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Rozdzia  I 
 

Postanowienia ogólne 
 

Par. 1 
 

Ma opolskie Towarzystwo Ornitologiczne, zwane dalej "Towarzystwem", jest 
stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowo  prawn   i dzia a w oparciu 
o niniejszy Statut. 
 

Par. 2 
 
Terenem dzia ania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
Towarzystwo mo e prowadzi  dzia alno   poza granicami kraju, zgodnie z 
obowi zuj cym porz dkiem prawnym. 
Siedzib  w adz Towarzystwa jest Kraków. 
 
 

Par. 3 
 

Symbolem towarzystwa jest stylizowany pomurnik, przedstawiony w Dodatku I 
do niniejszego Statutu.  

 
Rozdzia  II 

Cele i sposoby dzia ania 
 

Par. 4 
 
Celem dzia alno ci Towarzystwa jest rozwój zainteresowa  przyrodniczych w 
spo ecze stwie, szczególnie ptakami oraz badanie ich rozmieszczenia, biologii i 
aktualnych trendów liczebno ci, a tak e dzia ania na polu ochrony ptaków i 
rodowisk w których bytuj  oraz szeroko rozumiana edukacja ekologiczna. 

Par. 5  
 
Formami dzia ania Towarzystwa s : 
 
1. Organizowanie ruchu osób zainteresowanych prowadzeniem obserwacji ptaków 
m.in. poprzez tworzenie sieci klubów, oddzia ów i sekcji tematycznych 
skupiaj cych ludzi zainteresowanych ptakami. 
2. Popularyzacja idei obserwacji ptaków, jako sposobu sp dzania wolnego czasu. 
3. Prowadzenie dzia alno ci badawczej maj cej na celu poznanie rozmieszczenia, 
biologii i etologii poszczególnych gatunków ptaków. 
4. Edukacja ekologiczna m odzie y i osób doros ych. 
5. Popularyzacja wiedzy o ptakach w rodkach masowego przekazu. 
6. Organizacj  krajowych i zagranicznych zebra , zjazdów i sympozjów. 
7. Publikowanie wydawnictw o ptakach i innych wydawnictw szerz cych wiedze 
ekologiczna. 
8. Wypowiadanie si  w kwestiach wszelkich dzia  mog cych stanowi  
zagro enie dla rodowiska przyrodniczego kraju. 
9. Udzia  w post powaniach administracyjnych, zwi zanych z dzia aniami na 
rzecz rodowiska przyrodniczego. 
10. Aktywna ochrona siedlisk ptaków oraz samych ptaków. 
11. Podejmowanie dzia  prawnych maj cych na celu obj cie ochron  terenów 
przyrodniczo cennych oraz gatunków zwierz t i ro lin. 
12. Waloryzacja przyrodnicza obszaru kraju. 
13. Wykup terenów w celu tworzenia obszarów chronionych przyrodniczo. 
14. Finansowe i naukowe wspieranie prac badawczych i edukacyjnych 
15. Wspó praca z organizacjami i instytucjami zajmuj cymi si  poznaniem i 
ochron  przyrody w kraju i za granic , a tak e koordynacja dzia  i wymiana 
osi gni  w tej dziedzinie.. 
16. Podejmowanie wszystkich innych legalnych dzia , uznanych za sprzyjaj ce 
celom Towarzystwa.  
 

Par. 6 
 
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. Spo eczn  aktywno  cz onków Towarzystwa. 
2. Prac  zatrudnionych przez siebie osób fizycznych. 
3. Powo ywanie fundacji. 
4. Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej wg. zasad obowi zuj cych, okre lonych 
w odr bnych  
przepisach. 



Rozdzia  III 
Cz onkostwo 

 
Par. 7 

 
 
