
Rozdzia³ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwê "Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y", zwane dalej 
Towarzystwem.

§ 2

Terenem dzia³ania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib¹ Towarzystwa 
jest Gruczno, w powiecie œwieckim.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, dzia³aj¹cym na podstawie ustawy  
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) z póŸniejszymi 
zmianami oraz niniejszego statutu i posiada osobowoœæ prawn¹.

§ 4

Dzia³alnoœæ Towarzystwa opiera siê na pracy spo³ecznej cz³onków. Do prowadzenia spraw 
administracyjno-biurowych Towarzystwo mo¿e zatrudniaæ pracowników.

§ 5

Towarzystwo mo¿e staæ siê cz³onkiem stowarzyszeñ i organizacji krajowych oraz zagranicznych 
o podobnych celach i zakresie dzia³alnoœci.

§ 6

Towarzystwo ma prawo u¿ywania pieczêci "Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y" - zgodnie 
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§ 7

Towarzystwo ma prawo zak³adania sekcji zainteresowañ.

Rozdzia³ II
Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Towarzystwa jest:
1. Promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wis³y.
2. Promowanie idei zrównowa¿onego rozwoju.
3. Ochrona ró¿norodnoœci biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Doliny Dolnej Wis³y.
4. Inspirowanie, wspieranie i uzupe³nianie dzia³añ administracji rz¹dowej i samorz¹dowej

na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i œrodowiska oraz dóbr kultury.
5. Wzmacnianie to¿samoœci lokalnej i regionalnej.
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§ 9

Realizowanie celów statutowych nastêpowaæ bêdzie poprzez:
1. Prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej i filmowej promuj¹cej walory Doliny Dolnej Wis³y.
2. Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji.
3. Wspó³pracowanie z oœrodkami naukowymi oraz organizacjami spo³ecznymi w kraju

i zagranic¹ w zakresie badañ i ochrony dolin  rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wis³y).
4. Opiniowanie decyzji planistycznych dotycz¹cych tego terenu.
5. Promowanie walorów turystycznych rejonu Dolnej Wis³y.
6. Prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej maj¹cej na celu ochronê przyrody i œrodowiska oraz

dóbr kultury.

§ 10

1. Towarzystwo mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
w zakresie:
a) dzia³alnoœci wydawniczej,
b)sprzeda¿y detalicznej,
c) dzia³alnoœci zwi¹zanej z turystyk¹,
d)prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
e) realizacji us³ugowych prac projektowych, planistycznych, konsultingowych oraz ekspertyz

z zakresu ochrony i kszta³towania œrodowiska oraz ich wdra¿ania.
2. Dochód z dzia³alnoœci gospodarczej s³u¿y realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ

dzielony miêdzy cz³onków.
3. Towarzystwo mo¿e nabywaæ oraz zbywaæ grunty i nieruchomoœci.

Rozdzia³ III
Prawa i obowi¹zki cz³onków  Towarzystwa

§ 11

1. Cz³onkami Towarzystwa mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne.
2. Cz³onkowie Towarzystwa dziel¹ siê na:

a) cz³onków zwyczajnych i uczestników
b) cz³onków  wspieraj¹cych
c) cz³onków honorowych

§ 12

1. Cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa z czynnym i biernym prawem wyborczym mo¿e zostaæ
osoba fizyczna, która ukoñczy³a 18 rok ¿ycia i nie jest pozbawiona zdolnoœci do dzia³añ
prawnych, bêd¹ca obywatelem polskim lub cudzoziemcem z pe³ni¹ praw obywatelskich oraz
wp³aci na rzecz Towarzystwa wpisowe i sk³adki za okres kolejnych 6 miesiêcy z góry.

2. W sk³ad Zarz¹du Towarzystwa mog¹ wchodziæ osoby o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci 
prawnych.

3. Cz³onkiem uczestnikiem Towarzystwa mog¹ byæ osoby ma³oletnie poni¿ej 18 lat, za
zgod¹ przedstawicieli ustawowych bez prawa udzia³u w g³osowaniu na walnych
zebraniach cz³onków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
do w³adz Towarzystwa.

