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Rozdział I - Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej”, w dalszej 

części statutu w skrócie zwane Towarzystwem i może używać skrótu „TMZT”.  

§ 2 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 3 

Siedziba Towarzystwa mieści się w mieście Tczewie.  

§ 4 

Towarzystwo posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z poźn. 

zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                           

i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873), Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r.                   

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 28 poz. 146) oraz niniejszego Statutu.  
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§ 5 

Towarzystwo może być członkiem Związku Stowarzyszeń.  

 

Rozdział II – Cele Towarzystwa 

§ 6 

Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem prowadzącym 

działalność na rzecz ogółu społeczności mającą na celu inicjowanie i podejmowanie 

działań w zakresie:  

1. Upowszechnienia wiedzy o regionie kociewskim, a zwłaszcza o Ziemi Tczewskiej,  

2. Szeroko pojętej kultury, w tym także ochrony dziedzictwa kulturowego,  

3. Ekologii, ochrony środowiska i przyrody oraz przeciwdziałania degradacji środowiska 

naturalnego,  

4. Rozwoju demokratyzacji życia społecznego,  

5. Kształtowania właściwych wzorców obywatelskich,  

6. Rozwoju samorządności terytorialnej,  

7. Pobudzania aktywności społeczeństwa,  

8. Rozwoju gospodarczego regionu,  

9. Innych aspektów życia, służących dobru regionu i jego mieszkańców,  

10. Przeciwdziałania negatywnym zjawiskom różnych dziedzin życia regionu 

kociewskiego, 

11. Upowszechniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami.  

§ 7 

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:  

 integrowanie mieszkańców wokół realizacji statutowych zadań,  

 wspieranie i współorganizowanie cennych dla regionu inicjatyw,  

 prowadzenie działalności wydawniczej i innych form popularyzacji,  

 tworzenie fundacji, funduszy stypendialnych oraz organizowanie konkursów 

twórczych,  

 czynny udział w samorządach terytorialnych,  

 powoływanie klubów myśli demokratycznej,  
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 występowanie z inicjatywami, wnioskami, własnymi propozycjami konkretnych 

rozwiązań w sferze gospodarki, rozwoju przestrzennego, ekologii i kultury, a także 

wspomaganie innych cennych przedsięwzięć drogą ich finansowania,  

 współdziałanie ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i środowiskami 

twórczymi,  

 prowadzenie form doradztwa, opiniowania i konsultacji,  

 każdy inny rodzaj aktywności zmierzający do realizacji celów Towarzystwa.  

2. Towarzystwo prowadzi działalność pożytku publicznego. Działalność ta obejmuje 

w szczególności: 

1) wydawanie książek (PKD 58.11.Z); 

2) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z); 

3) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 

4) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 

5) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z); 

6) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B); 

7) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 

8) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z); 

9) działalność wspomagająca wystawanie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z); 

10)  artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z); 

11)  pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana           

(PKD 93.29.B); 

12)  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 

(PKD 94.99.Z). 

 

Rozdział III – Członkowie Towarzystwa. 

§ 8 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  

a) zwykłych,  

b) wspierających,  

c) honorowych.  
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§ 9 

Członkiem zwykłym Towarzystwa może być każdy polski obywatel lub cudzoziemiec 

w wieku od 16 lat, zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej 

granicami.  

§ 10 

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna lub prawna, 

wspierająca materialnie bądź finansowo działalność Towarzystwa.  

§ 11 

1. Nabycie członkostwa zwykłego lub wspierającego następuje na podstawie uchwały 

Rady Towarzystwa o wpisaniu na listę członków, powziętej po otrzymaniu pisemnej 

deklaracji członkowskiej.  

2. Rada Towarzystwa może odmówić wpisania na listę członków. W takim przypadku 

zainteresowanemu służy prawo odwołania od tej decyzji, w terminie 30 dni od dnia jej 

doręczenia, do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest w tej sprawie ostateczna.  

§ 12 

1. Utrata członkostwa zwykłego lub wspierającego i skreślenie z listy członków 

Towarzystwa następuje na skutek ustania przynależności lub wykluczenia.  

2. Ustanie przynależności następuje w przypadku:  

a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej osoby prawnej,  

b) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie.  

