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa o 

stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 



10  

 
Rozdział VII 

 
Postanowienia końcowe 

 
§ 50. 

 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 