§ 13

1. Cz³onkiem wspieraj¹cym Towarzystwa mo¿e byæ osoba fizyczna lub osoba prawna,
która zadeklaruje sk³adkê przyczyniaj¹c siê do wspierania dzia³ania Towarzystwa.

2. Cz³onek wspieraj¹cy - osoba prawna dzia³a poprzez swego przedstawiciela. 

§ 14

1. Cz³onek honorowy Towarzystwa, to osoba fizyczna lub prawna, której tytu³ nada³o Walne
Zebranie Cz³onków Towarzystwa na wniosek Zarz¹du za zas³ugi dla Towarzystwa za zgod¹
zwyk³ej wiêkszoœci g³osów.

2. Cz³onek honorowy - osoba prawna - mo¿e uczestniczyæ w dzia³alnoœci Towarzystwa poprzez
umocowanego przedstawiciela bez prawa g³osu.

§ 15

1. Cz³onek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyæ w ka¿dej podejmowanej przez Towarzystwo dzia³alnoœci,
b) wybieraæ i byæ wybieranym do w³adz Towarzystwa,
c) korzystaæ z wszelkich dóbr Towarzystwa, na zasadach okreœlonych przez Zarz¹d

Towarzystwa,
d) zg³aszaæ wnioski dotycz¹ce dzia³alnoœci Towarzystwa.

2. Cz³onków zwyczajnych, cz³onków uczestników i cz³onków wspieraj¹cych Towarzystwo,
przyjmuje oraz podejmuje uchwa³y o ich skreœleniu lub wykluczeniu Zarz¹d Towarzystwa.
Cz³onkom lub kandydatom na cz³onków Towarzystwa przys³uguje prawo odwo³ania 
od uchwa³y Zarz¹du - do Walnego Zebrania Cz³onków, w ci¹gu 30 dni od dnia powziêcia
wiadomoœci o uchwale w ich sprawie.

3. Wszelkie zawiadomienia cz³onków Towarzystwa, w tym o Walnych Zebraniach i zebraniach
pozosta³ych organów Towarzystwa, dokonywane s¹ drog¹ pocztow¹, a na pisemny wniosek
Cz³onka Towarzystwa poczt¹ elektroniczn¹, na adres wskazany przez Cz³onka Towarzystwa
we wniosku.

§ 16

1. Cz³onek zwyczajny ma obowi¹zek:
a) czynnie uczestniczyæ w spotkaniach Towarzystwa,
b) regularnie op³acaæ sk³adki cz³onkowskie,
c) realizowaæ cele Towarzystwa poprzez dzia³ania wskazane przez Towarzystwo,
d)przestrzegaæ postanowieñ Statutu, regulaminów i uchwa³ w³adz Towarzystwa.

2. Cz³onek wspieraj¹cy posiada prawa i obowi¹zki cz³onka zwyczajnego z wyj¹tkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

3. Cz³onek honorowy posiada prawa i obowi¹zki cz³onka zwyczajnego z wyj¹tkiem obowi¹zku 
p³acenia sk³adek.

§ 17

1. Cz³onkostwo w Towarzystwie ustaje poprzez:
a) dobrowolne wyst¹pienie zg³oszone Zarz¹dowi na piœmie,
b) skreœlenie z listy cz³onków Towarzystwa wskutek nieop³acania sk³adek cz³onkowskich

przez okres kolejnych 6 miesiêcy, mimo wezwania do zap³aty dorêczonego poczt¹ lub
przes³anego poczt¹ elektroniczn¹.

c) wykluczenie z Towarzystwa za dzia³alnoœæ nie licuj¹c¹ z godnoœci¹ cz³onka Towarzystwa,
d) zaprzestanie dzia³alnoœci osoby prawnej lub œmieræ cz³onka,
e) rozwi¹zanie Towarzystwa.
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§ 9

