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STATUT

Stowarzyszenia pod nazwą

„Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół 

Gimnazjum i Liceum

im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku”

Niezwykle bogata historia najstarszej szkoły w Polsce: Gimnazjum i Liceum im. 

Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz jej miejsce i rola w życiu 

miasta –  wczoraj i dziś, a także poczucie głębokiej więzi ze swoją Alma Mater 

Plocensis u licznych jej wychowanków sprawiły, iż w dniu 6 października 1957 roku 

zawiązał się Komitet Organizacyjny pierwszego po II wojnie światowej, a 

dziesiątego od czasu powstania Szkoły Zjazdu Absolwentów (1958), który to Komitet 

dał początek „Towarzystwu Małachowiaków”. 

Sens i cele działania Towarzystwa idą dzisiaj śladami wspólnej drogi pokoleń, przy 

wykorzystaniu dorobku i doświadczeń najwyżej cenionych przez społeczność 

Małachowiaków, która odnosi się z głębokim szacunkiem do współtworzenia wokół 

swojej Szkoły atmosfery rzetelnego zdobywania wiedzy, rozwijania pasji naukowych 

i umacniania wierności w służbie Ojczyzny i rodzinnego Miasta. 

Tempora mutantur et nos mutamur in illis…  Zmieniają się czasy i my się w nich 

zmieniamy, ale zmiany winny służyć dobru człowieka i ogółu społeczności, zatem 

zmieniając niektóre zapisy statutu sprzed lat, pragniemy wprowadzić postanowienia 

ułatwiające organizację pracy Towarzystwa, wzmacniające jednocześnie skuteczność 

i rangę jego działania. 

Łączy nas wszystkich – Małachowiaków – serdeczna więź z krajem lat dziecinnych, 

wspomnienia młodości, szkolnych trudów i radości. Pragniemy wielkości 

Małachowianki i pracujemy dla jej dobrej sławy w miarę naszych sił i możliwości, 



kierując się poczuciem odpowiedzialności i wolą działania dla niej: bezinteresownie, 

ale i z nadzieją, że imiona nasze nie zostaną zapomniane. 

Z takim przekonaniem pracował dla Małachowianki śp. dr inż. Jakub Chojnacki, 

współtwórca świetności powojennej Małachowianki. Taką spuściznę pozostawił nam 

po pięćdziesięciu latach swojej aktywności. Towarzystwo nagrodziło dr. Jakuba 

Chojnackiego godnością Honorowego Prezesa Towarzystwa, uznając trwały i 

wyjątkowy wkład Jego samego i Jego pokolenia w odbudowę i kształtowanie 

najstarszej polskiej Szkoły. 

Dla przeniesienia w przyszłość pamięci dr. Jakuba Chojnackiego i pierwszych 

absolwentów powojennych Towarzystwo przyjmuje zasadę, że nie będzie wyróżniać 

kogokolwiek w przyszłości tytułem Honorowego Prezesa. 

Zarząd Towarzystwa zachęca gorąco wszystkich Małachowiaków do aktywności w 

pracy naszej Alma Mater, a ufamy, że gorących serc jest tyle, ilu absolwentów i 

wychowanków. 



Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 
1. Stowarzyszenie pod nazwą ,,Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i 

Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w 

Płocku”, zwane dalej „Towarzystwem”, działa na postawie ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. 

zm.), pozostałych przepisów powszechnie obowiązujących oraz postanowień 

niniejszego statutu. 

2. Towarzystwo może używać również nazwy skróconej "Towarzystwo 

Małachowiaków". 

§ 2 
Towarzystwo podlega rejestracji i posiada osobowość prawną. 

§ 3 
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Płock. 

§ 4 

1. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej 

Polskiej w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych. 

§ 5 

Towarzystwo zostało powołane na czas nieokreślony. 

Rozdział II

Cele i zasady działania Towarzystwa

§ 6 

Towarzystwo zostaje powołane w celu umożliwienia wychowankom, nauczycielom i 

przyjaciołom Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w 

Płocku, zwanego dalej „Małachowianką”, umacniania z nią więzi i niesienia jej 

wszechstronnej pomocy oraz pogłębiania wzajemnej więzi między wychowankami, 

nauczycielami i przyjaciółmi Małachowianki. 



