STATUT
Polskiego Towarzystwa ADHD

Rozdział I. Część ogólna.
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo ADHD i jest zwane dalej
Towarzystwem.
2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość
prawną.
§2
Towarzystwo jest organizacją apolityczną, otwartą na zróżnicowane opcje
światopoglądowe.
§3
1. Siedzibą Towarzystwa jest Miasto Kraków, zaś teren działania obejmuje
Rzeczpospolitą Polską i zagranicę.
2. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne na zasadach
ustalonych w Statucie i innych przepisach prawa, powołując tam swoje
Oddziały.
3. Towarzystwo może przystępować do innych stowarzyszeń i związków
stowarzyszeń, zgodnie z przepisami prawa, o ile ich cele nie są sprzeczne
z celami statutowymi i uchwałami programowymi Towarzystwa.
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Rozdział II. Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji.
§4
Celami Towarzystwa jest działalność:
1)

na rzecz propagowania wiedzy o ADHD, upowszechniania metod
leczenia ADHD, pomocy rodzinom dotkniętym problemem ADHD,

2)

opiniotwórcza w zakresie edukacji społeczeństwa na temat ADHD,
konsultacji problemów ADHD z organizacjami pozarządowymi,
władzami samorządowymi i rządowymi oraz innymi środowiskami,

3)

w zakresie aktywizacji społecznej, obywatelskiej i gospodarczej osób
i rodzin,

4)

dotycząca współpracy międzynarodowej,

5)

edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa,

6)

w zakresie prowadzenia przedszkoli, szkół i szkół wyższych oraz
placówek opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych,

7)

ekologiczna i na rzecz ochrony środowiska,

8)

kulturalna i artystyczna,

9)

naukowa i badawczo - naukowa,

10)

na rzecz poprawy sytuacji socjalnej, bytowej i mieszkaniowej rodzin
i osób,

11)

społeczno – obywatelska,

12)

sportowa i turystyczna, wypoczynkowa,

13)

z zakresu szkolenia kadr organizacji pozarządowych,

14)

wspierająca działalność organizacji pozarządowych,

15)

wspierająca osoby dorosłe, studentów i młodzież niepełnosprawną,

16)

wychowawcza i opiekuńcza dzieci i młodzieży,

17)

wydawnicza i dziennikarska,

18)

z zakresu ochrony praw konsumenckich;

19)

z zakresu profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki uzależnień oraz
pomocy społecznej,

20)

w zakresie prowadzenia poradni i zakładów opieki zdrowotnej,
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21)

zapobiegająca bezrobociu i promująca przedsiębiorczość,

22)

wspierająca inicjatywy społeczne i gospodarcze,

23)

przeciwdziałająca dyskryminacji i marginalizacji obywateli i grup
społecznych,

24)

na rzecz równych praw obywateli,

25)

w zakresie tworzenia lobby społeczeństwa obywatelskiego,

26)

zapobiegająca patologiom społecznym.

§5
Towarzystwo urzeczywistniać będzie swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie

działalności

wydawniczej,

informacyjno-promocyjnej

i edukacyjno-szkoleniowej,
2) Prowadzenie działalności naukowej i badawczej,
3) Organizację szkoleń, konferencji, sympozjów,
4) Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla
organizacji i osób indywidualnych,
5) inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej,
6) Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów
społecznie użytecznych, w szczególności na rzecz równouprawnienia
i społecznej akceptacji osób i środowisk dotkniętych problemem ADHD,
7) Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem
gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego
przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
8) Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów
i technologii,
9) Udzielanie wsparcia, w tym finansowego, inicjatywom i organizacjom
pozarządowym oraz osobom indywidualnym,
10)Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami
Stowarzyszenia,
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11)Pomoc

osobom

i

środowiskom

dotkniętym

ADHD,

w

tym

reprezentowanie ich przed organami administracyjnymi w granicach
dopuszczonych przez prawo,
12)Podejmowanie innych dopuszczonych przez prawo inicjatyw, zgodnych
z celami statutowymi.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§6
W Towarzystwie występują następujące formy członkostwa:
-

