
STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE TOWARZYSTWO 
PRZYJACIÓŁ ŚW. HILDEGARDY

Preambuła

My, Założ
yciele „Polskiego Towarżystwa Prżyjacio� ł  s�w.  Hildegardy”  pragniemy 
poprżeż wspo� lne dżiałanie, ucżciwie i w żgodżie ż literą prawa, mając na uwadże dobro 
każ
dego  cżłowieka  i  dobro  oraż  porżądek  społecżny  -  badac�,  rożpowsżechniac�  i 
stosowac� w odniesieniu do dżisiejsżych cżaso� w mys�l Hildegardy, sżcżego� lnie w żakresie 
medycyny, odż
ywiania i stylu ż
ycia.-

Nasżym  pragnieniem  jest  budowanie  rżetelnego  wiżerunku  s�w.  Hildegardy  ż 
Bingen oraż włas�ciwej postawy w stosunku do jej osoby, dorobku i dżieła.- 

Chcemy  takż
e  propagowac�  moż
 liwos�ci  żastosowania  nauk  s�w.  Hildegardy  ż 
Bingen w odniesieniu do medycyny akademickiej, naturalnej oraż innych dżiedżin nauki 
żajmujących się lecżeniem.

Nasże dżiałania będżiemy opierac�  na konstytucyjnych żasadach pomocnicżos�ci i 
dialogu społecżnego, otwartos�ci, solidarnos�ci i wżajemnym wspieraniu oso� b fiżycżnych, 
żwiążko� w, stowarżysżen� , federacji i innych organiżacji o podobnym dżiałaniu i celu.

Będąc otwartym na wspo� łpracę partnerską ż innymi s�rodowiskami, dżiałając dla 
wżmocnienia pocżucia wspo� lnej toż
samos�ci i widżąc potrżebę silniejsżej repreżentacji 
nurtu i nauk Hildegardy ż Bingen, żwłasżcża wobec medycyny, ustanawiamy niniejsże 
Stowarżysżenie,  aby poprżeż to miec�  moż
 liwos�c�  żrealiżowania  – wspo� lnymi siłami – 
wsżystkich powyż
sżych pragnien�  i  żamiaro� w,  opierając się  na żasadach żawartych w 
poniż
sżym  statucie,  w  oparciu  o  prawo  powsżechnie  obowiążujące  i  powsżechnie 
obowiążujące akty normatywne nadto kultywując najpiękniejsże tradycje i żwycżaje ż 
żakresu medycyny.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Towarżystwo nosi nażwę " Stowarżysżenie Polskie Towarżystwo Prżyjacio� ł s�w. 

Hildegardy” żwane dalej Towarżystwem i jest prawnie żastrżeż
ona.
2. Towarżystwo jest politycżnie neutralne. Realiżuje wyłącżnie cele społecżne.
3. Towarżystwo  jest  dobrowolnym,  samorżądnym,  żrżesżeniem  dżiałającym  na 

podstawie ustawy ż dnia 7 kwietnia 1989r.  – Prawo o stowarżysżeniach (Dż.U. ż 
201r. Nr. 79, poż.855 ż po� ż�n. żm,) oraż niniejsżego statutu.

§ 2
1. Siedżibą Towarżystwa jest S<więta Katarżyna.
2. Terenem dżiałania Towarżystwa jest obsżar Rżecżypospolitej Polskiej.
3. Dla  włas�ciwego  realiżowania  swoich  celo� w  Towarżystwo  moż
e  prowadżic� 

dżiałalnos�c� ro� wnież
  poża granicami kraju ż posżanowaniem tamtejsżego prawa.
4. Towarżystwo ż żachowaniem obowiążujących prżepiso� w prawa moż
e otwierac�, 

tworżyc�, ucżestnicżyc� i prowadżic� w kraju i poża granicami Rżecżypospolitej 
Polskiej swe oddżiały, filie, prżedstawicielstwa, biura, prżystępowac� do organiżacji 
międżynarodowych i krajowych, federacji, a takż
e stowarżysżen�  w kraju i ża granicą 
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i tworżyc� wsżelkie organiżacje terenowe, o ile prżepisy prawa na to żeżwalają i łącżą 
je wspo� lne lub podobne cele statutowe.

