
 1 

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ RADIACYJNYCH 
imienia 

MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 
 

Rozdział I 
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny 

 

§ 1 

Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie, w skrócie PTBR, 
zwane w dalszej części Statutu „Towarzystwem” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w 
rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
i posiada osobowość prawną.  
 

§ 2 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą - miasto 
stołeczne Warszawa. 

§ 3 

Towarzystwo może zakładać oddziały podległe Zarządowi Głównemu. Oddziały nie 
posiadają osobowości prawnej. 

§ 4 

Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji. 

§ 5 

1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem na otoku „Polskie Towarzystwo Badań 
Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie” i napisem pośrodku „Zarząd Główny” oraz 
pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie Zarząd Główny” wraz ze wskazaniem adresu siedziby Towarzystwa.  

2. Oddziały Towarzystwa mogą używać pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo 
Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie” wraz ze wskazaniem nazwy Oddziału 
i adresu jego siedziby. 

§ 6 

Towarzystwo posiada odznakę członkowską.  

§ 7 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 
2. Towarzystwo dopuszcza odpłatne zlecanie określonych działań członkom Towarzystwa 

oraz osobom niebędącym członkami Towarzystwa, przy czym odpłatne zlecanie działań 
członkom Towarzystwa możliwe jest tylko wówczas, gdy działania te wymagają 
znacznego nakładu pracy. 

Rozdział II 
Cele i formy działania 



 2 

§ 8 

Celem Towarzystwa jest popieranie i popularyzacja badań dotyczących działania 
promieniowania jonizującego i elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego na 
materię, zwanych dalej „badaniami radiacyjnymi”. 

§ 9 

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo prowadzi następującą działalność statutową: 
a) organizuje nieodpłatnie odczyty, wykłady i konkursy dotyczące badań radiacyjnych; 
b) przyznaje nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia naukowe i popularyzację wiedzy z 

zakresu badań radiacyjnych; 
c) przyznaje stypendia dla młodych naukowców; 
d) popiera publikacje z zakresu badań radiacyjnych i pokrewnych; 
e) występuje do właściwych władz z inicjatywami dotyczącymi stanu wiedzy i potrzeb z 

zakresu badań radiacyjnych i pokrewnych w Polsce; 
f) utrzymuje kontakty naukowe z innymi podmiotami w kraju i za granicą;  
g) uczestniczy w pracach nad dziejami badań radiacyjnych w Polsce. 

§ 10 

1. Towarzystwo może prowadzić następującą działalność gospodarczą: 
a) organizacja zjazdów, sympozjów i szkoleń dotyczących badań radiacyjnych i 

pokrewnych;  
b) wydawanie publikacji z zakresu badań radiacyjnych i pokrewnych oraz opinii 

dotyczących tych badań; 
c) wydawanie opinii w sprawach programów, podręczników szkolnych i akademickich, a 

także otwierania i likwidacji kierunków studiów związanych z badaniami 
radiacyjnymi i pokrewnymi. 

2. Działalność gospodarcza Towarzystwa może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa 
w stosunku do działalności statutowej, przy czym cały dochód Towarzystwa z działalności 
gospodarczej (nadwyżki przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na działalność 
statutową.  

§11 

Zarząd Główny Towarzystwa przyznaje: 
a) Medal imienia Marii Skłodowskiej-Curie wybitnym uczonym polskim i zagranicznym 

zasłużonym w dziedzinie badań radiacyjnych; 
b) nagrody w formie statuetek i dyplomów za najlepsze prace naukowe w dziedzinie 

badań radiacyjnych. 

Rozdział III 
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

§ 12 

W skład Towarzystwa wchodzą członkowie: 
a) zwyczajni, 
b) wspierający, 
c) honorowi. 