Członek Zwyczajny,

-

Członek Honorowy,

-

Członek Wspierający.
§7

Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy, kto ukończył
osiemnasty rok życia.
§8
1. Wniosek o przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych składa się na piśmie według
uchwalonej przez Zarząd Towarzystwa deklaracji, wyrażając jednocześnie wolę
akceptacji celów i statutu Towarzystwa.
2. Wnioski takie rozpatrywane są przez Zarząd Towarzystwa.
3. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Towarzystwa Zarząd Towarzystwa
podejmuje do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.
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§9
Członkiem Honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona lub pomocna
w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa. Członkowie Honorowi powołani są na
wniosek Zarządu Towarzystwa. Z inicjatywą nadania Członkostwa Honorowego
wystąpić może także grupa co najmniej 5 Członków Zwyczajnych Towarzystwa.
§ 10
Członkiem Wspierającym Towarzystwa może zostać: inne stowarzyszenie,
fundacja, jednostka samorządu terytorialnego oraz inne instytucje społeczne oraz
środowiskowe

wspomagające

realizację

celów

Towarzystwa.

Status

Członka

Wspierającego może uzyskać także przedsiębiorstwo, instytucja lub osoba prawna
wspomagająca

działalność

stowarzyszenia

w

kraju

i

zagranicą.

Członkowie

Wspierający powoływani są na wniosek Zarządu Towarzystwa.
§ 11
Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa przysługuje Członkom
Zwyczajnym.
§ 12
Członkowie Zwyczajni oraz Honorowi mają nadto prawo:
-

uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Towarzystwa,

-

wpływać na kierunki i formy prowadzenia działalności statutowej,

-

korzystać na równych prawach z majątku i dorobku Towarzystwa.
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§ 13
Członkom Wspierającym (ich przedstawicielom) przysługują prawa Członków
Zwyczajnych z wyjątkiem prawa wybierania i wybieralności do Władz Towarzystwa.
§ 14
Członkowie Towarzystwa winni:
-

przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz stowarzyszenia,

-

uczestniczyć w co najmniej jednej z form działalności statutowej,

-

propagować działalność Towarzystwa, dbać o zjednanie dlań sympatyków
i wsparcia społecznego,

-

dbać o honor i dorobek Towarzystwa,

-

opłacać składki członkowskie,

-

wykonywać Uchwały organów przedstawicielskich Towarzystwa.
§ 15

Zasady uczestnictwa Członków w działalności Towarzystwa oraz korzystania
z jego lokali, urządzeń i majątku określa Zarząd Towarzystwa.
§ 16
1. Członkostwo w Towarzystwie wygasa w przypadku:
-

dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa w każdym czasie,

-

skreślenia z listy członków Uchwałą Zarządu Towarzystwa na skutek
długotrwałego poniechania opłacania składek członkowskich lub łamania
postanowień § 14,

-

pozbawienia praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub
Trybunału Stanu,

-

śmierci Członka,
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-

likwidacji przedsiębiorstwa, instytucji lub innej osoby prawnej korzystającej
ze statusu Członka Wspierającego.

2. Odwołanie od decyzji Zarządu Towarzystwa w sprawie skreślenia z listy
członków przysługuje członkowi stowarzyszenia do Komisji Rewizyjnej
w terminie 7 dni od decyzji Zarządu Towarzystwa.

Rozdział IV. Władze Naczelne Towarzystwa.
§ 17
Statutowymi Władzami Naczelnymi Towarzystwa pozostają:
-

Walne Zgromadzenie Członków (Konferencja Delegatów),

-

Zarząd Towarzystwa,

-

Komisja Rewizyjna.
§ 18

Kadencja Władz Naczelnych Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 19
Walne Zgromadzenie Członków (Konferencja Delegatów):
-

określa główne kierunki i formy działania Towarzystwa,

-

wybiera władze Towarzystwa: Zarząd Towarzystwa, Komisję Rewizyjną,

-

podejmuje inne Uchwały w sprawach istotnych dla Towarzystwa,

-

rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu Towarzystwa za wyjątkiem decyzji
w sprawie skreślenia z listy członków,