§ 7 

Cele określone w § 6 Towarzystwo realizuje  przez: 

1) inicjowanie i wspieranie działalności związanej z kultywowaniem tradycji i 

historii Małachowianki; 

2) organizowanie projektów badawczo-naukowych, sportowych i kulturowych oraz 

innych służących rozwojowi Małachowianki; 

3) propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej z innymi podmiotami; 

4) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów; 

5) inicjowanie i pomoc w organizacji zjazdów rocznicowych, imprez kulturalnych i 

towarzyskich; 

6) wydawanie czasopisma „Małachowiak”  oraz książek, broszur, podręczników, 

opracowań i innych publikacji związanych z celami Towarzystwa; 

7) prowadzenie strony internetowej Towarzystwa; 

8) udzielanie Małachowiance wsparcia merytorycznego, finansowego i rzeczowego; 

9) przekazywanie uczniom Małachowianki oraz społeczności lokalnej dorobku tej 

szkoły i jej absolwentów; 

10) niesienie pomocy uczniom Małachowianki, jej absolwentom i jej nauczycielom 

emerytowanym; 

11) propagowanie inicjatyw, działań i postaw sprzyjających podniesieniu jakości 

funkcjonowania Małachowianki; 

12) organizowanie Zjazdów Towarzystwa;

13) dokumentowanie historii Małachowianki i Towarzystwa; 

14) prowadzenie akcji informacyjnej dot. Towarzystwa wśród uczniów szkoły.

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa
§ 8 

1. Towarzystwo zrzesza członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne  i  osoby prawne. 



§ 9 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, która 

uczęszczała do Gimnazjum lub Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, 

była lub jest pracownikiem Małachowianki, która posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, nie była karana za 

przestępstwo popełnione umyślnie i złożyła pisemną deklarację członkowską. 

2. Przyjęcia członka zwyczajnego Towarzystwa dokonuje Zarząd Towarzystwa, 

zwany dalej „Zarządem”, uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 

od daty złożenia Zarządowi przez zainteresowanego deklaracji, o której w ust. 1. 

3. O podjęciu uchwały, o której w ust. 2 , Zarząd zainteresowanego powiadamia 

drogą mailową lub pisemnie. 

§ 10 

1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, 

osoba prawna  deklarująca pomoc merytoryczną, finansową lub rzeczową służącą 

realizacji celów Towarzystwa i złożyła pisemną deklarację członkowską. 

2. Przyjęcia członka wspierającego dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż 

w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia Zarządowi przez zainteresowany pomiot 

deklaracji, o której w ust. 1. 

3. O podjęciu uchwały, o której w ust. 2, Zarząd powiadamia drogą mailową lub 

pisemnie zainteresowany podmiot. 

4. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezydium Zarządu, członek wspierający może 

brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz Towarzystwa. 

5. Członek wspierający posiada prawa, jakie przysługują członkowi zwyczajnemu, z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 11 

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna lub 

osoba prawna posiadająca wybitne zasługi dla Małachowianki lub dla Towarzystwa. 

2. Nadania godności członka honorowego dokonuje Walne Zebranie Członków 

Towarzystwa, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, uchwałą podjętą na wniosek



Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków 

Towarzystwa biorących udział w Walnym Zebraniu. 

3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. 

4. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezydium Zarządu, członek honorowy może 

brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach władz Towarzystwa. 

5. Członek honorowy posiada prawa, jakie przysługują członkowi zwyczajnemu, z 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa; 

2) udziału w wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo; 

3) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa; 

4) udziału w zebraniach Zarządu po wcześniejszym uzgodnieniu z Prezydium 

Zarządu. 

§ 13 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) aktywnego uczestniczenia w działalności Towarzystwa; 

2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Towarzystwa; 

3) przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa; 

4) promowania dobrego imienia Małachowianki oraz Towarzystwa; 

5) regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 14 

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje przez: 

1) złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu; 

2) wykluczenie przez Zarząd z powodu: 

a) łamania statutu; 

b) nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa; 

c) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok; 

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

3) wykluczenie przez Sąd Koleżeński; 



4) śmierć; 

5) utratę osobowości prawnej przez osoby prawne lub ogłoszenie ich upadłości. 

2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Towarzystwa lub orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego o wykluczeniu z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiednio uchwały lub orzeczenia. 

3. Odwołanie, o którym w ust. 2, jest rozpatrywane na najbliższym Walnym 

Zebraniu. 

4. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie odwołania, o którym w ust. 2, jest 

podejmowana w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów członków 

Towarzystwa biorących udział w Walnym Zebraniu. 

5. Uchwała Walnego Zebrania, o której w ust. 4, jest rozstrzygająca. 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

1. Postanowienia ogólne

§ 15 

Władzami Towarzystwa, zwanymi dalej także „organami” są: 

1) Walne Zebranie; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Sąd Koleżeński. 

§ 16 

1. Kadencja władz Towarzystwa trwa pięć lat. 5 

2. Mandaty członków władz wygasają z dniem Walnego Zebrania. 

3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

§ 17 

W sprawach osobowych dotyczących organów Towarzystwa obowiązuje głosowanie 

tajne. 



§ 18 

1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym 

zwykłą większością głosów członków Towarzystwa biorących udział w Walnym 

Zebraniu. 

2. Tryb wyborów określa każdorazowo Walne Zebranie w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością oddanych głosów członków Towarzystwa biorących udział w 

Walnym Zebraniu. 

§ 19 

1. W przypadku zmniejszenia się liczby składu organu Towarzystwa w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują w 

głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów pozostali członkowie organu, który 

uległ zmniejszeniu. 

2. W trybie, o którym w ust. 1, można powoływać nie więcej niż połowę składu 

organu. 

§ 20 

Nie licząc Walnego Zebrania, można być członkiem nie więcej niż jednego organu 

Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie

§ 21 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

§ 22 

1.Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów członków Towarzystwa biorących udział w Walnym Zebraniu, przy obecności 

przynajmniej 15 członków, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. 

2. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne. 

§ 23 

Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 



§ 24 

1. Walne Zebranie Zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co pięć lat i powinno się 

odbyć najpóźniej do 30 września roku, w którym przypada termin obrad 

WalnegoZebrania. 

2. W przypadku zaniechania zwołania Walnego Zebrania Zwyczajnego przez Zarząd, 

zwołuje je Komisja Rewizyjna. 

§ 25 

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zwyczajnego Zarząd 

powiadamia członków poprzez zamieszczenie ogłoszenia na internetowej stronie 

Towarzystwa lub przez wysłanie zawiadomienia na adres e-mailowy podany przez 

członka Towarzystwa. 

2. Ogłoszenie, o którym w ust. 1, powinno nastąpić nie później niż 30 dni przed 

planowanym terminem Walnego Zebrania Zwyczajnego. 

§ 26 

1. Walne Zebranie Nadzwyczajne może się odbyć na wniosek Komisji Rewizyjnej 

lub co najmniej 50 zwyczajnych członków Towarzystwa. 

2. Wniosek, o którym w ust. 1, składa się do Zarządu, wraz z podaniem porządku 

obrad. 

3. W przypadku zaniechania przez Zarząd zwołania Walnego Zebrania 

Nadzwyczajnego w ciągu 21 dni od otrzymania wniosku, o którym w ust. 1, do 

zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego uprawniony jest wnioskodawca. 

§ 27 

Do zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego uprawniony jest Zarząd, gdy uzna 

to za konieczne. 

§ 28 

Walne Zebranie Nadzwyczajne obraduje według uchwalonego przez siebie 

regulaminu i porządku obrad, z zachowaniem § 22. 



§ 29 

1. Obrady Walnego Zebrania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego otwiera Prezes 

Zarządu, zarządzając wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania. 

2. Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami. 

§ 30 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Towarzystwa; 

2) dokonywanie zmian w statucie; 

3) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań innych władz Towarzystwa; 

6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

7) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie ustanowienia członka honorowego Towarzystwa; 

9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Towarzystwa; 

10) uchwalanie regulaminów Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego 

majątku; 

12) podejmowanie uchwały o zawieszeniu działalności Towarzystwa i przeznaczeniu 

jego majątku. 

3. Zarząd

§ 31 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania i ponosi przed nim odpowiedzialność. 

2. Zarząd składa się z 15 członków, w tym 14 wybieranych przez Walne Zebranie i 

jednego z urzędu, którym jest każdorazowy dyrektor Małachowianki. 

§ 32 

1. Pięć osób ze składu Zarządu stanowi Prezydium Zarządu. 



2. Zarząd na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona czterech 

członków do Prezydium Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

Pozostałym członkiem Prezydium Zarządu jest z urzędu każdorazowy dyrektor 

Małachowianki. 