§ 13 
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1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub obywatel państwa 
obcego związany z badaniami radiacyjnymi lub pokrewnymi. Członkiem zwyczajnym 
może być wyłącznie osoba fizyczna. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 
organizacyjna niemająca osobowości prawnej i wpłacająca zadeklarowaną, roczną składkę 
na rzecz Towarzystwa. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z 
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członek wspierający będący osobą 
prawną lub jednostką organizacyjną działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego 
przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji. Członkowie wspierający mają prawo 
uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 
Członkiem honorowym Towarzystwa może być obywatel polski lub obywatel państwa 
obcego aktywny w dziedzinie badań radiacyjnych i szczególnie zasłużony dla 
Towarzystwa. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest 
zwolniony z opłacania składek członkowskich. Członkiem honorowym może być 
wyłącznie osoba fizyczna. 

§ 14 

1. Zarząd Główny może przyjąć nowych członków zwyczajnych w poczet Towarzystwa na 
podstawie ich pisemnej deklaracji podpisanej również przez dwóch członków 
wprowadzających. Członkiem wprowadzającym może być członek zwyczajny należący do 
Towarzystwa nie krócej niż 2 lata. 

2. Zarząd Główny może przyjąć nowych członków wspierających na podstawie ich pisemnej 
deklaracji. 

3. Członkostwo honorowe przyznaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 
Głównego w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. 

§ 15 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do: 
a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Towarzystwa, 
b) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach władz Towarzystwa, 
c) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Towarzystwa. 

§ 16 

1. Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest do: 
a) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał władz Towarzystwa oraz regulaminów 

Towarzystwa, 
b) czynnego popierania celów statutowych Towarzystwa, 
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie Członków; 
d) powiadamiania Zarządu Głównego o wszelkich zmianach adresu zamieszkania i/lub 

poczty elektronicznej. 
2. Członek zwyczajny, który w trakcie pracy zawodowej związany był z badaniami 

radiacyjnymi lub pokrewnymi, a następnie przeszedł na emeryturę, jest zwolniony z 
opłacania składek członkowskich, o których mowa w ust. 1 litera c), jeżeli był członkiem 
zwyczajnym Towarzystwa przez co najmniej dziesięć lat. 

 

§17 

1. Członkostwo Towarzystwa wygasa w przypadku: 



 4 

a) wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu, 
b) podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o pozbawieniu członkostwa z powodu 

niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat, pomimo uprzedniego wezwania 
do uregulowania zaległych składek, 

c) śmierci członka, a w przypadku członka będącego osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną – w przypadku utraty bytu prawnego przez członka, 

d) podjęcia, na wniosek Sądu Koleżeńskiego, przez Zarząd Główny uchwały o 
wykluczeniu z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, działalność 
sprzeczną z celami Towarzystwa lub za czyny nie licujące z godnością członka 
Towarzystwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 litera b) oraz d) Zarząd Główny wysyła na 
posiadany adres członka powiadomienie o podjętej uchwale. Jeżeli do Zarządu Głównego 
w ciągu 30 dni od daty wysłania powiadomienia nie wpłynie odwołanie wniesione przez 
członka, uchwała Zarządu Głównego staje się prawomocna. Na skutek wniesionego 
odwołania Zarząd Główny może uchylić swoją uchwałę lub utrzymać ją w mocy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania i utrzymania w mocy uchwały przez Zarząd Główny 
członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia 
powiadomienia go o podjęciu przez Zarząd Główny decyzji o utrzymaniu uchwały w 
mocy. Na skutek odwołania Walne Zebranie Członków może uchylić uchwałę Zarządu 
albo utrzymać ją w mocy. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

§ 18 

1. Członek Towarzystwa, który w okolicznościach, o których mowa w §17 ust. 3, złożył 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków pozostaje, od pierwszego dnia następującego 
po ostatnim dniu terminu na wniesienie odwołania, zawieszony w prawach członka 
Towarzystwa aż do momentu podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały w 
przedmiocie uchylenia lub utrzymania w mocy uchwały Zarządu Głównego. 