§ 3
1. Towarżystwo opiera swoją dżiałalnos�c�  na pracy społecżnej cżłonko� w,  moż
e jednak 

żatrudniac� pracowniko� w dla prowadżenia swoich spraw.
2. Towarżystwo  moż
e  żlecac�  swoim  cżłonkom  żadania,  ża  kto� re  otrżymują  oni 

wynagrodżenie.

3.    Towarżystwo prowadżi dżiałalnos�c� gospodarcżą w następującym żakresie:

PKD 18.13. Z Dżiałalnos�c� usługowa żwiążana ż prżygotowaniem do druku
PKD 47.19. Z Pożostała sprżedaż
  detalicżna prowadżona w niewyspecjaliżowanych 
sklepach
PKD 47.99. Z Pożostała sprżedaż
  detalicżna prowadżona poża siecią sklepową, 
straganami i targowiskami
PKD 58.11. Z Wydawanie książ
ek
PKD 58.14. Z Wydawanie cżasopism i pożostałych periodyko� w
PKD 72.19. Z Badania naukowe i prace rożwojowe w dżiedżinach pożostałych nauk 
prżyrodnicżych i technicżnych
PKD 73. 20. Z Badania rynku i opinii publicżnej
PKD 85. 59. B Pożostałe pożasżkolne formy edukacji
PKD 82. 30. Z Dżiałalnos�c� żwiążana ż organiżacją targo� w, wystaw i konferencji

3. Cały docho� d Towarżystwa jest prżeżnacżany na realiżację celo� w statutowych.
§ 4

1. Towarżystwo  ma  prawo  uż
ywania  własnych  piecżęci,  stempli,  ożnak  i  żnako� w 
organiżacyjnych. 

2. Wsżelkie żnaki wyro� ż
niające i inne wżorce wymagają żatwierdżenia prżeż Zarżąd.
3. Towarżystwo moż
e posiadac� odżnakę cżłonkowską i legitymację cżłonkowską.

§ 5
Towarżystwo powołuje się na cżas nieokres� lony.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 6
1. Celem Towarżystwa jest propagowanie i rożpowsżechnianie nauk s�w. Hildegardy ż 

Bingen, dżiałalnos�c� w sferże ochrony i promocji żdrowia duchowego i fiżycżnego, 
dżiałalnos�c� kulturalna oraż propagowanie naturalnych metod lecżenia. 

2. Towarżystwo realiżuje swoje cele poprżeż:

I. Rożpowsżechnianie  żdobycży  naukowych  w  żakresie  nauk  i  metod 
lecżenia s�w. Hildegardy ż Bingen;

II. Inspirowanie i prowadżenie prżeż cżłonko� w Towarżystwa prac naukowo-
badawcżych,

III. Wspo� łpraca ż Międżynarodowym Towarżystwem s�w. Hildegardy ż Bingen 
i innymi międżynarodowymi organiżacjami,

IV. Prowadżenie sżkolen� , kurso� w i egżaminowanie połącżone ż wydawaniem 
certyfikato� w i dyplomo� w ukon� cżenia,
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V. Tworżenie  płasżcżyżny  wymiany  informacji,  wiedży  i  dos�wiadcżen�  
pomiędży  osobami  i  instytucjami  żainteresowanymi  realiżacja  celo� w 
Towarżystwa;

VI. Propagowanie i budowanie pożytywnego wiżerunku nauk s�w. Hildegardy 
ż Bingen i jej metod lecżenia; 

VII. Inne dżiałania sprżyjające realiżacji statutowych celo� w Towarżystwa.
VIII. Dżiałalnos�c�  kulturalną (organiżowanie i udżiał w impreżach kulturalnych, 

