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STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA BOTANICZNEGO 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Polskie Towarzystwo Botaniczne, zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem, jest 

ogólnopolskim stowarzyszeniem naukowym. 

§ 2 

Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 

Towarzystwa – miasto Warszawa. 

§ 3 

Towarzystwo jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną. 

§ 4 

Towarzystwo ma prawo zakładania terenowych oddziałów, zwanych dalej Oddziałami oraz 

specjalistycznych sekcji naukowych, zwanych dalej Sekcjami, na zasadach określonych w 

dalszej części Statutu. 

§ 5 

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem: „Polskie Towarzystwo Botaniczne – 

Societas Botanicorum Poloniae” z rysunkiem Carlina onopordifolia Besser w centrum. 
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ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

§ 6 

Celem Towarzystwa jest przyczynianie się do rozwoju nauk botanicznych i upowszechniania 

wiedzy botanicznej oraz stałe podnoszenie poziomu naukowego członków Towarzystwa i  

powiązanie ich działalności z potrzebami kultury i gospodarki narodowej. 

§ 7 

Cele te Towarzystwo osiąga przez: 

1) organizowanie posiedzeń, zjazdów, konferencji i wypraw naukowych, 

2) publikowanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych,  

3) gromadzenie i udostępnianie własnego księgozbioru, 

4) inicjowanie, popieranie i organizowanie badań naukowych, 

5) opiniowanie w sprawach związanych z zagrożeniem, ochroną i restytucją szaty 

roślinnej, 

6) upowszechnianie wiedzy botanicznej przez odczyty publiczne, kursy, konkursy, 

wystawy, wycieczki i strony internetowe, 

7) współpracę z innymi towarzystwami naukowymi i instytucjami w kraju oraz 

współpracę międzynarodową,  

8) wyróżnianie wybitnych osiągnięć naukowych i działalności w zakresie 

upowszechniania wiedzy botanicznej. 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

§ 8 

W skład Towarzystwa wchodzą członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający. 

§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba, 

przyczyniająca się do rozwoju i upowszechniania botaniki oraz nauk pokrewnych.  

2. Członkiem zwyczajnym może być botanik zagraniczny, należący do Oddziału 

rekomendującego Jego osobę do Towarzystwa.  

§ 10 

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek 

Zarządu Głównego osobom fizycznym wybitnie zasłużonym na polu botaniki i nauk 

pokrewnych.  
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2. Za wybitne zasługi dla rozwoju botaniki godność członka honorowego mogą otrzymać 

botanicy zagraniczni.  

§ 11 

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca 

gotowość pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów. Kandydaturę członka wspierającego 

zatwierdza Zarząd Główny.  

§ 12 

Kandydata na członka zwyczajnego przedstawia na zebraniu Oddziału dwóch członków 

zwyczajnych lub honorowych Towarzystwa. Zarząd Oddziału opiniuje wniosek o przyjęcie na 

członka Towarzystwa. Opinię Zarządu Oddziału w formie uchwały zatwierdza Zarząd 

Główny.  

§ 13 

1. Członkowie zwyczajni dokonują jednorazowej opłaty wpisowej oraz regularnie 

opłacają składki roczne, których wysokość ustala Zarząd Główny. 

2. Członkowie honorowi i wspierający zwolnieni są od płacenia składek.  

3. Zarząd Oddziału w wyjątkowych przypadkach może zwolnić członka zwyczajnego z 

płacenia składek na określony czas. 

§ 14 

1. Wszyscy członkowie Towarzystwa mają prawo:  

1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa, 

2) zgłaszania propozycji, uwag i postulatów w zakresie działalności statutowej. 

2. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:  

1) kandydowania do organów i władz Towarzystwa,  

2) wybierania organów i władz Towarzystwa,  

3) przedstawiania kandydatów na członków zwyczajnych, honorowych i 

wspierających,  

4) głosowania na zebraniach Towarzystwa.  

§ 15 

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek: 

1) uczestniczenia w pracach Towarzystwa, 

2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów i 

władz Towarzystwa, 

3) terminowego opłacania składek członkowskich. 

§ 16 

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 
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1) osobistego złożenia przez członka Towarzystwa pisemnej rezygnacji, 

zatwierdzonej przez Zarząd Główny, 

2) skreślenia z listy członków Towarzystwa przez Zarząd Główny na wniosek 

Zarządu Oddziału za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres 

ponad 2 lat,  

3) wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu nieprzestrzegania 

postanowień Statutu, uchwał organów i władz Towarzystwa lub działania na 

szkodę Towarzystwa. Od uchwały o wykreśleniu z listy członków 

Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów.   