3. Wykluczenie może nastąpić w przypadku:  

a) nieopłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku,  

b) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwały władz Towarzystwa,  

c) świadomego działania na szkodę Towarzystwa,  

d) utraty praw publicznych,  

e) zachowań nielicujących z godnością członka Towarzystwa.  

4. Skreślenie z listy członków na skutek wykluczenia następuje w drodze uchwały Rady 

Towarzystwa.  
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5. Skreślonemu z listy członków na skutek wykluczenia przysługuje prawo odwołania,                  

w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały, do najbliższego Walnego Zebrania 

Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest w tej sprawie ostateczna.  

 

§ 13 

1. Członkowie zwykli Towarzystwa mają prawo:  

a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z jednym głosem przy 

podejmowaniu uchwał,  

b) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,  

c) korzystać z usług i urządzeń Towarzystwa na zasadach uchwalonych przez 

Walne Zebranie Członków.  

2. Członkowie zwykli mają obowiązek:  

a) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,  

b) brać czynny udział w realizacji zadań Towarzystwa,  

c) opłacać regularnie składki członkowskie.  

§ 14 

1. Członkowie wspierający mają prawo:  

a) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,  

b) korzystać z urządzeń i usług Towarzystwa na zasadach ustalonych przez Walne 

Zebranie Członków.  

2. Członkowie wspierający mają obowiązek wpłacać składki na działalność Towarzystwa.  

§ 15 

1. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne i fizyczne szczególnie zasłużone                      

w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.  

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania, podjętej na wniosek Rady Towarzystwa.  

 

Rozdział IV – Władze Towarzystwa 

§ 16 

1. Władzami Towarzystwa są:  

a) Walne Zebranie Członków,  
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b) Komisja Rewizyjna,  

c) Rada Towarzystwa.  

2. W przypadku, gdy ilość członków Towarzystwa przekroczy 300 osób, to Walne 

Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów o takich 

samych kompetencjach.  

§ 17 

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa cztery lata.  

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej i Rady Towarzystwa może być tylko pełnoletni członek 

zwykły. 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 18 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1. Rozpatrzenie sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej dotyczących działalności 

Towarzystwa.  

2. Ocena działalności Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia 

Radzie absolutorium.  

3. Ustalenie i uchwalenie planu działania Towarzystwa na okresy roczne. 

4. Wybór Rady i Komisji Rewizyjnej. Dopuszcza się kandydowanie w wyborach 

nieobecnego na Walnym Zebraniu członka Towarzystwa, o ile wcześniej usprawiedliwi 

swoją nieobecność i złoży pisemne oświadczenie wyrażające zgodę na kandydowanie 

w wyborach do władz Towarzystwa.  

5. Uchwalenie statutu i jego zmian.  

6. Ustalenie zasad i trybu opłacania składek członkowskich oraz ich wysokości.  

7. Podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania i likwidacji Towarzystwa.  

8. Podejmowanie uchwał w sprawach zawiązania, przystąpienia i wystąpienia                                

ze Związku Stowarzyszeń.  

9. Ustalenie zasad korzystania z usług i urządzeń Towarzystwa.  

10. Podejmowanie innych uchwał dotyczących działalności Towarzystwa.  
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§ 19 

1. Walne Zebranie Członków może być:  

- zwyczajne,  

- nadzwyczajne.  

2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.  

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Rada Towarzystwa, co najmniej raz na rok, poprzez 

powiadomienie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub wywieszenie 

ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa i w jego oddziałach terenowych, w terminie                         

co najmniej dwóch tygodni przed datą zebrania. 

4. Rada Towarzystwa zobowiązana jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków w ciągu 30 dni od pisemnego wniosku 1/5 ogólnej liczby członków 

zwyczajnych albo Komisji Rewizyjnej. Wniosek ten powinien precyzować cel 

nadzwyczajnego zebrania. Rada Towarzystwa może zwołać Nadzwyczajne Zebranie 

członków również z własnej inicjatywy.  

5. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powiadamia się, na co 

najmniej 3 dni /licząc z dniem powiadomienia/ przed jego odbyciem. Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków może rozpatrywać wyłącznie sprawy, dla których zostało 

zwołane.  