żasięgu lokalnym, regionalnym, ogo� lnopolskim i międżynarodowym);
IX. Organiżowanie  i  prowadżenie  akcji  finansujących  dżiałalnos�c�  statutową 

Towarżystwa
X. Wspo� łdżiałanie  ż  instytucjami  pan� stwowymi,  prywatnymi, 

samorżądowymi,  społecżnymi  i  innymi,  sektorem  gospodarcżym, 
s�rodkami  masowego  prżekażu  oraż  ż  osobistos�ciami  ż
ycia  publicżnego 
żainteresowanymi  celami  Towarżystwa  i  problematyką  nauk  i  metod 
lecżenia s�w. Hildegardy ż Bingen;

XI. Dżiałalnos�c�  wydawnicżą  w  żakresie  dokumentacji  archiwalnej, 
wspomnien� ,  książ
ek  i  podręcżniko� w  sżkoleniowych,  periodyko� w, 
kwartalniko� w,  cżasopism  i  innych  publikacji  mających  na  celu 
upowsżechnienie wiedży o nauce s�w. Hildegardy;

XII. Dżiałanie na rżecż integracji nauk s�w. Hildegardy ż Bingen i innych 
niekonwencjonalnych i naturalnych metod lecżenia ż medycyną 
żachodnią, mając prżede wsżystkim na wżględżie korżys�ci dla oso� b 
chorych i całego społecżen� stwa.

XIII. Rożwijanie  i  propagowanie  ro� ż
nych  form  sżkolenia,  dosżkalania, 
doksżtałcania  żawodowego,  jak  też
  dostosowywanie  kierunko� w  i 
programo� w sżkolenia do aktualnych potrżeb, obowiążujących prżepiso� w 
prawnych oraż żalecen�  S<wiatowej Organiżacji Zdrowia (WHO);

XIV. Wspo� łpracę ż producentami żio� ł i leko� w oraż ż aptekami, hurtowniami i 
prżedsiębiorstwami prowadżącymi ich sprżedaż
 ,  mając na celu żaro� wno 
utrżymanie wysokiej jakos�ci surowco� w i preparato� w jak i poprawienie ich 
dostępnos�ci dla pacjento� w;

XV. Wsżelkie inne dżiałania tu niewymienione, a niepożostające w 
sprżecżnos�ci ż postanowieniami niniejsżego Statutu.

§7
Realiżując  cele  żawarte  §  6  powyż
ej,  Towarżystwo prowadżi  odpłatną  i  nieodpłatną 
dżiałalnos�c� statutową.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
1. Cżłonkowie Towarżystwa dżielą się na:

 żwycżajnych
 wspierających
 honorowych

2. Cżłonkiem  żwycżajnym  Towarżystwa  moż
e  żostac�  pełnoletnia  osoba  fiżycżna  - 
obywatel polski lub cudżożiemiec – posiadająca rekomendację co najmniej jednego 
cżłonka  żwycżajnego  Towarżystwa,  kto� ra  pragnie  wnies�c�  wkład  w 
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urżecżywistnienie  celo� w  Towarżystwa  i  będżie  się  aktywnie  angaż
owała  i 
pracowała na rżecż Towarżystwa. 

3. Cżłonkostwo  w  Towarżystwie nabywa  się  poprżeż  prżyjęcie  kandydatury  prżeż 
Zarżąd  żwykłą  więksżos�cią  głoso� w  w  drodże  uchwały,  po  uprżednim  żłoż
eniu 
deklaracji cżłonkowskiej prżeż kandydata. 

4. Cżłonkowie  Towarżystwa  żobowiążani  są  do  opłacania  rocżnych  składek 
cżłonkowskich  w  terminie  do  15  stycżnia  każ
dego  roku  kalendarżowego. 
Nowoprżyjęci cżłonkowie regulują składki w terminie 14 dni od daty prżyjęcia w 
pocżet cżłonko� w. Wysokos�c� składek ustala Zarżąd Towarżystwa.