1. Cz onkowie Towarzystwa dziel  si  na zwyczajnych, wspieraj cych i 
honorowych. 
2. Cz onkiem Towarzystwa mo e zosta  ka da osoba fizyczna, która uko czy a 16 
lat, bez wzgl du na obywatelstwo, wykszta cenie oraz przynale no  do innych 
organizacji spo eczno-politycznych, polecona Towarzystwu przez dwóch jego 
cz onków i przyj ta przez Rad  MTO. Warunkiem przyj cia w poczet cz onków 
Towarzystwa jest wola realizowania celów Towarzystwa, potwierdzona pisemnie 
w postaci deklaracji oraz uiszczenia sk adki cz onkowskiej. Cz onkom 
zalegaj cym przez rok z p aceniem sk adki zawiesza si  prawa cz onkowskie. 
3. Osoby poni ej 16 lat mog  nale  do Towarzystwa za zgoda przedstawicieli 
ustawowych. 
4. Cz onkiem wspieraj cym Towarzystwa mo e zosta  ka da osoba prawna lub 
fizyczna, deklaruj ca ch  pomocy w realizacji celów Towarzystwa i uiszczaj ca 
sk adk  b  wielokrotno ci  zwyczajnej sk adki cz onkowskiej. Cz onek 
wspieraj cy, je li jest to osoba prawna, bierze udzia  w pracach Towarzystwa 
poprzez swojego przedstawiciela i posiada prawa cz onka zwyczajnego, oprócz 
biernego prawa wyborczego. 
5. Cz onkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Cz onków Towarzystwa, 
na wniosek Rady lub co najmniej 30 cz onków Towarzystwa. Cz onkostwo 
honorowe przyznaje si  w uznaniu szczególnych zas ug na rzecz propagowania 
idei obserwacji, ochrony ptaków i znacznego wk adu w poznanie tej grupy 
zwierz t. 
 
 

Par. 8 
 

Utrata cz onkostwa nast puje w przypadku: 
 
1. mierci cz onka; 
2. dobrowolnego wyst pienia z Towarzystwa, zg oszonego na pi mie Radzie 
Towarzystwa; 
3. nie op acenia sk adek cz onkowskich przez dwa kolejne lata; 
4. skazania cz onka prawomocnym wyrokiem s dowym na kar  dodatkow  utraty 
praw publicznych; 
5. likwidacji osoby prawnej b cej cz onkiem wspieraj cym Towarzystwa; 

6. wykluczenia na mocy decyzji Rady za nieprzestrzeganie Statutu Towarzystwa, 
dzia ania na jego szkod  lub za dzia ania stoj ce w sprzeczno ci z celami 
Towarzystwa. 
7. utraty godno ci cz onka honorowego na podstawie uchwa y Walnego 
Zgromadzenia Cz onków, podj tej w oparciu o wniosek Rady lub 30 cz onków 
Towarzystwa. 
 

Par. 9 
 
Cz onkowie Towarzystwa posiadaj cy op acone sk adki cz onkowskie otrzymuj : 
 
1. zawiadomienia o ka dym Zje dzie Towarzystwa; 
2. zawiadomienie o ka dym Walnym Zgromadzeniu Cz onków; 
3. sprawozdania z dzia alno ci Towarzystwa; 
 
Cz onkowie Towarzystwa posiadaj cy op acone sk adki cz onkowskie maj  
prawo: 
1. uczestniczy  w Walnym Zgromadzeniu Cz onków, zg asza  wnioski i uchwala  
rezolucje; 
2. wyst powa  w imieniu Towarzystwa w zakresie do jakiego zostali upowa nieni 
na mocy  
    odpowiednich uchwa  Rady; 
3. czynne i bierne prawo wyborcze, je li uko czyli 18 lat; 
4. do uczestniczenia w pracach Towarzystwa; 
5. do wniesienia odwo ania od decyzji Rady do Walnego Zgromadzenia 
Cz onków w sprawie  
    utraty cz onkostwa i innych decyzji imiennie ich dotycz cych; 
6. korzysta  z innych przywilejów ustanowionych przez Rad  w ramach 
okre lonych Statutem. 
 
 

Par. 10 
 
Cz onkowie Towarzystwa maj  obowi zek: 
 
1. Przestrzegania postanowie  Statutu i uchwa  w adz Towarzystwa. 
2. Terminowego op acania sk adki cz onkowskiej. 
 
 
 
 



Rozdzia  IV 
adze Towarzystwa, struktura organizacyjna 

 
Par. 11 

 
adzami Towarzystwa s : 

 
1. Walne Zgromadzenie Cz onków 
2. Rada Towarzystwa 
3. Komisja Rewizyjna 
 
 

Par. 12 
 

Walne Zgromadzenie Cz onków 
 

1. Walne Zgromadzenie Cz onków jest najwy sz  w adz  Towarzystwa. 
2. Walne Zgromadzenie mo e by  zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