§ 20 

W Walnym Zebraniu Członków udział biorą wszyscy członkowie.  

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków jest upoważnione do podejmowania uchwał przy udziale, 

co najmniej 50 % ogólnej liczby członków zwykłych.  

2. W przypadku, gdy w określonym terminie Walnego Zebrania Członków nie ma 

wymaganej liczby członków, organ zwołujący zebranie ma prawo podjąć uchwałę                      

o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, bez zastosowania 

procedury powiadamiania członków.  

Tak zwołane Walne Zebranie Członków może się odbyć najwcześniej pół godziny po 

pierwszym terminie i może podejmować uchwały bez względu na ilość obecnych 

członków.  
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3. Wszystkie uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów za 

wyjątkiem uchwały zmieniającej statut, która dla swej ważności wymaga większości               

¾ głosów uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.  

§ 22 

1. W przypadku przewidzianym w § 16 pkt. 2 Rada Towarzystwa podejmie uchwałę                     

o przeprowadzeniu w Towarzystwie wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów.  

2. Delegatów wybierają tylko członkowie zwykli.  

3. Delegatem może być tylko członek zwykły.  

4. Kadencja delegatów trwa cztery lata.  

5. Delegatów wybierają członkowie zwykli na zwołanych zebraniach wyborczych 

oddziałów terenowych, klubów i sekcji Towarzystwa.  

6. Delegatów wybiera się w proporcji 1 delegat na 10 członków zwykłych, obecnych na 

zebraniu wyborczym oddziału terenowego, klubu lub sekcji. Gdy na zebraniu 

wyborczym nie ma 10 członków zwykłych, to następuje wybór jednego delegata.                     

W przypadku, gdy z listy obecności wynika, że końcowa liczba uczestników w zebraniu 

wyborczym po pełnych dziesiątkach jest większa niż 5, przysługuje dodatkowo jeden 

mandat delegata.  

7. Każdy członek zwykły może brać udział tylko w jednym zebraniu wyborczym i może 

wziąć udział w głosowaniu na delegata tylko jeden raz.  

8. Protokół z zebrania wyborczego, wraz z listą wybranych delegatów, oraz listę 

obecności dostarcza się Radzie Towarzystwa, która na pierwszym po wyborach 

Walnym Zebraniu Delegatów przedstawia wyniki wyborów do ich zatwierdzenia                        

w drodze uchwały.  

9. Kadencja delegata liczy się od dnia pierwszego Walnego Zebrania Delegatów,                         

w którym brał udział.  

10. Jeżeli w toku kadencji Walnego Zebrania Delegatów członkostwo utraciło 50% 

delegatów, Rada Towarzystwa podejmuje uchwałę o zakończeniu kadencji Walnego 

Zebrania Delegatów i przeprowadzeniu nowych wyborów delegatów.  

11. Zakończenie kadencji Walnego Zebrania Delegatów następuje także na pisemne 

żądanie ½ członków zwykłych, zgłoszone do Rady Towarzystwa, która w takim  
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przypadku podejmuje uchwałę o zakończeniu kadencji i przeprowadzeniu nowych 

wyborów delegatów.  

12. Uchwała o przeprowadzeniu wyborów delegatów musi być podjęta na 60 dni przed 

upływem kadencji Walnego Zebrania Delegatów lub zaplanowanym terminem 

pierwszego Walnego Zebrania Delegatów.  

13. Kalendarz zebrań wyborczych ustala Rada Towarzystwa po zaciągnięciu opinii 

kierownictw oddziałów terenowych, klubów i sekcji.  

14. Jeżeli liczba członków zwykłych Towarzystwa spadnie poniżej 300, to Rada 

Towarzystwa podejmuje uchwałę o zakończeniu kadencji delegatów, a Walne 

Zebranie Delegatów zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Członków.  

15. Członkowie mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Delegatów z głosem 

doradczym.  

§ 23 

Postanowienia statutu o Walnym Zebraniu Członków stosuje się odpowiednio do 

Walnego Zebrania Delegatów.  