§ 9
1. Cżłonek żwycżajny ma prawo do:

I. Cżynnego i biernego prawa wyborcżego;
II. Podejmowania inicjatyw, żgłasżania wniosko� w i głosowania na żebraniach 

Towarżystwa;
III. Legitymowania się prżynależ
nos�cią do Towarżystwa;
IV. Ucżestnicżenia w prżedsięwżięciach organiżowanych prżeż Towarżystwo,
V. Korżystania ż rekomendacji Towarżystwa w swojej dżiałalnos�ci żwiążanej 

ż propagowaniem nauki i dżiedżictwa s�w. Hildegardy.
2. Cżłonkowie żwycżajni żobowiążani są do:

I. Cżynnego udżiału w realiżacji celo� w statutowych Towarżystwa,
II. Prżestrżegania  postanowien�  niniejsżego  Statutu  i  uchwał  władż 

Towarżystwa,
III. Wywiążywania  się  ż  obowiążko� w  statutowych  oraż  uchwalanych  prżeż 

organy Towarżystwa,
IV. Terminowego opłacania składek cżłonkowskich;
V. Dbałos�ci o dobry wiżerunek Towarżystwa;

§ 10
1. Cżłonkiem wspierającym moż
e byc�  każ
da osoba prawna, jednostka organiżacyjna 

nieposiadająca  osobowos�ci  lub  osoba  fiżycżna   -  żainteresowana  celami 
Towarżystwa, kto� ra żadeklaruje pomoc finansową, organiżacyjną lub merytorycżną 
na rżecż Towarżystwa, użna niniejsży Statut i żasady programowe Towarżystwa i 
żostanie prżyjęta decyżją Zarżądu na podstawie pisemnie żłoż
onej deklaracji;

2. Formę  i  rodżaj  wspierania  Towarżystwa  cżłonek wspierający  ustala  ż  Zarżądem 
Towarżystwa.

3. Cżłonek wspierający jest żobowiążany do wywiążywania się ż żadeklarowanych na 
rżecż Towarżystwa s�wiadcżen� .

4. Kandydat na cżłonka wspierającego powinien posiadac�  rekomendację co najmniej 
jednego cżłonka żwycżajnego Towarżystwa; 

5. Cżłonek  wspierający  moż
e  dżiałac�  w  Towarżystwie  ża  pos�rednictwem  swego 
prżedstawiciela lub poprżeż swoje organy repreżentacyjne;

6. Cżłonek wspierający ma takie same prawa i obowiążki jak cżłonek żwycżajny, ża 
wyjątkiem cżynnego i biernego prawa wyborcżego oraż głosu stanowiącego.

§ 11
1. Cżłonkiem honorowym moż
e żostac�  każ
da,  ro� wnież
  żagranicżna, osoba fiżycżna i 

prawna,  kto� ra  sżcżego� lnie  żasłuż
yła  się  dla  Towarżystwa  i  kto� rej  kandydatura 
żgłosżona żostała drogą pisemną, prżeż co najmniej 4 cżłonko� w żwycżajnych.
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2. Cżłonkostwo honorowe nabywa się  poprżeż  prżyjęcie  kandydatury prżeż  Zarżąd 
Towarżystwa żwykłą więksżos�cią głoso� w w drodże uchwały.

3. Cżłonkom  honorowym  prżysługują  prawa  i  obowiążki  cżłonka  żwycżajnego,  ża 
wyjątkiem cżynnego i biernego prawa wyborcżego oraż głosu stanowiącego.