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze i organy Towarzystwa 

§ 17 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów.  

2. Naczelnymi organami Towarzystwa są:  

1) Zarząd Główny, Prezydium Zarządu Głównego i Prezes Towarzystwa,  

2) Główna Komisja Rewizyjna. 

3. Prezydium Zarządu Głównego i Główna Komisja Rewizyjna konstytuują się 

niezwłocznie po wyborach.  

4. Kadencja władz i organów Towarzystwa wszystkich szczebli trwa 3 lata. 

§ 18 

1. Uchwały organów i władz Towarzystwa wszystkich szczebli podejmowane są zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, 

z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2.   

2. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, gdy dotyczą: 

1) zmiany celów statutowych i głównych kierunków działalności Towarzystwa, 

2) zmiany polityki finansowej Towarzystwa, 

3) utworzenia, przekształcenia bądź likwidacji Oddziału lub Sekcji, 

4) planu rzeczowo-finansowego Towarzystwa, 

5) zmiany lub przyjęcia regulaminu wyborów, 

6) nadania godności członka honorowego Towarzystwa.   

3. Przez podjęcie uchwały zwykłą większością głosów należy rozumieć, że liczba 

głosów za przyjęciem uchwały jest większa od liczby głosów przeciwnych, 

niezależnie od liczby głosów wstrzymujących się.  

4. Przez podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów należy rozumieć, że liczba 

głosów za przyjęciem uchwały jest co najmniej o jeden głos większa od sumy 

pozostałych ważnie oddanych  głosów, tj. przeciwnych i wstrzymujących się.  

5. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

6. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem przypadków 

określonych w ust. 7. 

7. W głosowaniu tajnym są podejmowane uchwały:   



5 

 

1) w sprawach osobowych, 

2) w innych sprawach, na wniosek członka, organów lub władz Towarzystwa, 

poparty w głosowaniu przez co najmniej jedną czwartą członków tego organu 

lub władz upoważnionych do głosowania 

8. Uchwała obejmująca więcej niż jedną sprawę osobową może być głosowana łącznie, 

jeżeli nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu.  

9. Prawo do głosowania na posiedzeniach Zarządu Głównego mają także członkowie 

Towarzystwa przybyli w zastępstwie członka Zarządu Głównego, z jego pisemnym 

upoważnieniem. 

10. Dokumentacja związana z działalnością Zarządu Głównego jest systematycznie 

archiwizowana. 

 

Walne Zgromadzenie Delegatów 

§ 19 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa i jego 

posiedzenia zwoływane są przynajmniej raz na 3 lata.  

2. Kadencja delegatów trwa 3 lata.  

3. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów może mieć charakter zwyczajny lub 

nadzwyczajny. 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1) uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa, 

2) wytyczanie polityki finansowej Towarzystwa, 

3) uchwalanie zmian Statutu, 

4) uchwalanie regulaminu wyborów organów i władz Towarzystwa,  

5) wybór Prezesa Towarzystwa, Prezydium Zarządu Głównego i Głównej Komisji 

Rewizyjnej, 

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu 

Głównego, 

7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji 

Rewizyjnej, 

8) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez Zarząd Główny, 

Główną Komisję Rewizyjną i delegatów, 

9) nadawanie godności członka honorowego, 

10) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od decyzji Zarządu Głównego, 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa. 

§ 21 

O terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz o proponowanym porządku 

jego obrad Zarząd Główny zawiadamia delegatów pisemnie co najmniej na 15 dni przed 

terminem rozpoczęcia posiedzenia.  



6 

 

§ 22 

1. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów jest zwoływane z 

ważnych przyczyn przez Zarząd Główny:  

1) z własnej inicjatywy Zarządu Głównego, 

2) na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 delegatów wybranych na ostatnie Walne 

Zgromadzenie Delegatów, 

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby zwyczajnych i 

honorowych członków Towarzystwa. 

2. Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia 

Delegatów w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku w tej sprawie. 

§ 23 

W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Delegatów udział biorą: 

1) uprawnieni do głosowania delegaci wybrani przez walne zebrania członków 

wszystkich Oddziałów w stosunku 1 delegat na 10 członków, 

2) osoby zaproszone przez Zarząd Główny z głosem doradczym. 

  

Zarząd Główny 

§ 24 

1. Zarząd Główny kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami 

Walnego Zgromadzenia Delegatów, a jego organem wykonawczym jest Prezydium 

Zarządu Głównego. 