Par. 13 
 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo uje Rada Towarzystwa raz na trzy lata. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz onków, zwo uje w razie potrzeby 
Rada, dzia aj c: 
    a) z inicjatywy w asnej; 
    b) na pisemny wniosek co najmniej 50 cz onków Towarzystwa posiadaj cych 
prawo wyborcze; 
    c) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej. 
3. Rada zwo uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cz onków w terminie 
trzech tygodni od dnia otrzymania wniosku lub podj cia uchwa y.. 
4. Rada zawiadamia niezw ocznie cz onków o terminie Walnego Zgromadzenia, 
nie pó niej jednak ni  na trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem 
Zgromadzenia. Rady Oddzia ów powinny by  powiadomione o terminie Walnego 
Zgromadzenia Cz onków nie pó niej ni  na 8 tygodni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Cz onków. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Cz onków, Rady Oddzia ów powiadamiane s   w terminie trzech tygodni przed 
wyznaczon  data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cz onków. 
5. Uchwa y Walnego Zgromadzenia Cz onków s  podejmowane zwyk  
wi kszo ci  g osów. Quorum stanowi ponad 50% osób uprawnionych do 

osowania. W przypadku braku quorum, zgromadzenie odbywa si  w drugim 

terminie, pó  godziny pó niej, a jego uchwa y wa ne s  bez wzgl du na liczb  
uprawnionych do g osowania. 
6. Z ka dego Walnego Zgromadzenia sporz dzany jest protokó . Dwóch 
protokolantów wyznacza przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia, wybierany 
ka dorazowo na pocz tku obrad Walnego Zgromadzenia. 
 

Par. 14 
 
Walne Zgromadzenie Cz onków posiada nast puj ce kompetencje: 
 
1. Uchwalanie kierunków dzia alno ci Towarzystwa. 
2. Uchwalanie projektów zmian w Statucie Towarzystwa. 
3. Wybór Prezesa Towarzystwa. 
4. Wybór Rady Towarzystwa. 
5. Wybór Komisji Rewizyjnej. 
6. Podejmowanie uchwa  w sprawach przedstawionych do dyskusji przez 
uczestników Walnego Zgromadzenia. 
7. Rozpatrywanie sprawozda  z dzia alno ci merytorycznej, gospodarczej i 
finansowej Rady. 
8. Rozpatrywanie absolutorium dla Rady. 
9. Nadawanie i pozbawianie godno ci honorowego cz onka Towarzystwa. 
 

Par. 15 
 

Rada 
 
1. Rada jest najwy sz  w adz  Towarzystwa w okresie pomi dzy Walnymi 
Zgromadzeniami Cz onków, kieruje i nadzoruje bezpo rednio prac  Towarzystwa 
lub czyni to poprzez powo any Zarz d. 
2. Rada liczy 7 osób. Rada konstytuuje si  na pierwszym swoim posiedzeniu. W 
sk ad Rady wchodz : Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Cz onkowie. 
Radzie przewodniczy Prezes. 
3. W czasie trwania kadencji Rady, mo e ona dobiera  do swego sk adu 
dodatkowych Cz onków Rady spo ród cz onków Towarzystwa lub w celu 
uzupe nienia sk adu Rady w razie rezygnacji którego  z Cz onków Rady. 
Dodatkowi Cz onkowie Rady powo ywani s  na okres nie d szy ni  do ko ca 
kadencji Rady. Poszerzona Rada Towarzystwa nie mo e liczy  wi cej ni  10 osób 
4. Zarz d powo ywany jest do wykonywania bie cych prac administracyjnych 
Towarzystwa i innych zada  wyznaczonych przez Rad . Prezes jest bezpo rednim 
zwierzchnikiem Dyrektora Zarz du. 