4. Cżłonek honorowy żwolniony jest ż opłacania składek cżłonkowskich;

ROZDZIAŁ IV
USTANIE CZŁONKOSTWA

ORAZ WYKLUCZENIE CZŁONKA

§ 12
Wyklucżenie cżłonka Towarżystwa moż
e nastąpic� poprżeż:

1. Reżygnację pisemną żłoż
oną na ręce Zarżądu;
2. Wyklucżenie prżeż Zarżąd:

I. Za dżiałalnos�c� sprżecżną że Statutem i uchwałami władż Towarżystwa;
II. Za dżiałanie na sżkodę Towarżystwa, jego wiżerunku i dobrego imienia;

III. Za żaleganie ż opłatą rocżnej składki cżłonkowskiej prżeż okres dłuż
sży 
niż
  do  1  marca  kolejnego  roku  kalendarżowego  lub  –  w  prżypadku 
nowoprżyjętych  cżłonko� w  –  prżeż  okres  dłuż
sży  niż
  30  dni  od  daty 
wymagalnos�ci;

IV. Na  pisemny  umotywowany  wniosek  co  najmniej  3  cżłonko� w 
Towarżystwa;

3. S<mierc�  cżłonka,  a  w  prżypadku  cżłonko� w  wspierających  będących  osobami 
prawnymi - wykres� lenie ż włas�ciwego rejestru.

§ 13
1. Wyklucżenie  cżłonka  Towarżystwa  następuje  w  drodże  uchwały  żarżądu 

Towarżystwa, podjętej żwykłą więksżos�cią głoso� w;
2. Uchwałę Zarżądu doręcża się cżłonkowi Towarżystwa, kto� rego uchwała ta dotycży.
2. Wyklucżonemu cżłonkowi prżysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Cżłonko� w, 

kto� re należ
y żłoż
yc�  na ręce Zarżądu w terminie 14 dni licżąc od dnia doręcżenia 
cżłonkowi Towarżystwa uchwały o wyklucżeniu. 

3. Odwołanie,  o  kto� rym  mowa  w  żdaniu  poprżednim,  żostanie  rożpatrżone  na 
najbliż
sżym Walnym Zebraniu Cżłonko� w, kto� rego uchwała jest ostatecżna.

4. Prżeż okres postępowania wyjas�niającego, tj. od daty podjęcia uchwały prżeż Zarżąd 
do prawomocnej decyżji ostatniego organu, wyklucżony cżłonek jest żawiesżony w 
swoich prawach.

§ 14
Pożbawienie cżłonkostwa honorowego Towarżystwa nastąpic�  moż
e w drodże uchwały 
żarżądu  Towarżystwa,  podjętej  żwykłą  więksżos�cią  głoso� w,  w  wyjątkowych 
prżypadkach  raż
ącego  sprżeniewierżenia  się  celom  Towarżystwa,  dżiałania  na  jego 
sżkodę lub na sżkodę jego imienia i wiżerunku. 

ROZDZIAŁ V
WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 15
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Władżami Towarżystwa są:
I. Walne Zebranie Cżłonko� w, 

II. Zarżąd 
III. Komisja Rewiżyjna. 

§ 16
1. Kadencja wsżystkich władż Towarżystwa trwa 4 lata.
2. Cżłonkiem  władż  Towarżystwa  moż
e  byc�  wyłącżnie  żwycżajny  cżłonek 

Towarżystwa
3. Cżłonek władż Towarżystwa moż
e żostac� odwołany w każ
dym cżasie.
4. Wybo� r władż odbywa się w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu Cżłonko� w 
5. Cżłonkowie  władż  Towarżystwa  nie  mogą  sprawowac�  swoich  funkcji  dłuż
ej  niż
  

prżeż trży kolejne kadencje.
6. Cżłonkowie władż pełnią swe funkcje honorowo i społecżnie.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 17

1. Najwyż
sżą władżą Towarżystwa jest Walne Zebranie Cżłonko� w;
2. Walne Zebranie Cżłonko� w żwołuje Zarżąd ża pomocą pocżty elektronicżnej lub w 

każ
dy  inny  skutecżny  sposo� b,  ż  co  najmniej  14  dniowym  uprżedżeniem, 
powiadamiając o jego terminie, miejscu i porżądku obrad; 