Realizowanie celów statutowych nastêpowaæ bêdzie poprzez:
1. Prowadzenie dzia³alnoœci wydawniczej i filmowej promuj¹cej walory Doliny Dolnej Wis³y.
2. Organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji.
3. Wspó³pracowanie z oœrodkami naukowymi oraz organizacjami spo³ecznymi w kraju

i zagranic¹ w zakresie badañ i ochrony dolin  rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wis³y).
4. Opiniowanie decyzji planistycznych dotycz¹cych tego terenu.
5. Promowanie walorów turystycznych rejonu Dolnej Wis³y.
6. Prowadzenie dzia³alnoœci interwencyjnej maj¹cej na celu ochronê przyrody i œrodowiska oraz

dóbr kultury.

§ 10

1. Towarzystwo mo¿e prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
w zakresie:
a) dzia³alnoœci wydawniczej,
b)sprzeda¿y detalicznej,
c) dzia³alnoœci zwi¹zanej z turystyk¹,
d)prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
e) realizacji us³ugowych prac projektowych, planistycznych, konsultingowych oraz ekspertyz

z zakresu ochrony i kszta³towania œrodowiska oraz ich wdra¿ania.
2. Dochód z dzia³alnoœci gospodarczej s³u¿y realizacji celów statutowych i nie mo¿e byæ

dzielony miêdzy cz³onków.
3. Towarzystwo mo¿e nabywaæ oraz zbywaæ grunty i nieruchomoœci.

Rozdzia³ III
Prawa i obowi¹zki cz³onków  Towarzystwa

§ 11

1. Cz³onkami Towarzystwa mog¹ byæ osoby fizyczne i prawne.
2. Cz³onkowie Towarzystwa dziel¹ siê na:

a) cz³onków zwyczajnych i uczestników
b) cz³onków  wspieraj¹cych
c) cz³onków honorowych

§ 12

1. Cz³onkiem zwyczajnym Towarzystwa z czynnym i biernym prawem wyborczym mo¿e zostaæ
osoba fizyczna, która ukoñczy³a 18 rok ¿ycia i nie jest pozbawiona zdolnoœci do dzia³añ
prawnych, bêd¹ca obywatelem polskim lub cudzoziemcem z pe³ni¹ praw obywatelskich oraz
wp³aci na rzecz Towarzystwa wpisowe i sk³adki za okres kolejnych 6 miesiêcy z góry.

2. W sk³ad Zarz¹du Towarzystwa mog¹ wchodziæ osoby o pe³nej zdolnoœci do czynnoœci 
prawnych.

3. Cz³onkiem uczestnikiem Towarzystwa mog¹ byæ osoby ma³oletnie poni¿ej 18 lat, za
zgod¹ przedstawicieli ustawowych bez prawa udzia³u w g³osowaniu na walnych
zebraniach cz³onków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego
do w³adz Towarzystwa.

§ 13

1. Cz³onkiem wspieraj¹cym Towarzystwa mo¿e byæ osoba fizyczna lub osoba prawna,
która zadeklaruje sk³adkê przyczyniaj¹c siê do wspierania dzia³ania Towarzystwa.

2. Cz³onek wspieraj¹cy - osoba prawna dzia³a poprzez swego przedstawiciela. 

§ 14

1. Cz³onek honorowy Towarzystwa, to osoba fizyczna lub prawna, której tytu³ nada³o Walne
Zebranie Cz³onków Towarzystwa na wniosek Zarz¹du za zas³ugi dla Towarzystwa za zgod¹
zwyk³ej wiêkszoœci g³osów.

2. Cz³onek honorowy - osoba prawna - mo¿e uczestniczyæ w dzia³alnoœci Towarzystwa poprzez
umocowanego przedstawiciela bez prawa g³osu.

§ 15

1. Cz³onek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyæ w ka¿dej podejmowanej przez Towarzystwo dzia³alnoœci,
b) wybieraæ i byæ wybieranym do w³adz Towarzystwa,
c) korzystaæ z wszelkich dóbr Towarzystwa, na zasadach okreœlonych przez Zarz¹d

Towarzystwa,
d) zg³aszaæ wnioski dotycz¹ce dzia³alnoœci Towarzystwa.