-

decyduje o zawieszeniu działalności lub rozwiązaniu się Towarzystwa,

-

dokonuje oceny działalności władz Towarzystwa,

-

dokonuje zmian w Statucie Towarzystwa.
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§ 20
Prawo zgłaszania wniosków pod obrady Walnego Zgromadzenia (Konferencji
Delegatów) przysługuje Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz Członkom Towarzystwa.
§ 21
1. Po przekroczeniu liczby 500 Członków Zwyczajnych Towarzystwa, Walne
Zgromadzenie przekształca się w Konferencję Delegatów. W Konferencji
Delegatów biorą udział Delegaci wybrani na Terenowych Zebraniach Wyborczych
Delegatów oraz członkowie Zarządu Towarzystwa, którzy stają się Delegatami
z urzędu i nie pomniejszają puli Delegatów wybieranych na Terenowych
Zebraniach Wyborczych w miejscu ich zamieszkania.
2. Delegaci są wybierani na Terenowych Zebraniach Wyborczych Delegatów
wyznaczonych przez Zarząd Towarzystwa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Stanowią one okręgi wyborcze dla Członków Zwyczajnych Towarzystwa
zamieszkujących na danym obszarze. Osoby zamieszkujące poza granicami Polski
przypisane są do okręgu wyborczego, w którym znajduje się Miasto Kraków.
3. Liczbę Delegatów wybieranych z każdego okręgu wyborczego na Terenowych
Zebraniach

Wyborczych

Delegatów

zatwierdza

Zarząd

Towarzystwa,

proporcjonalnie do liczby zrzeszonych na danym obszarze Członków Zwyczajnych
Towarzystwa. W przypadku okręgu, w którym znajduje się Miasto Kraków, liczbę
zrzeszonych

Zwyczajnych

Członków

powiększa

się

o

liczbę

Członków

Zwyczajnych zamieszkujących poza granicami Polski.
4. Delegaci są wybierani w następujących proporcjach:
a) Jeśli

ogólna

liczba Członków

Zwyczajnych

Towarzystwa

wynosi

pomiędzy 501 a 700 osób, to na każdych 40 Członków Zwyczajnych
zamieszkujących

dany

okręg

wyborczy

przypada

1

delegat.

W przypadku liczby Członków Zwyczajnych nie odpowiadającej pełnym
czterdziestkom przyjmuje się zasadę zaokrąglania w dół.
b) Jeśli

ogólna

liczba Członków

Zwyczajnych

Towarzystwa

wynosi

pomiędzy 701 a 1000 osób, to na każdych 50 Członków Zwyczajnych
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zamieszkujących

dany

okręg

wyborczy

przypada

1

delegat.

W przypadku liczby Członków Zwyczajnych nie odpowiadającej pełnym
pięćdziesiątkom przyjmuje się zasadę zaokrąglania w dół.
c) Jeśli ogólna liczba Członków Zwyczajnych Towarzystwa wynosi powyżej
1000 osób, to na każdych 60 Członków Zwyczajnych zamieszkujących
dany okręg wyborczy przypada 1 delegat. W przypadku liczby Członków
Zwyczajnych nie odpowiadającej pełnym sześćdziesiątkom przyjmuje
się zasadę zaokrąglania w dół.
5. Delegaci są wybierani w głosowaniu tajnym bezwzględną większością ponad
połowy ważnie oddanych głosów. Przed wyborem Delegatów Członkowie zebrani
na Terenowym Zebraniu Wyborczym Delegatów dokonują wyboru prowadzącego
zebranie i komisji skrutacyjnej.
6. Zarząd Towarzystwa ustala zasięg terytorialny okręgów wyborczych oraz terminy
i miejsca Terenowych Zebrań Wyborczych Delegatów.
7. Kadencja Delegatów trwa cztery lata, rozpoczyna się z chwilą wyboru i kończy się
z chwilą zwołania zwyczajnej Konferencji Delegatów.
8. Wybory Delegatów ogłasza Zarząd Towarzystwa najpóźniej na 14 dni przed
terminem Konferencji Delegatów.
§ 22
1.