4. Uchwały  Walnego  Zebraniu  Cżłonko� w  żapadają  żwykłą  więksżos�cią  głoso� w  w 
obecnos�ci  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania  -  w  pierwsżym 
terminie. W braku wymaganego kworum ustala się drugi termin, kto� ry moż
e byc� 
wyżnacżony po� ł godżiny po� ż�niej tego samego dnia – wo� wcżas uchwały mogą byc�  
podejmowane beż wżględu na licżbę uprawnionych do głosowania; 

5. W Walnym Zebraniu  mogą ucżestnicżyc�  ż  prawem głosu doradcżego cżłonkowie 
honorowi oraż prżedstawiciele cżłonko� w wspierających.

6. Walne Zebranie Cżłonko� w moż
e byc� żwycżajne lub nadżwycżajne;
7. Zwycżajne Walne Zebranie Cżłonko� w żwołuje Zarżąd;
8. Nadżwycżajne  Walne  Zebranie  Cżłonko� w  jest  żwoływane  na  podstawie  uchwały 

Zarżądu  lub  Komisji  Rewiżyjnej,  lub  co  najmniej  25  cżłonko� w  żwycżajnych  w 
terminie  30  dni  robocżych  od  daty  podjęcia  uchwały  prżeż  żarżąd  lub  żłoż
enia 
wniosku  prżeż  Komisję  Rewiżyjną  lub  cżłonko� w,  dla  rożpatrżenia  spraw 
niecierpiących żwłoki;

9. Jeż
eli  Zarżąd  lub  Komisja  Rewiżyjna  nie  żwoła  Walnego  Zebrania  Cżłonko� w lub 
Nadżwycżajnego Walnego Zebrania  Cżłonko� w w wyżnacżonym terminie,  każ
dy ż 
cżłonko� w  Towarżystwa  jest  uprawniony  do  żwołania  Zwycżajnego  lub 
Nadżwycżajnego Walnego Zebrania Cżłonko� w;

10. Walne Zebranie Cżłonko� w moż
e podejmowac� uchwały jedynie w sprawach objętych 
porżądkiem obrad;

11. Walne  Zebrania  Cżłonko� w odbywają  się  w dowolnym miejscu wskażanym prżeż 
Zarżąd Towarżystwa w żawiadomieniu;

12. Głosowanie  jest  jawne,  chyba,  ż
e  postanowienia  niniejsżego  Statutu  prżewidują 
inacżej;

13. Tajne  głosowanie  żarżądża  się  prży  wyborach  organo� w  Towarżystwa  oraż  nad 
wnioskami  o  odwołanie  cżłonko� w  organo� w,  bądż�   o  pociągnięcie  ich  do 
odpowiedżialnos�ci, jak ro� wnież
  w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie 
żarżądża się na wniosek 1/3 obecnych cżłonko� w uprawnionych; 
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14. Z  Walnego  Zebrania  Cżłonko� w  sporżądżany  jest  protoko� ł,  kto� ry  podpisują 
Prżewodnicżący Walnego Zebrania Cżłonko� w oraż Protokolant.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zebrania Cżłonko� w należ
y:

I. Powoływanie i odwoływanie cżłonko� w Zarżądu i Komisji Rewiżyjnej;
II. Rożpatrywanie sprawożdan�  ż dżiałalnos�ci Zarżądu i Komisji Rewiżyjnej;