5. Cz onkowie Rady Towarzystwa mog  by  wybierani do Zarz du Towarzystwa 
i mog  by  zatrudniani tak jaki inni Cz onkowie Zarz du na umow  o prac  lub 
umow  zlecenie. 
6. Na pierwszym posiedzeniu Rady powo ywany jest Zarz d Towarzystwa. W 
sk ad Zarz du Towarzystwa wchodzi Dyrektor Towarzystwa, Wicedyrektor 
Towarzystwa (je li Rada uzna powo anie osoby pe ni cej tak  funkcj  za 
konieczne), Sekretarz, Skarbnik oraz Cz onkowie. Zarz d liczy od 2 do 6 osób. 
Osoby wchodz ce w sk ad Zarz du nie musz  by  cz onkami Towarzystwa. 
Prezes mianuje i odwo uje Dyrektora Zarz du i wraz z Rad  i powo anym 
Dyrektorem, ustalaj  pozosta e funkcje w Zarz dzie.  
7. Je li Zarz d nie zostanie powo any na pierwszym posiedzeniu Rady, to do 
czasu powo ania Zarz du Prezes wyznacza spo ród Cz onków Rady, osoby 
pe ni ce funkcj  Sekretarza i Skarbnika Zarz du. Rada mo e nie podj  decyzji o 
powo aniu Zarz du i wtedy sama pe ni bie ce funkcje administracyjne 
Towarzystwa lub mo e powierzy  wykowanie tych prac zatrudnionym 
pracownikom administracyjnym.. 
 

Par. 16 
 
1. Cz onkowie Rady wybierani s  na Walnym Zgromadzeniu Cz onków. 
2.  Kadencja  ka dego  cz onka  Rady  trwa  3  lata  i  ko czy  si  ust pieniem  z  tej  
funkcji na Walnym Zgromadzeniu Cz onków. 
3. Kandydatury do Rady zg aszaj  cz onkowie Towarzystwa w czasie Walnego 
Zgromadzenia Cz onków. 
 

Par. 17. 
 
1. Rada zbiera si  w czasie i miejscach ustalonych przez siebie. Warunkiem 
wa no ci uchwa  Rady jest quorum licz ce 5 osób, w tym Prezesa lub 
Wiceprezesa. 
2. Prezes przewodniczy wszystkim posiedzeniom Rady, w których bierze udzia , 
wzgl dnie wyznacza osob  prowadz  posiedzenie. To samo stosuje si  
odpowiednio do Wiceprezesa, je li Prezes jest nieobecny. 
3. Rada podejmuje decyzje zwyk  wi kszo ci  g osów w g osowaniu jawnym. W 
przypadku nierozstrzygaj cego wyniku g osowania decyduje g os prowadz cego 
posiedzenie. 
 

Par. 18  
 
1. Rada zwo uje Walne Zgromadzenie Cz onków. 

2. Rada ma prawo uchwalania szczegó owych przepisów wykonawczych, 
dotycz cych dzia alno ci Towarzystwa, nie pozostaj cych w sprzeczno ci z 
postanowieniami niniejszego Statutu i Walnego Zgromadzenia lub realizuj c 
uchwa y Walnego Zgromadzenia. 
3. Wysoko  i termin p atno ci sk adki cz onkowskiej ustala Rada Towarzystwa 
na w asny wniosek lub wniosek Zarz du. 
4. Rada okre la przywileje cz onków, le ce w zakresie jej kompetencji. 
5. Rada decyduje o powo aniu i likwidacji regionalnego oddzia u Towarzystwa. 
Rada lub na jej polecenie Zarz d sprawuje opiek  i nadzór nad prac  oddzia ów 
Towarzystwa. 
6. Rada lub na zlecenie Rady Zarz d, opracowuje raport z dzia alno ci 
Towarzystwa, obejmuj cy rozliczenia finansowe, przedstawiany Komisji 
Rewizyjnej na tydzie  przed Walnym Zgromadzeniem i cz onkom Towarzystwa 
na Walnym Zgromadzeniu. 
7 Rada prowadzi bezpo rednio lub przez powo any Zarz d, dzia alno  
gospodarcz  i finansow  Towarzystwa, a tak e powo uje w tym celu fundacje lub 
zak ady produkcyjne, handlowe, us ugowe, zak ada spó ki, nabywa udzia y (akcje) 
w spó kach. 
8. Rada  decyduje zwyk  wi kszo ci  g osów o zakupie nieruchomo ci na 
potrzeby Towarzystwa lub w celu tworzenia terenów chronionych. 
9. Do zaci gania zobowi za  finansowych w imieniu Towarzystwa uprawniony 
jest Prezes lub wyznaczona przez niego osoba. Do zaci gania zobowi za  
wy szych ni  1.000 z  wymagana jest zgoda pisemna (podpis) Prezesa i jeszcze 
jednej osoby z Rady lub Zarz du Towarzystwa. 
10. Osoby dysponuj ce rodkami na koncie Towarzystwa s  wyznaczane na 
pi mie przez przynajmniej dwie osoby z Rady Towarzystw, w tym Prezesa. 
11. Rada mo e upowa ni  okre lonych cz onków Towarzystwa do prowadzenia 
wybranych spraw Towarzystwa i wyst powania w jego imieniu. 
 