Walne Zgromadzenie Członków (Konferencja Delegatów) zwoływane jest
uchwałą Zarządu Towarzystwa nie rzadziej niż raz na cztery lata. Z inicjatywą
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Konferencji Delegatów)
może wystąpić Zarząd Towarzystwa lub Komisja Rewizyjna oraz co najmniej
50% Członków Towarzystwa. Wniosek składa się na piśmie.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Konferencję Delegatów) zwołuje się
w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Konferencja Delegatów) obraduje nad
sprawami, do których zostało powołane.
§ 23
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1. Walne Zgromadzenie (Konferencja Delegatów) jest władne podejmować decyzje
pod warunkiem uczestnictwa w nim co najmniej połowy liczby Członków
Zwyczajnych (uprawnionych Delegatów). Uchwały zapadają zwykłą większością
głosów, o ile szczegółowe zapisy Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie (Konferencja Delegatów) w oznaczonym terminie nie
zgromadziło

wymaganej

liczby

Członków

Zwyczajnych

(uprawnionych

Delegatów), Zarząd Towarzystwa zwołuje w terminie do 1 miesiąca Walne
Zgromadzenie (Konferencję Delegatów), które jest władne podejmować uchwały
niezależnie

od

liczby

przybyłych

Członków

Zwyczajnych

(uprawnionych

Delegatów), zwykłą większością głosów, o ile szczegółowe zapisy Statutu nie
stanowią inaczej.
§ 24
1. Zarząd Towarzystwa jest powoływany spośród Członków Zwyczajnych przez
Walne Zgromadzenie Członków (Konferencję Delegatów) w tajnym głosowaniu
większością ponad połowy ważnie oddanych głosów. Dla ważności wyboru
Zarządu niezbędne jest kworum określone zapisami § 23 pkt 1 i pkt 2 Statutu.
2. Walne Zgromadzenie Członków (Konferencja Delegatów) powołuje Prezesa
Zarządu oraz 2 – 15 członków Zarządu.
3. Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa.
4. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1) realizacja

uchwał

Walnego

Zgromadzenia

Członków

(Konferencji

Delegatów) oraz programowanie działalności Towarzystwa w okresach
między

sesjami

Walnego

Zgromadzenia

Członków

(Konferencji

Delegatów),
2) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z celami
statutowymi,
3) uchwalanie

planów

działalności

Towarzystwa

budżetowych,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
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5) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Towarzystwa,
6) przyjmowanie uchwał i stanowisk dotyczących bieżącej działalności
Towarzystwa oraz realizacji celów statutowych Towarzystwa.
5. Członkowie Zarządu działają w ramach pełnomocnictw udzielonych im przez
Prezesa Zarządu. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo nadawania funkcji
członkom Zarządu. Prezes Zarządu reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
6. Do kierowania bieżącą działalnością Zarządu, w przypadku liczby członków
Zarządu przekraczającej 7 osób, Prezes Zarządu może powołać spośród członków
Zarządu Prezydium Zarządu. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Zarządu,
Skarbnik oraz Wiceprezesi i Sekretarz, o ile takie funkcje zostały nadane członkom
Zarządu. W skład Prezydium mogą wejść także członkowie Zarządu pełniący inne
funkcje. O liczebności, powołaniu i odwołaniu członków Prezydium Zarządu
decyduje Prezes Zarządu. Prezydium Zarządu jest zobowiązane do realizacji
uchwał Zarządu. Posiedzenia Prezydium Zarządu inicjuje Prezes Zarządu.
7. Odwołanie lub dymisja Prezesa Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego
Zarządu. W takiej sytuacji powoływany jest nowy Zarząd zgodnie z zapisami § 23
pkt 1 i 2. W przypadku dymisji Prezesa Zarządu, ustępujący Zarząd jest
zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie Członków (Konferencję Delegatów)
w terminie do 14 dni od dnia dymisji Prezesa w celu dokonania wyboru Zarządu.
8. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu podczas trwania kadencji,
Zarządowi przysługuje prawo kooptacji odpowiedniej ilości osób spośród
Członków Zwyczajnych Towarzystwa. Uchwała w tym zakresie jest podejmowana
większością ponad połowy ważnie oddanych głosów przy obecności przynajmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