2. Cz³onków zwyczajnych, cz³onków uczestników i cz³onków wspieraj¹cych Towarzystwo,
przyjmuje oraz podejmuje uchwa³y o ich skreœleniu lub wykluczeniu Zarz¹d Towarzystwa.
Cz³onkom lub kandydatom na cz³onków Towarzystwa przys³uguje prawo odwo³ania 
od uchwa³y Zarz¹du - do Walnego Zebrania Cz³onków, w ci¹gu 30 dni od dnia powziêcia
wiadomoœci o uchwale w ich sprawie.

3. Wszelkie zawiadomienia cz³onków Towarzystwa, w tym o Walnych Zebraniach i zebraniach
pozosta³ych organów Towarzystwa, dokonywane s¹ drog¹ pocztow¹, a na pisemny wniosek
Cz³onka Towarzystwa poczt¹ elektroniczn¹, na adres wskazany przez Cz³onka Towarzystwa
we wniosku.

§ 16

1. Cz³onek zwyczajny ma obowi¹zek:
a) czynnie uczestniczyæ w spotkaniach Towarzystwa,
b) regularnie op³acaæ sk³adki cz³onkowskie,
c) realizowaæ cele Towarzystwa poprzez dzia³ania wskazane przez Towarzystwo,
d)przestrzegaæ postanowieñ Statutu, regulaminów i uchwa³ w³adz Towarzystwa.

2. Cz³onek wspieraj¹cy posiada prawa i obowi¹zki cz³onka zwyczajnego z wyj¹tkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

3. Cz³onek honorowy posiada prawa i obowi¹zki cz³onka zwyczajnego z wyj¹tkiem obowi¹zku 
p³acenia sk³adek.

§ 17

1. Cz³onkostwo w Towarzystwie ustaje poprzez:
a) dobrowolne wyst¹pienie zg³oszone Zarz¹dowi na piœmie,
b) skreœlenie z listy cz³onków Towarzystwa wskutek nieop³acania sk³adek cz³onkowskich

przez okres kolejnych 6 miesiêcy, mimo wezwania do zap³aty dorêczonego poczt¹ lub
przes³anego poczt¹ elektroniczn¹.

c) wykluczenie z Towarzystwa za dzia³alnoœæ nie licuj¹c¹ z godnoœci¹ cz³onka Towarzystwa,
d) zaprzestanie dzia³alnoœci osoby prawnej lub œmieræ cz³onka,
e) rozwi¹zanie Towarzystwa.
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Rozdzia³ IV
W³adze Towarzystwa

§ 18

1. W³adzami Towarzystwa s¹:
a) Walne Zebranie Cz³onków,
b) Zarz¹d,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja w³adz trwa 4 lata, a ich wybór nastêpuje w g³osowaniu jawnym lub tajnym 
w zale¿noœci od podjêtej uchwa³y Walnego Zebrania Cz³onków.

§ 19

1. Walne Zebranie Cz³onków jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Towarzystwa i dzieli siê na zwyczajne -
zwo³ywane przez Zarz¹d co najmniej raz w roku i nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz³onków obraduje wy³¹cznie w sprawach dla rozstrzygniêcia
których zosta³o zwo³ane.

3. Uchwa³y Walnego Zebrania Cz³onków zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci:
a) co najmniej po³owy liczby osób uprawnionych do g³osowania - w pierwszym terminie,
b) bez wzglêdu na liczbê obecnych osób uprawnionych do g³osowania - w drugim terminie.

4. O terminie Walnego Zebrania Cz³onków Towarzystwa, Zarz¹d zawiadamia ka¿dego 
z Cz³onków poczt¹ lub poczt¹ elektroniczn¹, co najmniej na 10 dni przed Zebraniem,
okreœlaj¹c co najmniej miejsce, datê, godzinê oraz projekt porz¹dku obrad Zebrania.