2. Prezesa i pozostałych członków Prezydium wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów.  

3. W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzi Prezes oraz 10-15 członków, w tym 

zastępca (zastępcy) prezesa, sekretarz generalny, zastępca sekretarza generalnego, 

skarbnik główny, zastępca skarbnika głównego. Prezydium konstytuuje się 

niezwłocznie po wyborach.   

4. W skład Zarządu Głównego wchodzą ponadto przewodniczący Oddziałów i Sekcji 

oraz redaktorzy naczelni wydawnictw ciągłych Towarzystwa. 

5. Prezes Towarzystwa przewodniczy Prezydium Zarządu Głównego i Zarządowi 

Głównemu oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.   

§ 25 

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy: 

1) realizowanie statutowych celów Towarzystwa, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

3) powoływanie uchwał i zatwierdzanie regulaminów,    
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4) uchwalanie polityki finansowej Towarzystwa i rozpatrywanie rocznych sprawozdań 

finansowych,  

5) decydowanie w sprawach przedstawianych przez Prezydium Zarządu Głównego,  

6) opracowywanie programów i planów działalności oraz preliminarzy budżetowych 

Towarzystwa, 

7) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

8) powoływanie, rozwiązywanie i nadzorowanie Oddziałów oraz Sekcji Towarzystwa, 

9) powoływanie redaktorów i rad redakcyjnych wydawnictw ciągłych Towarzystwa, 

10) zatwierdzanie członków wspierających Towarzystwa,   

11) opracowywanie okresowych sprawozdań z merytorycznej i finansowej działalności 

Towarzystwa, 

12) inicjowanie i rozwijanie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi 

ośrodkami oraz stowarzyszeniami o podobnych celach działania, 

13) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów wniosków o nadanie godności 

członków honorowych, 

14) uchwalanie wysokości opłaty wpisowej i rocznych składek członkowskich. 

§ 26 

Do zakresu działania Prezydium Zarządu Głównego należy: 

1) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu Głównego, 

2) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa, 

3) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Oddziałów i Sekcji 

Towarzystwa, 

4) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Towarzystwa. 

§ 27 

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego i posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są 

przez Prezesa lub jego zastępcę i odbywają się co najmniej dwa razy w roku.  

 

Główna Komisja Rewizyjna 

§ 28 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Komisja konstytuuje się niezwłocznie po 

wyborach.   

3. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu 

Głównego oraz członkowie organów Oddziałów i Sekcji Towarzystwa.   

§ 29 

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
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1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, a w szczególności 

przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności finansowej 

Towarzystwa, 

2) składanie sprawozdania na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów wraz z 

oceną działalności oraz wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego 

Zarządu Głównego,  

3) przedstawianie Zarządowi Głównemu propozycji zmian w działalności Towarzystwa, 

4) sprawowanie nadzoru nad komisjami rewizyjnymi Oddziałów oraz rozpatrywanie 

odwołań od ich orzeczeń. 

§ 30 

W obradach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego może uczestniczyć z głosem 

doradczym przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub inny członek tej Komisji, 

wyznaczony przez przewodniczącego. 

  

ROZDZIAŁ V 

Terenowe Oddziały Towarzystwa 

§ 31 

1. Terenowe Oddziały Towarzystwa są powoływane uchwałą Zarządu Głównego, na 

pisemny wniosek złożony przez co najmniej 15 członków zwyczajnych i honorowych 

Towarzystwa,   

2. Siedzibę i teren działania Oddziału określa Zarząd Główny. 

§ 32 

1. Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału. 

2. Organami Oddziału są:  

1) Zarząd Oddziału, 

2) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

3. Kadencja organów Oddziału trwa 3 lata i winna rozpoczynać się po posiedzeniu 

Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.  

4. Dokumentacja związana z działalnością Oddziału jest archiwizowana w siedzibie 

Zarządu danego Oddziału. 

§ 33 

Materialną podstawą działalności Oddziału są składki członkowskie, fundusze 

przekazywane przez Zarząd Główny, a także środki pochodzące z innych źródeł, 

zaakceptowane przez Prezydium Zarządu Głównego. 
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Walne Zebranie Członków Oddziału 

§ 34 

1. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków Oddziału może mieć charakter zwyczajny 

lub nadzwyczajny.  

2. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Oddziału  należy:  

1) wybór delegatów na posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Oddziału,  

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu 

Oddziału, 

5) podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków 

Oddziału. 

§ 35 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału odbywa się przynajmniej raz na 3 lata i jest 

zwoływane przez Zarząd Oddziału.  

2. O terminie posiedzenia Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz o proponowanym 

porządku obrad, Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed 

terminem zebrania.  