§ 25
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa zwołuje się na wniosek Prezesa Zarządu,
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 członków Zarządu. Zarząd zbiera się na
posiedzeniach co najmniej raz na dwa miesiące.
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§ 26
Zarząd Towarzystwa odpowiada i zdaje sprawę ze swej działalności przed
Walnym Zgromadzeniem Członków (Konferencją Delegatów).
§ 27
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność statutową,
organizacyjną i finansową Towarzystwa.
§ 28
1. Komisję Rewizyjną wybiera spośród Członków Zwyczajnych Walne Zgromadzenie
Członków (Konferencja Delegatów).
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Przewodniczący i 2 do 4 Członków.
3. W przypadku zmniejszenia się stanu osobowego Komisji Rewizyjnej poniżej
3 osób Komisja na okres trwania kadencji może dokooptować do swego grona
jedną lub dwie osoby.
4. Komisja Rewizyjna Towarzystwa na swym pierwszym posiedzeniu wybiera
Przewodniczącego. W razie potrzeby Komisja Rewizyjna może wybrać spośród
siebie Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
5. Mandaty w Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Zarządzie Towarzystwa nie mogą
być łączone.
§ 29
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
-

kontrola przestrzegania Statutu i regulaminów Towarzystwa,

-

kontrola gospodarowania majątkiem oraz prawami Towarzystwa,

-

kontrola opłacania składek członkowskich,

-

kontrola działalności Oddziałów Towarzystwa,

12

Statut Polskiego Towarzystwa ADHD

-

składanie sprawozdań z kontroli organizacyjnej, gospodarczej oraz
finansowej Towarzystwa,

-

występowanie z wnioskami w przedmiocie swoich uprawnień do Zarządu
i Walnego Zgromadzenia Członków (Konferencji Delegatów).

-

rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa

w sprawie

skreślenia z listy członków stowarzyszenia. Orzeczenia Komisji Rewizyjnej
w tej sprawie są ostateczne.
§ 30
Uchwały Zarządu Towarzystwa, Prezydium Zarządu Towarzystwa oraz Komisji
Rewizyjnej, o ile szczegółowe zapisy Statutu nie stanowią inaczej, zapadają zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby
głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.

Rozdział V. Struktura organizacyjna Towarzystwa.
§ 31
1. Terytorialnie Towarzystwo może dzielić się na Oddziały Towarzystwa.
2. Oddziały Towarzystwa tworzy i likwiduje Zarząd Towarzystwa.
3. Zasady funkcjonowania Oddziałów nie określone w niniejszym Statucie określa
Zarząd Towarzystwa w formie regulaminów.
§ 32
1. Zarząd Towarzystwa może powołać Oddział Towarzystwa na wniosek co
najmniej 3 Członków Zwyczajnych Towarzystwa.
2. Uchwałę o likwidacji danego Oddziału podejmuje Zarząd Towarzystwa
większością ponad połowy oddanych głosów przy obecności przynajmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
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3. Oddziały Towarzystwa mogą posiadać oddzielną osobowość prawną, w tym
przypadku liczba członków Oddziału nie może być mniejsza niż 15 osób.
§ 33
1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
-

Konferencja Oddziału,

-

Zarząd Oddziału,

-

Komisja

Rewizyjna

Oddziału

w

przypadku

posiadania

oddzielnej

osobowości prawnej.
2. Kadencja Władz Oddziału trwa 1 rok.
§ 34
1. Konferencję

Oddziału

tworzą

wszyscy

członkowie

danego

Oddziału

Towarzystwa.
2. Do kompetencji Konferencji Oddziału należy:
a) wybór i odwoływanie Prezesa Oddziału,
b) wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału,
c) wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej Oddziału w przypadku posiadania
oddzielnej osobowości prawnej,
d) udzielanie absolutorium ustępującym władzom,
e) uchwalanie Regulaminu Wewnętrznego Oddziału,
f) przyjmowanie uchwał i stanowisk.
3. Uchwały opisane w § 34 pkt 2 a), b), c) zapadają bezwzględną większością
ponad połowy ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
4. Tryb i zasady zwoływania Konferencji Oddziału określają regulaminy przyjęte
przez Zarząd Towarzystwa.
§ 35
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1. Zarząd Oddziału składa się z:
-

Prezesa Oddziału,

-

2 – 6 członków.

2. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a)

wybór i odwoływanie spośród siebie Sekretarza i Skarbnika Oddziału
Towarzystwa,

b)

kierowanie bieżącą pracą Oddziału Towarzystwa,

c)

przyjmowanie uchwał i stanowisk dotyczących bieżącej działalności
Oddziału Towarzystwa oraz realizacji celów statutowych Towarzystwa.