5. Przebieg Walnego Zebrania jest protoko³owany.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz³onków zwo³uje Zarz¹d:

a) na podstawie uchwa³y Zarz¹du,
b) na ¿¹danie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/3 liczby cz³onków Towarzystwa uprawnionych do 

g³osowania, w ci¹gu 30 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania.
7. W przypadku nie zwo³ania Walnego Zebrania Cz³onków przez Zarz¹d w trybie przewidzianym

przez statut, to obowi¹zek ten ci¹¿y na Komisji Rewizyjnej, w terminie do 3 miesiêcy.

§ 20

1. Kompetencje Walnego Zebrania Cz³onków to:
a) wybór Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzanie regulaminów wewnêtrznych,
c) uchwalanie programu dzia³alnoœci Towarzystwa,
d) ocena dzia³alnoœci Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdañ z tej 

dzia³alnoœci oraz udzielanie absolutorium,
e) ustalanie wysokoœci wpisowego i sk³adek rocznych dla cz³onków,
f) uchwalanie zmian w statucie,
g) powo³ywanie Komisji, sekcji, oraz uchwalanie regulaminów ich dzia³ania,
h) podejmowanie wszelkich uchwa³ dotycz¹cych ca³okszta³tu dzia³alnoœci Towarzystwa,
i) rozpatrywanie wniosków Zarz¹du,
j) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
k) nadawanie i pozbawianie godnoœci cz³onka honorowego na wniosek Zarz¹du,
l) rozpatrywanie odwo³añ w sprawach cz³onkowskich,
³) podejmowanie uchwa³ o nabywaniu lub zbywaniu gruntów oraz nieruchomoœci,
m) podjêcie  uchwa³y o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia.

§ 21
Zarz¹d Towarzystwa

1. Zarz¹d Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i sk³ada siê z 5 osób.
Na czele Zarz¹du stoi prezes. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ ponadto: wiceprezes, sekretarz,
skarbnik oraz 1 cz³onek.

2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w razie potrzeby nie rzadziej jednak ni¿ raz na 6 miesiêcy.
3. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. W przypadku równej liczby g³osów

o podjêciu uchwa³y decyduje g³os prezesa.
4. Uchwa³y Zarz¹du Towarzystwa s¹ prawomocne jeœli zosta³y podjête zwyk³¹ wiêkszoœci¹

g³osów przy obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 22

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Towarzystwa,
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewn¹trz,
c) realizowanie uchwa³ Walnego Zebrania Cz³onków,
d)opracowywanie programów (planów) dzia³alnoœci Towarzystwa, regulaminów wewnêtrznych,

jego bud¿etu i sposobów pokrycia potrzeb finansowych,
e) zawieranie umów i zaci¹ganie zobowi¹zañ oraz zarz¹dzanie maj¹tkiem Towarzystwa,
f) przyjmowanie, skreœlanie i wykluczanie cz³onków,
g)zwo³ywanie Walnych Zebrañ Cz³onków,
h)podejmowanie uchwa³ le¿¹cych w jego kompetencji,
i) inicjowanie nowych form dzia³alnoœci,
j) zawiadamianie Komisji Rewizyjnej o posiedzeniu Zarz¹du.

§ 23
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj¹cym dzia³alnoœæ Towarzystwa i sk³ada
siê z 3 osób: przewodnicz¹cego i dwóch cz³onków.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê w razie potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na pó³ roku. Zwo³uje je przewodnicz¹cy Komisji, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci przewodnicz¹cego. W razie równej liczby
g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego.

3. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarz¹du.

§ 24

Kompetencje Komisji Rewizyjnej s¹ nastêpuj¹ce:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli ca³okszta³tu prowadzonej

dzia³alnoœci Towarzystwa, szczególnie gospodarowania finansami (celowoœæ
wydatków, ewidencja wp³ywów, rzetelnoœæ rachunkowa),

b)kontrola op³acania sk³adek,
c) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Towarzystwa i pracy Zarz¹du

i przedk³adanie ich Walnemu Zebraniu Cz³onków,
d)udzia³ z g³osem doradczym w posiedzeniach Zarz¹du,
e) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi.
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Rozdzia³ IV
W³adze Towarzystwa

§ 18

1. W³adzami Towarzystwa s¹:
a) Walne Zebranie Cz³onków,
b) Zarz¹d,
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja w³adz trwa 4 lata, a ich wybór nastêpuje w g³osowaniu jawnym lub tajnym 
w zale¿noœci od podjêtej uchwa³y Walnego Zebrania Cz³onków.