2. Członek zawieszony od chwili zawieszenia traci czynne i bierne prawo wyborcze, 
zachowując pozostałe prawa i obowiązki członka Towarzystwa.  

Rozdział IV 
Władze Towarzystwa 

§ 19 

1. Władzami Towarzystwa są: 
a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,  
b) Zarząd Główny, 
c) Główna Komisja Rewizyjna, 
d) Sąd Koleżeński. 

2. Członkowie władz Towarzystwa wymienionych w ust. 1 litery b)-d) wybierani są przez 
Walne Zebranie spośród członków Towarzystwa mających bierne prawo wyborcze w 
głosowaniu tajnym na wspólną 3-letnią kadencję. Wybory odbywają się podczas 
zwyczajnego Walnego Zebrania i kadencja trwa od zakończenia zwyczajnego Walnego 
Zebrania, na którym dokonano wyborów, do zakończenia kolejnego zwyczajnego 
Walnego Zebrania. Wspólność kadencji oznacza, że w razie powołania członka do władz 
Towarzystwa w trakcie trwania aktualnej kadencji członków władz Towarzystwa, 
kadencja tego członka upływa wraz z upływem kadencji pozostałych członków władz 
Towarzystwa.  
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3. Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe nie mogą pełnić funkcji członków Władz 
Towarzystwa wymienionych w ust. 1 litery b)-d). 

4. Członkowie Władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo i nie pobierają z tego 
tytułu wynagrodzenia. 

5. O ile z innych postanowień Statutu odnoszących się do poszczególnych władz 
Towarzystwa nie wynika co innego, uchwały władz Towarzystwa podejmowane są 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 
głosowania. 

6. Towarzystwo reprezentowane jest przez prezesa samodzielnie lub jednego z 
wiceprezesów łącznie ze skarbnikiem.  
 

§ 20 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub 
nadzwyczajne. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a) ustalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa, 
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego dotyczących całego okresu kadencji tych władz, 
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Zarządu 

Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 
d) wybór i odwoływanie prezesa Zarządu Głównego i pozostałych członków Zarządu 

Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego, 
e) ustalanie wytycznych pracy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 
f) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa, 
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 
h) podejmowanie uchwał o zmianach Statutu Towarzystwa, 
i) podejmowanie uchwał o dysponowaniu majątkiem nieruchomym Towarzystwa, 
j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i rozdysponowaniu jego majątku, 
k) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa, 
l) rozpatrywanie odwołań członków w sprawie pozbawienia członkostwa lub 

wykluczenia z Towarzystwa, 
m) rozpatrywanie innych spraw przewidzianych do kompetencji Walnego Zebrania 

przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. 

§ 21 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny raz na 3 lata z inicjatywy własnej. 
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zebrania, jeżeli 

Zarząd nie zwoła go na dwa tygodnie przed upływem 3 lat od ostatniego zwyczajnego 
Walnego Zebrania. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Główny z inicjatywy własnej 
lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bądź na wniosek 1/3 liczby członków 
Towarzystwa w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

4. Jeżeli Zarząd Główny nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie 
określonym w ust. 3, nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane przez Główną 
Komisję Rewizyjną lub przez 1/3 liczby członków Towarzystwa. 

5. Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez powiadomienie członków Towarzystwa o 
terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na dwa tygodnie przed 
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terminem Walnego Zebrania za pomocą listu poleconego lub pocztą elektroniczną, o ile 
członek Towarzystwa wyraził pisemną zgodę na otrzymywanie powiadomienia, o którym 
mowa w niniejszym ustępie, pocztą elektroniczną. Zarząd Główny, Główna Komisja 
Rewizyjna lub 1/3 członków Towarzystwa, w zależności od tego, kto zwoływał Walne 
Zebranie, może, wraz z pierwszym terminem Walnego Zebrania, wyznaczyć drugi termin 
Walnego Zebrania na wypadek gdyby w pierwszym terminie nie zebrała się połowa liczby 
członków uprawnionych do głosowania. 