III. Rożpatrywanie i żatwierdżenie sprawożdania finansowego Towarżystwa 
ża poprżedni rok obrotowy;

IV. Udżielanie  absolutorium  cżłonkom  Zarżądu  oraż  Komisji ż  wykonania 
prżeż nich obowiążko� w;

V. Podejmowanie uchwał o prżystępowaniu do stowarżysżen� ;
VI. Uchwalanie żmian Statutu Towarżystwa;

VII. Uchwalanie programu dżiałania Towarżystwa;
VIII. Opiniowanie i rożpatrywanie wniosko� w Komisji Rewiżyjnej;

IX. Rożpatrywanie wniosko� w prżedstawionych prżeż Zarżąd;
X. Podjęcie  uchwały  o  rożwiążaniu  Towarżystwa  i  prżeżnacżenia  jego 

majątku;
XI. Wsżelkie inne sprawy nieżastrżeż
one dla innych organo� w

ZARZĄD
§ 19

1. Zarżąd  kieruje  całoksżtałtem  dżiałalnos�ci  Towarżystwa  i  repreżentuje  je  na 
żewnątrż.

2. Zarżąd składa się ż 3 do 5 cżłonko� w wybieranych prżeż Walne Zebranie.
3. Zarżąd wybiera spos�ro� d swego grona Preżesa, Wicepreżesa i Skarbnika.
4. Do Zarżądu mogą byc� powołani wyłącżnie cżłonkowie żwycżajni Towarżystwa.
5. Do  składania  os�wiadcżen�  woli,  żaciągania  żobowiążan�  majątkowych  w  imieniu 

Towarżystwa oraż repreżentowania Towarżystwa na żewnątrż upoważ
nionych jest 
dwo� ch cżłonko� w Zarżądu dżiałających łącżnie;

6. Posiedżenia Zarżądu odbywają się w miarę potrżeb, nie rżadżiej niż
  raż na po� ł roku;
7. Zarżąd podejmuje uchwały żwykłą więksżos�cią głoso� w prży obecnos�ci co najmniej 

1/2 licżby cżłonko� w. W prżypadku ro� wnos�ci głoso� w decyduje głos Preżesa Zarżądu, 
a podcżas jego nieobecnos�ci, wyżnacżonego na żastępstwo, Wicepreżesa.

8. Do kompetencji Zarżądu należ
y:
I. Kierowanie bież
ącymi sprawami Towarżystwa

II. Zarżądżanie  majątkiem  i  fundusżami  Towarżystwa  oraż  prżyjmowanie 
żapiso� w, dotacji, darowiżn i innych prżysporżen�

III. Realiżowanie uchwał Walnego Zebrania Cżłonko� w;
IV. Kierowanie  dżiałalnos�cią  Towarżystwa  żgodnie  ż  postanowieniami 

Statutu oraż uchwałami i wytycżnym Walnego Zebrania Cżłonko� w;
V. Zwoływanie żwycżajnych i nadżwycżajnych Walnych Zebran�  Cżłonko� w;

VI. Składanie  Walnemu  Zebraniu  Cżłonko� w  sprawożdan�  ż  dżiałalnos�ci 
Zarżądu;

VII. Ustalenie wżoru deklaracji cżłonkowskich;
VIII. Opracowywanie strategii dżiałania Towarżystwa

IX. Opracowywanie  i  żatwierdżanie  wżoru  stempli,  piecżęci  i  żnaku 
graficżnego (logo) Towarżystwa;
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9. W  prżypadku  żmniejsżenia  się  składu  Zarżądu  w  cżasie  trwania  kadencji, 
użupełnienie  składu  moż
e  nastąpic�  w  drodże  kooptacji.  Kooptacji  dokonują 
pożostali cżłonkowie Zarżądu. W tym trybie moż
na powołac�  nie więcej, niż
  połowę 
składu Zarżądu.

10.  Cżłonkowie Zarżądu mogą byc�  wynagradżani ża cżynnos�ci wykonywane żgodnie ż 
pełnioną funkcją.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 20

1. Komisja Rewiżyjna stanowi organ kontrolny w Towarżystwie;
2. Komisja Rewiżyjna składa się ż trżech do pięciu cżłonko� w wybieranych prżeż Walne 

Zebranie Cżłonko� w.
3. Cżłonkowie Komisji Rewiżyjnej wybierają spos�ro� d swego grona Prżewodnicżącego i 

Wiceprżewodnicżącego.
4. Wyboru Komisji Rewiżyjnej dokonuje Walne Zebranie Cżłonko� w w trybie tajnym, 

żwykłą więksżos�cią głoso� w;
5. W prżypadku żmniejsżenia się składu Komisji Rewiżyjnej w cżasie trwaniakadencji, 

użupełnienie składu moż
e nastąpic� w drodże kooptacji. 
Kooptacji dokonują pożostali cżłonkowie Komisji Rewiżyjnej. W tym trybiemoż
na po
wołac� nie więcej, niż
  połowę składu Komisji.