§ 19

1. Walne Zebranie Cz³onków jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Towarzystwa i dzieli siê na zwyczajne -
zwo³ywane przez Zarz¹d co najmniej raz w roku i nadzwyczajne.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz³onków obraduje wy³¹cznie w sprawach dla rozstrzygniêcia
których zosta³o zwo³ane.

3. Uchwa³y Walnego Zebrania Cz³onków zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów, przy obecnoœci:
a) co najmniej po³owy liczby osób uprawnionych do g³osowania - w pierwszym terminie,
b) bez wzglêdu na liczbê obecnych osób uprawnionych do g³osowania - w drugim terminie.

4. O terminie Walnego Zebrania Cz³onków Towarzystwa, Zarz¹d zawiadamia ka¿dego 
z Cz³onków poczt¹ lub poczt¹ elektroniczn¹, co najmniej na 10 dni przed Zebraniem,
okreœlaj¹c co najmniej miejsce, datê, godzinê oraz projekt porz¹dku obrad Zebrania.

5. Przebieg Walnego Zebrania jest protoko³owany.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz³onków zwo³uje Zarz¹d:

a) na podstawie uchwa³y Zarz¹du,
b) na ¿¹danie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemne ¿¹danie co najmniej 1/3 liczby cz³onków Towarzystwa uprawnionych do 

g³osowania, w ci¹gu 30 dni od daty zg³oszenia ¿¹dania.
7. W przypadku nie zwo³ania Walnego Zebrania Cz³onków przez Zarz¹d w trybie przewidzianym

przez statut, to obowi¹zek ten ci¹¿y na Komisji Rewizyjnej, w terminie do 3 miesiêcy.

§ 20

1. Kompetencje Walnego Zebrania Cz³onków to:
a) wybór Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej,
b) zatwierdzanie regulaminów wewnêtrznych,
c) uchwalanie programu dzia³alnoœci Towarzystwa,
d) ocena dzia³alnoœci Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdañ z tej 

dzia³alnoœci oraz udzielanie absolutorium,
e) ustalanie wysokoœci wpisowego i sk³adek rocznych dla cz³onków,
f) uchwalanie zmian w statucie,
g) powo³ywanie Komisji, sekcji, oraz uchwalanie regulaminów ich dzia³ania,
h) podejmowanie wszelkich uchwa³ dotycz¹cych ca³okszta³tu dzia³alnoœci Towarzystwa,
i) rozpatrywanie wniosków Zarz¹du,
j) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej,
k) nadawanie i pozbawianie godnoœci cz³onka honorowego na wniosek Zarz¹du,
l) rozpatrywanie odwo³añ w sprawach cz³onkowskich,
³) podejmowanie uchwa³ o nabywaniu lub zbywaniu gruntów oraz nieruchomoœci,
m) podjêcie  uchwa³y o rozwi¹zaniu Stowarzyszenia.

§ 21
Zarz¹d Towarzystwa

1. Zarz¹d Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania i sk³ada siê z 5 osób.
Na czele Zarz¹du stoi prezes. W sk³ad Zarz¹du wchodz¹ ponadto: wiceprezes, sekretarz,
skarbnik oraz 1 cz³onek.

2. Posiedzenia Zarz¹du odbywaj¹ siê w razie potrzeby nie rzadziej jednak ni¿ raz na 6 miesiêcy.
3. Uchwa³y Zarz¹du zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów. W przypadku równej liczby g³osów

o podjêciu uchwa³y decyduje g³os prezesa.
4. Uchwa³y Zarz¹du Towarzystwa s¹ prawomocne jeœli zosta³y podjête zwyk³¹ wiêkszoœci¹

g³osów przy obecnoœci co najmniej po³owy sk³adu Zarz¹du, w tym prezesa lub wiceprezesa.