§ 36 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane z ważnych 

przyczyn przez Zarząd Oddziału:  

1) z własnej inicjatywy Zarządu Oddziału, 

2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

3) na pisemny wniosek Zarządu Głównego, 

4) na pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 

5) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zwyczajnych i honorowych członków 

Oddziału. 

2. Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 

30 dni od daty wpłynięcia pisemnego wniosku w tej sprawie. 

 

Zarząd Oddziału 

§ 37 

1. Zarząd Oddziału składa się z 4-9 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Zarząd konstytuuje się niezwłocznie po 

wyborach.   
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2. Zarząd Oddziału Towarzystwa jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego 

powołania, zawiadomić właściwy, określony ustawowo organ nadzorujący, podając 

skład Zarządu Oddziału, adres siedziby Oddziału  i Statut Towarzystwa.  

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio również w przypadku zmian w składzie 

Zarządu Oddziału i adresie siedziby Oddziału Towarzystwa oraz w Statucie 

Towarzystwa.  

§ 38 

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy: 

1) realizowanie statutowych celów Towarzystwa, 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i 

wytycznych naczelnych władz i organów Towarzystwa, 

3) opracowywanie planów działalności Oddziału i sprawozdań składanych do Zarządu 

Głównego, 

4) prowadzenie działalności finansowej w ramach upoważnień i wytycznych udzielonych 

przez Zarząd Główny, 

5) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Oddziału i składanie na nich sprawozdań ze 

swej działalności. 

§ 39 

Zebrania Zarządu i członków Oddziału zwołuje przewodniczący, co najmniej 2 razy w roku. 

  

Komisja Rewizyjna Oddziału 

§ 40 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego i sekretarza. 

2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału może uczestniczyć w zebraniach 

Zarządu Oddziału z głosem doradczym, 

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:  

1) kontrolowanie całokształtu działalności Oddziału, a w szczególności 

przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli jego działalności finansowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem nadzorowania opłacania składek 

członkowskich, 

2) składanie sprawozdań na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków 

Oddziału wraz z oceną działalności i propozycjami w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Oddziału, 

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału propozycji zmian w działalności 

Oddziału. 
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ROZDZIAŁ VI 

Sekcje Towarzystwa 

§ 41 

1. Specjalistyczne sekcje naukowe Towarzystwa są powoływane uchwałą Zarządu 

Głównego, na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 15 członków zwyczajnych 

i honorowych Towarzystwa. 

2. Zarząd Główny powołując Sekcję określa zakres jej działania.   

§ 42 

1. Do działania Sekcji należy realizacja celów Towarzystwa w zakresie dyscypliny 

naukowej, którą reprezentuje.  

2. Członkowie Towarzystwa mogą zadeklarować przynależność do dowolnej liczby 

Sekcji. 

§ 43 

1. Władzą Sekcji jest Walne Zebranie Członków Sekcji. 

2. Organem Sekcji jest Zarząd Sekcji. 

3. Zarząd Sekcji składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy 

przewodniczącego i sekretarza. 

4. Kadencja Zarządu Sekcji trwa 3 lata i winna rozpoczynać się po posiedzeniu Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa. 

5. Zarząd Sekcji jest zobowiązany do składania do Zarządu Głównego rocznego 

sprawozdania z działalności Sekcji.   

6. Dokumentacja związana z działalnością Sekcji jest systematycznie archiwizowana.  

§ 44 

1. Sekcja nie prowadzi własnej działalności finansowej.  

2. Sekcja może pozyskiwać środki na swoją działalność przekazywane przez Zarząd 

Główny i Zarządy Oddziałów, a także z innych źródeł, zaakceptowanych przez 

Prezydium Zarządu Głównego.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Majątek Towarzystwa 

§ 45 

1. Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 
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2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 

członków. 

3. Towarzystwo może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

§ 46 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny na 

podstawie wytycznych Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

2. Zarząd Główny i zarządy Oddziałów są zobowiązane gospodarować majątkiem 

Towarzystwa zgodnie z tymi zasadami. 

§ 47 

1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby: prezes 

Towarzystwa lub jego zastępca oraz skarbnik główny lub jego zastępca. 

2. Do ważności pism i dokumentów finansowych są wymagane dwa podpisy: prezesa lub 

jego zastępcy oraz skarbnika głównego lub jego zastępcy. 

3. Prezes i skarbnik mogą pisemnie upoważnić innego członka Prezydium Zarządu 

Głównego, do rozliczeń finansowych wszystkich form działalności Towarzystwa. 

4. Politykę finansową Towarzystwa regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§ 48 

1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia Delegatów podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie 

Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa i powoła komisję 

likwidacyjną. 

  