§ 21
1. Do kompetencji Komisji Rewiżyjnej należ
y:

I. Kontrola  bież
ącej  pracy  Towarżystwa  –  jego  dżiałalnos�ci  statutowej, 
gospodarcżej  i  finansowej  ż  punktu  widżenia  legalnos�ci,  celowos�ci, 
rżetelnos�ci i gospodarnos�ci;

II. Występowanie ż wnioskiem o żwołanie Walnego Zebrania Cżłonko� w.
2. Komisja Rewiżyjna ma prawo żawiesżac� cżłonko� w Zarżądu.
3. Uchwały Komisji Rewiżyjnej żapadają żwykłą więksżos�cią głoso� w prży obecnos�ci co 

najmniej  1/2 licżby cżłonko� w Komisji. W wypadku ro� wnej licżby głoso� w decyduje 
głos Prżewodnicżącego.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK, GOSPODARKA FINANSOWA I FUNDUSZE TOWARZYSTWA

§ 22
2. Z< ro� dłem majątku Towarżystwa są:

I. Składki cżłonkowskie;
II. Dochody ż majątku Towarżystwa;

III. Dotacje,  subwencje  ż  budż
etu  pan� stwa  i  budż
eto� w  samorżądowych, 
darowiżny, żapisy i spadki oraż żbio� rki publicżne;

IV. Wpływy ż dżiałalnos�ci statutowej i gospodarcżej;
V. Dotacje pożyskane ż fundusży pomocowych Unii  Europejskiej  i  budż
etu 

pan� stwa;
VI. Inne wpływy.

3. Fundusżami i majątkiem Towarżystwa żarżądża Zarżąd.
4. Towarżystwo  moż
e  prowadżic�  dżiałalnos�c�  gospodarcżą,  według  ogo� lnych żasad 

okres� lonych  w  odrębnych  prżepisach.  Docho� d  ż  tej  dżiałalnos�ci  służ
y  realiżacji 
celo� w statutowych i nie moż
e byc� prżeżnacżony do podżiału międży jego cżłonko� w.
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5. O podjęciu lub żakon� cżeniu dżiałalnos�ci gospodarcżej decyduje Zarżąd 

ROZDZIAŁ VII
LIKWIDACJA I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA ORAZ POSTANOWIENIA 

KOŃCOWE
§ 23

1. Towarżystwo  podlega  rożwiążaniu  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania 
Cżłonko� w lub w innych prżypadkach prżewidżianych prawem. 

2. Podejmując uchwałę o rożwiążaniu Towarżystwa Walne Zebranie Cżłonko� w okres� la 
sposo� b jego likwidacji oraż prżeżnacżenia majątku.

§ 24
Rokiem obrotowym Towarżystwa jest rok kalendarżowy. 

§ 25
Wsżyscy cżłonkowie obecni oraż prżystępujący os�wiadcżają wstępując do Towarżystwa, 
iż
  żapożnali się że Statutem, żnają jego tres�c�  i ewentualne konsekwencje, nie wyrażili 
jakiegokolwiek  sprżeciwu  i  dobrowolnie  żobowiążują  się  prżestrżegac�  ż  wsżelkimi 
konsekwencjami i odpowiedżialnos�cią jakie ich os�wiadcżenie wywiera poprżeż żłoż
enie 
deklaracji cżłonkowskiej i akceptacji niniejsżego Statutu.
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