§ 22

Do zadañ Zarz¹du nale¿y:
a) kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoœci¹ Towarzystwa,
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewn¹trz,
c) realizowanie uchwa³ Walnego Zebrania Cz³onków,
d)opracowywanie programów (planów) dzia³alnoœci Towarzystwa, regulaminów wewnêtrznych,

jego bud¿etu i sposobów pokrycia potrzeb finansowych,
e) zawieranie umów i zaci¹ganie zobowi¹zañ oraz zarz¹dzanie maj¹tkiem Towarzystwa,
f) przyjmowanie, skreœlanie i wykluczanie cz³onków,
g)zwo³ywanie Walnych Zebrañ Cz³onków,
h)podejmowanie uchwa³ le¿¹cych w jego kompetencji,
i) inicjowanie nowych form dzia³alnoœci,
j) zawiadamianie Komisji Rewizyjnej o posiedzeniu Zarz¹du.

§ 23
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj¹cym dzia³alnoœæ Towarzystwa i sk³ada
siê z 3 osób: przewodnicz¹cego i dwóch cz³onków.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywaj¹ siê w razie potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na pó³ roku. Zwo³uje je przewodnicz¹cy Komisji, a uchwa³y zapadaj¹ zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów przy obecnoœci przewodnicz¹cego. W razie równej liczby
g³osów decyduje g³os przewodnicz¹cego.

3. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej maj¹ prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarz¹du.

§ 24

Kompetencje Komisji Rewizyjnej s¹ nastêpuj¹ce:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli ca³okszta³tu prowadzonej

dzia³alnoœci Towarzystwa, szczególnie gospodarowania finansami (celowoœæ
wydatków, ewidencja wp³ywów, rzetelnoœæ rachunkowa),

b)kontrola op³acania sk³adek,
c) sporz¹dzanie sprawozdañ z dzia³alnoœci Towarzystwa i pracy Zarz¹du

i przedk³adanie ich Walnemu Zebraniu Cz³onków,
d)udzia³ z g³osem doradczym w posiedzeniach Zarz¹du,
e) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustêpuj¹cemu Zarz¹dowi.

54



Rozdzia³ V
Maj¹tek Towarzystwa

§ 25

1. Maj¹tek Towarzystwa stanowi¹ nieruchomoœci, ruchomoœci i fundusze.
2. Fundusze tworzy siê ze sk³adek cz³onkowskich i wpisowego, darowizn, spadków,

zapisów, dochodów z w³asnej dzia³alnoœci, dochodów z maj¹tku Towarzystwa
oraz z ofiarnoœci publicznej.

3. Uprawnionymi do reprezentowania Towarzystwa na zewn¹trz w tym przed s¹dami
i innymi organami oraz do sk³adania oœwiadczeñ woli w sprawach maj¹tkowych
s¹ prezes lub wiceprezes i sekretarz lub skarbnik.

4. W sprawach zwyk³ego zarz¹du oœwiadczenia woli sk³ada prezes Towarzystwa,
wiceprezes lub umocowany cz³onek Zarz¹du (reprezentacja samoistna).

Rozdzia³ VI
Zmiana statutu i rozwi¹zanie Towarzystwa

§ 26

1. Zmiany statutu oraz rozwi¹zania Towarzystwa mo¿e dokonaæ tylko Walne Zebranie
Cz³onków, wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów przy obecnoœci co najmniej 50 % cz³onków
uprawnionych do g³osowania.

2. W przypadku podjêcia prawomocnej uchwa³y o rozwi¹zaniu Towarzystwa - Walne
Zebranie Cz³onków decyduje o przeznaczeniu maj¹tku i powo³uje komisjê
likwidacyjn¹ Towarzystwa.

Towarzystwo wpisane jest do Krajowego Rejestru S¹dowego prowadzonego przez S¹d 
Rejonowy XIII Wydzia³ Gospodarczy  w Bydgoszczy pod numerem 0000060156. 
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