Par. 19 
 
Rada przedstawia sprawozdanie ze swojej dzia alno ci na Walnym Zgromadzeniu 
Cz onków. 
 

Par. 20 
 
1. Walne Zgromadzenie rozpatruje sprawozdanie Rady  z dzia alno ci  
Towarzystwa i udziela Radzie absolutorium. 
2. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwo aniem Rady. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo e odwo  Rad , na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub grupy 50 cz onków Towarzystwa. 



Par. 21 
Oddzia y Towarzystwa 

 
1. Oddzia y Towarzystwa powstaj  na wniosek przynajmniej 20 cz onków 
Towarzystwa po uzyskaniu zgody Rady Towarzystwa. Rada mo e rozwi za  
oddzia  je li liczba jego cz onków spadnie poni ej 15 osób.  
2. Oddzia  musi liczy  co najmniej 20 cz onków, a jego zasi g terytorialny musi 
by  ustalony w porozumieniu i za zgod  Rady Towarzystwa. 
3. Oddzia  posiada podobn  struktur  organizacyjn  jak Towarzystwo, a jego 
dzia alno  jest regulowana przepisami odnosz cymi si  do ca ego Towarzystwa. 
4. Oddzia em Towarzystwa kieruje Rada Oddzia u licz ca 5 osób, w sk ad której 
wchodzi Prezes, Sekretarz, Skarbnik i dwóch cz onków. Uchwa y Rady oddzia u 
zapadaj  zwyk  wi kszo ci  g osów przy obecno ci prezesa i przynajmniej 
dwóch cz onków Rady Oddzia u. 
5. Komisja Rewizyjna Oddzia u liczy 3 cz onków. Komisja Rewizyjna wybierana 
jest na Walnym Zgromadzeniu Cz onków Oddzia u na okres do nast pnego 
Walnego Zgromadzenia Cz onków Oddzia u. Komisja Rewizyjna Oddzia u 
podejmuje decyzje zwyk  wi kszo ci  g osów w g osowaniu jawnym. 
Warunkiem wa no ci uchwa  Komisji rewizyjnej jest obecno  przynajmniej 
dwóch jej cz onków. 
6. Rada Oddzia u Organizuje Walne Zgromadzenie Cz onków Oddzia u, nie 
pó niej ni   4 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Cz onków 
Towarzystwa. Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Cz onków Oddzia u 
dostarcza Rada oddzia u Radzie Towarzystwa, nie pó niej ni  3 tygodnie, przed 
terminem Walnego Zgromadzenia Cz onków Towarzystwa. 
7. Lokalne oddzia y mog  prowadzi  w asn  dzia alno  gospodarcz  i posiada  
osobowo  prawn .  
8. Oddzia  odprowadza przynajmniej 1/3 kwoty swoich wp ywów, w tym sk adek 
do dyspozycji Rady Towarzystwa. 
9. Do 31 stycznia ka dego roku, Prezes Oddzia u przedstawia Radzie 
Towarzystwa pisemne sprawozdanie z dzia alno ci za okres 1 stycznia do 31 
grudnia przedniego roku. Sprawozdanie obejmuje aktualna list  cz onków z 
adresami,  sprawozdanie merytoryczne i finansowe.  
 

Par. 22 
Sekcje tematyczne 

 
 
1. Sekcje tematyczne Towarzystwa powo ywane s  do realizacji celów na ca ym 
obszarze dzia ania Towarzystwa. Powo ywane s  na wniosek przynajmniej 20 
cz onków Towarzystwa, po uzyskaniu zgody Rady Towarzystwa. Sekcje licz  

przynajmniej 20 cz onków. Sekcje posiadaj  struktur  organizacyjn , prawn  i 
obowi zki  podobnie jak Oddzia y Towarzystwa. 
2 Rada mo e rozwi za  sekcj  je li liczba jej cz onków spadnie poni ej 15 osób.  
 