§ 22 

1. Z zastrzeżeniem postanowień Statutu wskazujących na szczególną większość, uchwały 
Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 

2. Jeżeli w ustalonym terminie Walnego Zebrania nie zbierze się połowa liczby członków 
uprawnionych do głosowania, a wyznaczony został drugi termin Walnego Zebrania 
zgodnie z §21 ust. 5, w drugim terminie Walnego Zebrania uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do 
głosowania. 

3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście. 

§ 23 

1. Zarząd Główny, z zastrzeżeniem ust. 4, składa się z 13 członków, w tym: prezesa, 2 
wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium 
Zarządu Głównego w składzie: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i jeden członek. 

2. Prezes Zarządu Głównego może pełnić tę funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne 
kadencje. 

3. Na miejsce ustępujących w toku kadencji członków Zarządu Głównego Zarząd Główny 
ma prawo powołać nowych członków spośród kandydatów, którzy w czasie ostatnich 
wyborów do Zarządu Głównego otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów, a nie zostali 
członkami Zarządu Głównego. Liczba nowo powołanych osób nie może by większa niż 
4. 

4. W przypadku braku osób, które mogą zostać powołane zgodnie z ustępem 
poprzedzającym, Zarząd Główny może składać się z mniejszej liczby członków niż 
określona w ust. 1, nie mniejszej jednak niż 5. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Głównym z członkostwem w Głównej 
Komisji Rewizyjnej. 

6. Funkcji członka Zarządu Głównego nie może pełnić osoba spokrewniona, 
spowinowacona, pozostająca w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we 
wspólnym pożyciu z członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej. 
  

§ 24 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 
a) realizowanie celów statutowych Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego 

Zebrania, 
b) opracowywanie planów działalności Towarzystwa oraz projektów budżetu, 
c) przygotowywanie rocznych oraz kończących trzyletnią kadencję sprawozdań 

finansowych i sprawozdań merytorycznych z działalności Towarzystwa, 
d) powoływanie i rozwiązywanie oddziałów Towarzystwa oraz nadzór nad ich 

działalnością, 
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e) powoływanie i rozwiązywanie komisji i sekcji tworzonych w celu zaopiniowania lub 
rozwiązania jakiegoś szczególnego zagadnienia, uchwalanie regulaminów ich 
funkcjonowania oraz nadzór nad ich działalnością, 

f) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa, za wyjątkiem członków honorowych, 
g) przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zarządzanie majątkiem i funduszami 

Towarzystwa, z zastrzeżeniem §32, 
h) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego 

Towarzystwa, 
i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do lub wystąpieniu z organizacji krajowych lub 

międzynarodowych, 
j) prowadzenie innych spraw przewidzianych do kompetencji Zarządu Głównego 

przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. 
2. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy prowadzenie bieżącej działalności 

Towarzystwa niewymagającej podejmowania uchwały przez Zarząd Główny w okresach 
między posiedzeniami Zarządu Głównego. Prezydium Zarządu Głównego nie jest 
uprawnione do podejmowania uchwał jako Zarząd Główny. W razie potrzeby podjęcia 
uchwały w sprawie, w której właściwy jest Zarząd Główny, uchwała powinna zostać 
podjęta przez Zarząd Główny na posiedzeniu lub zgodnie z §25 ust. 5. 

§ 25 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku. 
2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub wiceprezes Zarządu Głównego. O 

posiedzeniu Zarządu Głównego członkowie Zarządu Głównego powinni zostać 
powiadomieni na 7 dni przed terminem posiedzenia osobiście, listem poleconym lub 
pocztą elektroniczną. Uchwały można też powziąć pomimo braku formalnego zwołania 
posiedzenia Zarządu Głównego jeżeli na posiedzeniu Zarządu Głównego wszyscy 
członkowie Zarządu Głównego są obecni. 