§ 24 

Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Rady Towarzystwa lub inny członek Rady                                                                                     

i prowadzi zebranie do chwili wyboru przez zebranych przewodniczącego zebrania                    

i sekretarza czuwającego nad protokołem.  

§ 25 

1. Protokół z Walnego Zebrania Członków powinien zawierać:  

 opis przebiegu zebrania,  

 treść powziętych uchwał wraz z wynikiem głosowania,  

 załączniki, tj. listę obecności, sprawozdania władz Towarzystwa, jeśli były one 

przedmiotem obrad zebrania,  

 określenie formy głosowania, tzn. czy było ono jawne czy tajne.  

2. Protokół z Walnego Zebrania Członków podpisuje przewodniczący zebrania                               

i sekretarz, a przechowuje Rada Towarzystwa.  
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Komisja Rewizyjna 

§ 26 

1. Komisję Rewizyjną w składzie od 3 do 5 osób wybiera Walne Zebranie Członków na 

okres kadencji. Decyzję o składzie osobowym i trybie wyboru Komisji Rewizyjnej 

podejmuje Walne Zebranie Członków.  

2. Komisja rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę                                 

i sekretarza.  

3. Gdy skład komisji rewizyjnej w toku kadencji ulegnie zdekompletowaniu, to najbliższe 

Walne Zebranie Członków wybierze nowych jej członków, których kadencja upływa 

wraz z kadencją pozostałych członków Komisji Rewizyjnej.  

4. Walne Zebranie Członków może odwołać poszczególnych członków Komisji 

Rewizyjnej lub cały jej skład w toku trwania kadencji.  

5. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym, którego decyzje zapadają zwykłą 

większością głosów, przy obecności przekraczającej 50% jej członków.  

§ 27 

Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontrolne i do jej kompetencji należy:  

1. Kontrola prawidłowości gospodarki majątkowej i finansowej Towarzystwa.  

2. Kontrola realizacji planów pracy Towarzystwa.  

3. Składanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków                         

i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Towarzystwa.  

4. Badanie całokształtu działalności statutowej Towarzystwa.  

5. Występowanie do Walnego Zebrania Członków o odwołanie Rady Towarzystwa lub 

poszczególnych jej członków, w przypadku stwierdzenia nadużyć, niedbalstwa                          

w gospodarowaniu majątkiem Towarzystwa oraz poważnych zakłóceń w realizacji 

zadań i celów Towarzystwa.  

§ 28 

Pracą Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.  

§ 29 

1. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w pracy Rady Towarzystwa, Komisja 

Rewizyjna może podjąć uchwałę o zawieszeniu całego składu Rady i zwołać                             
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w odpowiednim trybie nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które podejmie 

decyzję personalne wobec Rady Towarzystwa.  

2. Komisja Rewizyjna, w przypadku zdekompletowania Rady Towarzystwa może 

powołać do niej nowych członków do czasu pierwszego Walnego Zebrania Członków.  

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna lub jej członkowie mają prawo uczestnictwa w posiedzeniu Rady 

Towarzystwa z głosem doradczym.  

2. Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzenia okresowych i doraźnych kontroli całej 

działalności Towarzystwa.  

3. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do żądania od Rady przedstawienia wszelkich 

dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa.  

4. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do żądania od członków Rady złożenia pisemnych 

lub ustnych wyjaśnień.  

§ 31 

1. Członek Komisji Rewizyjnej nie możne być jednocześnie członkiem Rady.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  

3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 

organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie większej 

niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

 

Rada Towarzystwa 

§ 32 

1. Radę Towarzystwa w składzie 5 - 7 członków każdorazowo ustala i wybiera Walne 

Zebranie Członków na okres kadencji i pełni ona funkcję Zarządu Towarzystwa. 

Decyzję o składzie osobowym i trybie wyboru Rady podejmuje Walne Zebranie 

Członków.  
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2. Rada Towarzystwa wybiera spośród siebie:  

 prezesa,  

 dwóch wiceprezesów,  

 sekretarza,  

 skarbnika.  

3. Walne Zebranie Członków może w toku kadencji odwołać poszczególnych członków 

Rady lub cały jej skład.  