3. Tryb i zasady zwoływania posiedzeń Zarządu Oddziału określają regulaminy
przyjęte przez Zarząd Towarzystwa.
§ 36
Prezes Oddziału reprezentuje Oddział Towarzystwa na zewnątrz i kieruje
bieżącą pracą Zarządu Oddziału.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powoływana przez Konferencję Oddziału
w przypadku posiadania przez Oddział oddzielnej osobowości prawnej.
2. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzą: Przewodniczący i 2 do 4
Członków.
3. Mandaty w Komisji Rewizyjnej Oddziału i Zarządzie Oddziału nie mogą być
łączone.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy w szczególności:
-

kontrola przestrzegania Statutu i regulaminów Oddziału Towarzystwa,

-

kontrola gospodarowania majątkiem Oddziału Towarzystwa,

-

kontrola opłacania składek członkowskich,

-

występowanie
Konferencji

z

wnioskami

Oddziału,

w

Zarządu

przedmiocie
Oddziału

swoich

uprawnień

Towarzystwa,

do

Zarządu

Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Walnego Zgromadzenia
Członków Towarzystwa (Konferencji Delegatów).
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§ 38
W przypadku wystąpienia wakatów w trakcie trwania kadencji, Zarządowi
Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługuje prawo kooptacji do końca
trwania kadencji spośród członków danego Oddziału Towarzystwa. Uchwały w tym
zakresie podejmowane są w głosowaniu tajnym bezwzględną większością ponad
połowy ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
§ 39
1. Uchwały Konferencji Oddziału Towarzystwa, Zarządu Oddziału Towarzystwa
i Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków, o ile szczegółowe zapisy Statutu
nie stanowią inaczej.
2. W przypadku posiadania przez Oddział oddzielnej osobowości prawnej dla
ważności zobowiązań majątkowych Oddziału potrzebny jest podpis Prezesa
Zarządu Oddziału oraz Skarbnika Oddziału.
3. Za zobowiązania majątkowe Oddziału posiadającego oddzielną osobowość
prawną Władze Naczelne Towarzystwa nie odpowiadają.

§ 40
Oddział Towarzystwa posiada szeroką autonomię wobec Władz Naczelnych
Towarzystwa, jednakże wszelkie działania programowe Oddziału Towarzystwa muszą
być zbieżne z uchwałami i kierunkami działań Władz Naczelnych Towarzystwa.
Wykładni Statutu Towarzystwa w tym zakresie dokonuje Zarząd Towarzystwa.
Zarząd Towarzystwa może uchylić decyzję, uchwałę oraz nakazać zaprzestać
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działaniu Oddziału Towarzystwa, które są sprzeczne ze Statutem, uchwałami
i kierunkami działań Władz Naczelnych Towarzystwa.
§ 41
Członkowie Towarzystwa nie zrzeszeni w Oddziałach, nie tracą żadnych praw
członkowskich wynikających z niniejszego Statutu.

Rozdział VI. Majątek Towarzystwa.
§ 42
Majątek Towarzystwa stanowią prawa majątkowe nabyte przez Towarzystwo
w toku działalności.
§ 43
Źródłem majątku Towarzystwa są:
-

składki członkowskie,

-

dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

-

dochody z prowadzenia działalności gospodarczej,

-

darowizny, dotacje, subwencje, świadczenia i zapisy.

§ 44
Zakres działalności gospodarczej Towarzystwa oraz zasady organizacji
gospodarki finansowej ustala Zarząd Towarzystwa na wniosek Prezesa Zarządu.
§ 45
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Wysokość oraz sposób opłacania składek członkowskich ustala Zarząd
Towarzystwa.
§ 46
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
Towarzystwa. Zobowiązania majątkowe Oddziału Towarzystwa podlegają zapisom
§ 39 pkt 2 oraz pkt 3 Statutu.

Rozdział VII. Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.
§ 47
Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków (Konferencji Delegatów) podjętej bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Przy braku kworum
w pierwszym terminie stosuje się zapisy § 23 pkt 2 Statutu.
§ 48
Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków (Konferencja Delegatów) większością 3/4 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 49
W przypadku rozwiązania Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Członków
(Konferencję Delegatów) majątek Towarzystwa przechodzi na własność wybranej
organizacji pozarządowej. Jeśli Walne Zgromadzenie (Konferencja Delegatów) nie
wskaże, na rzecz której organizacji majątek przechodzi, decyzje w tej sprawie
podejmuje ostatni Zarząd Towarzystwa.
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