3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. Przy 
równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 

4. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, prezesi 
Zarządów Oddziałów, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Sądu 
Koleżeńskiego. 

5. Zarząd Główny może podejmować uchwały niewymagające głosowania tajnego również 
poza posiedzeniem, w drodze głosowania przy użyciu poczty elektronicznej. Dla 
ważności uchwały podjętej w takim głosowaniu wymaga się, aby w głosowaniu wzięli 
udział wszyscy członkowie Zarządu Głównego. 

§ 26 

1. Z zastrzeżeniem ust. 6, Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych 
przez Walne Zebranie. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się poprzez wybór 
przewodniczącego i sekretarza. 

2. Nie można łączyć członkostwa w Głównej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w 
Zarządzie Głównym. 

3. Funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić osoba spokrewniona, 
spowinowacona, pozostająca w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we 
wspólnym pożyciu z członkiem Zarządu Głównego, 

4. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, 
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b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami pokontrolnymi oraz żądanie 
niezbędnych wyjaśnień, 

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów 
Towarzystwa, 

d) udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego,  
e) ocena pracy Zarządu Głównego danej kadencji i występowanie do Walnego Zebrania 

z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego, 
f) prowadzenie innych spraw przewidzianych do kompetencji Głównej Komisji 

Rewizyjnej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu. 
5. Na miejsce ustępujących w toku kadencji członków Głównej Komisji Rewizyjnej 

Komisja ma prawo powołać nowych członków spośród kandydatów, którzy w czasie 
ostatnich wyborów otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów a nie zostali członkami 
Głównej Komisji Rewizyjnej. Liczba nowo powołanych osób nie może być większa niż 
2. 

6. W przypadku braku osób, które mogą zostać powołane zgodnie z ustępem 
poprzedzającym, Główna Komisja Rewizyjna może składać się z mniejszej liczby 
członków niż określona w ust. 1, nie mniejszej jednak niż 3. 

§ 27 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Sąd 
konstytuuje się wybierając przewodniczącego. Nie można łączyć członkostwa w Sądzie 
Koleżeńskim z członkostwem w Zarządzie Głównym ani z członkostwem w Głównej 
Komisji Rewizyjnej. 

2. Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga spory pomiędzy członkami Towarzystwa powstałe 
na gruncie ich działalności w Towarzystwie oraz orzeka w sprawach przekazanych do 
jego kompetencji. 

3. Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej, Zarządu Oddziału lub co najmniej 5 członków Towarzystwa, a w sprawach 
sporów pomiędzy członkami Towarzystwa, o których mowa w ust. 2, także na wniosek 
jednego z członków Towarzystwa, którego dotyczy spór. 

4. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego mogą przybrać następującą postać: 
a) kara upomnienia, 
b) wniosek do Zarządu Głównego o wykluczenie członka z Towarzystwa, 
c) rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 2. 

5. Na miejsce ustępujących w toku kadencji członków Sądu Koleżeńskiego, Sąd ma prawo 
powołać nowych członków spośród kandydatów, którzy w czasie ostatnich wyborów 
otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów a nie zostali członkami Sądu Koleżeńskiego. 
Liczba nowo powołanych osób nie może by większa niż 1. 

Rozdział V 
Oddziały Towarzystwa 

§ 28 

1. Oddziały Towarzystwa, zwane dalej „Oddziałami”, są powoływane uchwałą Zarządu 
Głównego z inicjatywy Członków Towarzystwa na obszarze, na którym zamieszkuje lub 
pracuje co najmniej 10 członków. 