4. Jeżeli skład Rady Towarzystwa ulegnie w toku kadencji zdekompletowaniu, Walne 

Zebranie Członków uzupełnia skład Rady o nowych jej członków, których kadencja 

upływa wraz z kadencją pozostałych członków Rady Towarzystwa.  

5. Rada Towarzystwa jest organem kolegialnym, którego decyzje zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności, co najmniej 50% jej członków.  

6. Członkowie Rady Towarzystwa nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe.  

§ 33 

Do kompetencji Rady Towarzystwa, jako organu wykonawczego, należy:  

1. Realizacja planów działania, uchwalanych przez Walne Zebranie Członków.  

2. Kontrola działalności oddziałów terenowych, klubów i sekcji.  

3. Prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa.  

4. Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w sprawach zatwierdzonych przez Walne 

Zebranie Członków.  

5. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.  

6. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Rady i całego 

Towarzystwa.  

7. Przedstawianie wniosków do Walnego Zebrania Członków w sprawach zastrzeżonych 

do kompetencji Zebrania.  

8. Przyjmowanie członków Towarzystwa.  

9. Prowadzenie dokumentacji i księgowości Towarzystwa.  

10. Reprezentowanie Towarzystwa w stosunkach zewnętrznych.  

11. Prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa.  
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12. Realizację innych spraw, wynikających z postanowień statutu lub uchwał Walnego 

Zebrania Członków.  

13. skreślony 

§ 34 

1. Pracami Rady Towarzystwa kieruje prezes, a w przypadku jego nieobecności jeden               

z wiceprezesów. 

2. Do szczególnych zadań skarbnika Towarzystwa należy nadzór nad prawidłowością 

dowodów i dokumentów księgowych oraz prowadzenie bieżącej ewidencji opłacanych 

składek członkowskich. 

3. Do szczególnych zadań sekretarza Towarzystwa należy bieżące sporządzanie 

dokumentacji z prac Rady Towarzystwa oraz prowadzenie niezbędnych rejestrów                      

i wykazów w tym zakresie. 

 

Rozdział V – Reprezentacja Towarzystwa 

§ 35 

Rada Towarzystwa występuje i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.  

§ 36 

1. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Towarzystwa.  

2. Przy zawieraniu zobowiązań o skutkach finansowych niezbędne jest współdziałanie 

skarbnika i innego członka Rady Towarzystwa.  

§ 37 

Do udzielenia pełnomocnictw ogólnych i szczególnych, w tym i procesowych, 

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Rady Towarzystwa.  

 

Rozdział VI – Organizacja Towarzystwa 

§ 38 

1. Jeżeli w miejscowości lub gminie położonej poza siedzibą Towarzystwa jest 10 

członków Towarzystwa, na ich wniosek Rada podejmuje uchwałę o powołaniu oddziału 

terenowego w danej miejscowości lub gminie.  
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2. Pracami oddziału terenowego Towarzystwa kieruje wybrany spośród i przez członków 

oddziału terenowego kierownik.  

3. Oddział terenowy Towarzystwa nie ma osobowości prawnej i ma prawo występować 

w imieniu Towarzystwa tylko po uzyskaniu upoważnienia Rady Towarzystwa.  

4. Oddział terenowy nie może zaciągać zobowiązań i składać oświadczeń woli w imieniu 

Towarzystwa.  

5. Ewidencję oddziałów terenowych Towarzystwa wraz z listą ich kierowników prowadzi 

Rada Towarzystwa.  

6. W przypadku, gdy liczba członków oddziału terenowego Towarzystwa spadnie poniżej 

10, wówczas Rada Towarzystwa może podjąć uchwałę o jego likwidacji.  

§ 39 

1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Towarzystwa, grupującymi członków 

zgodnie z ich zainteresowaniami oraz ich działalnością w Towarzystwie, są kluby                        

i sekcje.  

2. Kluby i sekcje powołuje Rada Towarzystwa na wniosek, co najmniej 10 członków 

Towarzystwa, zgodnie z jego statutowymi potrzebami.  