 
 

Par. 23 
Komisja Rewizyjna 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj cym dzia alno  w adz 
Towarzystwa, kontroluje tak e prac  oddzia ów Towarzystwa.. 
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 osoby. Cz onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog  
by  cz onkami Rady. 
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zgromadzeniu Cz onków na 
okres do nast pnego Walnego Zgromadzenia Cz onków. 
4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje zwyk  wi kszo ci  g osów w 

osowaniu jawnym. Warunkiem wa no ci uchwa  Komisji rewizyjnej jest 
obecno  przynajmniej dwóch jej cz onków. 
 

Par. 24 
 
Do zakresu dzia  Komisji Rewizyjnej nale y: 
1. Kontrola ca okszta tu dzia alno ci finansowej i gospodarczej w adz 
Towarzystwa, która winna by  przeprowadzona przynajmniej raz w roku. 
2. Sk adanie Walnemu Zgromadzeniu Cz onków sprawozda  z ocen  dzia alno ci 
finansowej i gospodarczej Rady oraz z wnioskami dotycz cymi udzielenia Radzie 
absolutorium. 
3. Przedstawienie Radzie uwag i wniosków dotycz cych dzia alno ci 
Towarzystwa. 
 
 

Par. 25 
Rada Naukowa 

 
 
1 Rada Naukowa jest organem doradczym, który mo e by  powo ywany przez 
Rad  Towarzystwa na czas trwania kadencji Rady Towarzystwa. 
2. Rada liczy 3 osoby. 
3. Powo ani do Rady Naukowej nie musz  by  cz onkami Towarzystwa. 
4. Rada sprawuje nadzór naukowy nad przedsi wzi ciami Towarzystwa. Ocenia 
program naukowy i rezultaty prac Towarzystwa. 



 
Rozdzia  V 

osowanie 
 

Par. 26 
 

1. G osowanie jest jawne, o ile nikt z uprawnionych do g osowania nie wnioskuje 
o jego tajno . Wniosek o tajno ci g osowania jest rozstrzygany przez jawne 

osowanie. 
2. O wyniku g osowania decyduje zwyk a wi kszo  g osów. Wyj tkiem jest 

osowanie nad uchwa  rozwi zuj  Towarzystwa, kiedy to wymagana jest 
zgoda 2/3 uprawnionych do g osowania. 
3. Przewodnicz cy zebrania informuje o warunkach wa no ci g osów oraz 
powo uje co najmniej 2 osoby licz ce g osy. Nie mog  to by  osoby kandyduj ce. 
4. Przewodnicz cy zebrania informuje o wynikach g osowania. 
5. W przypadku g osowania tajnego, kartki z g osami pozostaj  do ko ca zebrania 
dost pne do ewentualnej kontroli przez osoby kwestionuj ce prawid owo  
dokonanego podliczenia. 
 

Par. 27 
 
1. Wynik g osowania mo e zosta  zakwestionowany, je li ponad 50% 
uprawnionych do g osowania zg asza zastrze enia co do prawid owo ci jego 
przebiegu. 
2. W przypadku zakwestionowania wyników g osowania, przewodnicz cy 
przeprowadza ponowne g osowanie. 
 

Rozdzia  VI 
Finanse Towarzystwa 

 
Par. 28 

 
Fundusze Towarzystwa stanowi : 
 
1. Wp ywy ze sk adek cz onkowskich. 
2. Wp ywy z nieruchomo ci i ruchomo ci. 
3. Darowizny, spadki, zapisy. 
4. Wp ywy pochodz ce z pomocy fundacji i innych organizacji gospodarczych i 
spo ecznych. 

5. Dochody z dzia alno ci gospodarczej, naukowej, wydawniczej, organizacji 
konferencji krajowych i zagranicznych, dzia alno ci artystycznej, prelekcji, 
szkole , wystaw. 
6. Wp ywy z ofiarno ci publicznej. 
 

Rozdzia  VII 
Postanowienia ko cowe 

 
Par. 29 

 
1. Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Cz onków dzia aj c na wniosek 
Rady lub 2/3 uprawnionych do g osowania. 
2. Rozwi zanie si  Towarzystwa nast puje w wyniku prawomocnej uchwa y 
Walnego Zgromadzenia Cz onków, podj tej wi kszo ci  2/3 g osów osób 
uprawnionych do g osowania. Nazwa Towarzystwa nie mo e by  przej ta przez 
adne inne towarzystwo powsta e po jego rozwi zaniu. 

3. Likwidacj  prowadzi Rada lub Zarz d na jej polecenie, chyba, e Walne 
Zgromadzenie postanowi inaczej. 
 