2. Teren działalności Oddziału, jego nazwę i siedzibę ustala Zarząd Główny w drodze 
uchwały. 
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3. Członek Towarzystwa staje się członkiem Oddziału na podstawie złożonej przez siebie 
deklaracji przy tworzeniu Oddziału lub po jego utworzeniu i może w każdym czasie z 
członkostwa w Oddziale zrezygnować. Deklaracja lub rezygnacja wymagają formy 
pisemnej. Jeden członek Towarzystwa może być członkiem wyłącznie jednego Oddziału. 
Członek Towarzystwa może być członkiem jedynie Oddziału, na terenie działalności 
którego zamieszkuje lub pracuje. 

4. Władzami Oddziału są: 
a) Walne Zebranie Członków Oddziału, 
b) Zarząd Oddziału, 
c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

5. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 4 do 7 członków Oddziału, w tym: prezes, 
wiceprezes i sekretarz. Prezes Zarządu Oddziału może pełnić tę funkcję nie dłużej niż 
przez dwie kolejne kadencje. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwoływane są w miarę 
potrzeb. 

6. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi 3 członków Oddziału. 
7. Zapisy zawarte w § 19 ust. 2-6, § 20 ust. 1, ust. 2 litery a)-e), k) oraz m), § 21, § 22, §23 

ust. 5 i 6, § 24 ust.1 litery a)-c) oraz i), §25 ust. 2-5, a także § 26 ust. 2-3, ust. 4 litery a)-
b) oraz d)-f) stosuje się odpowiednio do władz Oddziału. 

8. Na miejsce ustępujących w toku kadencji członków Zarządu Oddziału lub Komisji 
Rewizyjnej Oddziału mogą zostać powołani nowi członkowie tych władz, w ilości nie 
większej niż ⅓ składu osobowego. Do powołania nowych członków § 23 ust. 3 zdanie 
pierwsze i § 26 ust. 5 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. W przypadku nie 
powołania nowych członków, zarówno Zarząd Oddziału jak i Komisja Rewizyjna 
Oddziału mogą składać się z mniejszej liczby członków, nie mniejszej jednak niż 3. 

§ 29 

W przypadku naruszenia przez Zarząd Oddziału w sposób istotny postanowień Statutu, 
uchwał władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa Zarząd Główny może, w 
drodze uchwały, zawiesić Zarząd Oddziału w całości lub jego poszczególnych członków. W 
takim przypadku Zarząd Główny zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty zawieszenia 
zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w celu dokonania wyboru nowych 
władz Oddziału lub rozwiązania Oddziału. 

Rozdział VI 
Majątek Towarzystwa 

§ 30 

1. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy. 
2. Na fundusze Towarzystwa składają się między innymi: 

a) składki członkowskie, 
b) opłaty za udział w imprezach naukowych organizowanych przez Towarzystwo, 
c) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego, 
d) dotacje celowe i subwencje, 
e) odpisy majątkowe, 
f) dochody z działalności gospodarczej, 
g) darowizny, spadki, odliczenia podatkowe, zapisy. 

§ 31 

Zabrania się: 
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a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w 
stosunku do jego członków lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie 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”, 

b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności 
jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na warunkach preferencyjnych, 

c) wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków lub pracowników oraz ich 
osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Towarzystwa lub pracownicy oraz osoby im bliskie na zasadach innych, niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 32 

Wszelkie działania Zarządu Głównego zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego 
Towarzystwa wymagają akceptacji Walnego Zebrania.  

Rozdział VII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§ 33 

Zmiana Statutu Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych 
do głosowania. Zapis §22 ust. 2 stosuje się odpowiednio, ale uchwała wymaga większości 2/3 
głosów. 

§ 34 

1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków 
uprawnionych do głosowania. Zapis §22 ust. 2 stosuje się odpowiednio, ale uchwała 
wymaga większości 2/3 głosów. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób przeprowadzenia likwidacji, cele, 
na które ma być przeznaczony majątek Towarzystwa, oraz wskazuje likwidatorów. 

3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust. 2, nie wskazuje likwidatorów, likwidatorami zostają 
prezes i wiceprezesi Zarządu Głównego. 