3. Każdy członek zwykły Towarzystwa ma prawo swobodnego wyboru klubu lub sekcji.  

4. Na czele klubu i sekcji stoi kierownik, wybrany przez członków klubu lub sekcji.  

5. Pracę klubów i sekcji działających w siedzibie Towarzystwa, nadzoruje bezpośrednio 

Rada, a w miejscowości i gminach, gdzie mają swoje siedziby oddziały terenowe, 

nadzór taki spełnia kierownik oddziału. 

6. Zasady pracy klubów i sekcji ustalają ich członkowie, mając w tym zakresie swobodę 

ograniczoną tylko statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

§ 40 

Rada Towarzystwa, w celu realizacji statutowych zadań Towarzystwa, może 

powołać Kolegium Doradcze przy Radzie Towarzystwa, składające się z kierowników 

oddziałów terenowych, klubów i sekcji oraz dokooptowanych członków zwykłych                       

i wspierających Kolegium Doradcze poprzez swoje opinie ma pomagać Radzie 

Towarzystwa we właściwym spełnianiu jej funkcji.  
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Rozdział VII – Finanse Towarzystwa. 

§ 41 

1. Towarzystwo uzyskuje środki finansowe na prowadzenie swojej działalności                                

z następujących źródeł:  

a) składki członkowskie,  

b) darowizny,  

c) zapisy,  

d) spadki,  

e) dochody z własnej działalności,  

f) dochody z majątku stowarzyszenia,  

g) ofiarności publicznej,  

h) dotacji.  

     2. W ramach finansów TMZT stworzony jest Fundusz Statutowy, zwany dalej 

Funduszem. Środki zgromadzone na Funduszu mogą być przeznaczane na 

prowadzenie działalności statutowej TMZT, w szczególności:  

a) cele bieżące związane z działalnością TMZT,  

b) opłacanie kosztów wynajmowanych lokali,  

c) pokrywanie wkładu własnego w projektach, w których bierze udział TMZT.  

Organem uprawnionym do zarządzania Funduszem, w tym rozporządzania środkami 

zgromadzonymi na Funduszu, jest Rada TMZT. Rada TMZT może dysponować  

rocznie 50% środków zgromadzonych na Funduszu. Przekazanie środków na 

działania, o których mowa wyżej następuje na podstawie uchwały rady TMZT, 

określającej kwotę wpłacaną na Fundusz bądź pobraną z Funduszu oraz cel, w jakim 

środki zostały podjęte.  Rada TMZT jest uprawniona do zasilania funduszu ze składek 

członkowskich w celu utrzymania Funduszu poprzez podjęcie stosownej uchwały.                   

W przedmiocie dokonywania zmian dotyczących Funduszu, w tym jego likwidacji,  

organem uprawnionym jest Walne Zebranie Członków.  

§ 42    skreślony 

§ 43 

Zasady prowadzenia odpłatności za świadczone usługi uchwala Walne Zebranie 

Członków i muszą one być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  
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§ 44 skreślony 

§45 

Zabrania się :  

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa                         

w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie władz oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”.  

2. Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach.  

3. Wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Towarzystwa.  

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz 

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe.  

§ 46 

Gospodarką finansową kieruje Rada Towarzystwa.  

§ 47 

Towarzystwo odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.  

§ 48 

Nie wolno zaciągać zobowiązań, ani składać oświadczeń woli, których realizacja może 

przekroczyć aktywa Towarzystwa.  
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Rozdział VIII – Postanowienia końcowe 

§ 49 

Majątek po likwidacji Towarzystwa przeznacza się na cel określony w uchwale 

Walnego Zebrania Członków o likwidacji Towarzystwa.  

§ 50 

1. Do prowadzenia spraw Towarzystwa, Rada może zatrudnić pracowników.  

2. Pracownikiem Towarzystwa nie może być członek Komisji Rewizyjnej lub Rady 

Towarzystwa.  

§ 51 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.  

§52 

1. Statut uchwalony został w dniu 4 maja 2004 roku. Zmiany do statutu wchodzą w życie 

z dniem uchwały Walnego Zebrania Członków.  

2. Zmiany do statutu  zostały uchwalone: 

a) w dniu 2 marca 2011 roku 

b) w dniu 1 czerwca 2015 roku 

c) w dniu 5 kwietnia 2017 roku 

d) w dniu 24 czerwca 2021 roku. 