§ 33 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, z zastrzeżeniem 

określonym w ust. 2, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. 

2. W sprawach majątkowych Towarzystwa dla skuteczności składanych oświadczeń 

woli w imieniu Towarzystwa konieczna jest dwuosobowa reprezentacja łączna: 

1) Prezesa i Wiceprezesa Zarządu; 

2) Prezesa i Skarbnika lub Sekretarza Zarządu; 

3) Wiceprezesa i Skarbnika lub Sekretarza Zarządu. 

§ 34 

1. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej ośmiu członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. 

2. W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu. 

3. W sprawach osobowych głosowanie jest tajne. 

§ 35 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

2. Zwoływanie posiedzeń Zarządu, przewodniczenie im i ustalanie porządku obrad 

należy do Prezesa Zarządu. 

§ 36 

Prezes Zarządu reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. 

§ 37 

Prezes Zarządu nadzoruje i koordynuje działalność pozostałych członków Zarządu. 

§ 38 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa; 



2) zabieganie o pozyskiwanie darczyńców Towarzystwa; 

3) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa; 

4) zarządzanie majątkiem Towarzystwa; 

5) realizowanie uchwał Walnego Zebrania; 

6) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu; 

7) ogłaszanie na stronie internetowej Towarzystwa corocznego sprawozdania z 

działalności Zarządu; 

8) przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa; w razie nieopłacania składek 

członkowskich przez okres dłuższy niż rok Zarząd może podjąć uchwałę o 

wykluczeniu członka. 

9) zwoływanie Walnego Zebrania; 

10) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

11) przygotowywanie corocznego sprawozdania z działalności Towarzystwa; 

12) sporządzanie informacji finansowych i podatkowych; 

13) przyznawanie i finansowanie medalu oraz dyplomu „Diligentae”;  

14) wysuwanie do Kapituły kandydatów do odznaczenia „Dzwonem Jakuba” i „Różą 

Dobiechny”; 

15) uchwalanie regulaminu czasopisma „Małachowiak”; 

16) prowadzenie rachunkowości Towarzystwa zgodnie z obowiązującym prawem; 

17) wnioskowanie do Sądu Koleżeńskiego o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego w sprawie członka Towarzystwa, stosownie do § 45 ust. 1; 

18) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie;

19) prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa.

2. Powoływanie i odwoływanie redaktora naczelnego oraz Komitetu Redakcyjnego 

czasopisma ,,Małachowiak" należy do Zarządu. 

4. Komisja Rewizyjna

§ 39 

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. 



§ 40 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego i Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie.

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku. Do ważności posiedzenia Komisji Rewizyjnej konieczna jest 

obecność wszystkich jej członków . Uchwałę uważa się za podjęta przy oddanych 

dwóch głosach „za”  za treścią uchwały.   

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący. 

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony 

przez Walne Zebranie. 

§ 41 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa; 

2) kontrola działalności Zarządu, w tym działalności finansowej; 

3) składanie wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu; 

4) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu; 

5) składanie wniosków Walnemu Zebraniu o udzielenie absolutorium dla innych 

władz Towarzystwa; 

6) składanie wniosków Walnego Zebraniu o odwołanie Zarządu lub poszczególnych 

członków Zarządu; 

7) składanie wniosków do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Nadzwyczajnego; 

8) zwoływanie Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w przypadku zaniechania przez 

Zarząd zwołania Walnego Zebrania Nadzwyczajnego w ciągu 21 dni od otrzymania 

wniosku, o którym w p. 7 oraz w § 26 ust. 1; 

9) składanie wniosków do Sądu Koleżeńskiego o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego w sprawie członka Zarządu. 



5. Sąd Koleżeński

§ 42  

Sąd Koleżeński jest organem rozpoznającym i rozstrzygającym sprawy członków 

Towarzystwa określone w § 44. 

§ 43 

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków: Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego i Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie. Do  ważności 

posiedzenia Sądu koleżeńskiego konieczna jest obecność wszystkich jego członków . 

Uchwałę uważa się za podjętą przy oddanych dwóch glosach „za” za treścią uchwały. 

2. Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony 

przez Walne Zebranie. 

§ 44 

1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego, w pełnym składzie, należy rozpatrywanie i 

rozstrzyganie : 

1) spraw członków Towarzystwa, którzy dopuścili się czynów niegodnych członka 

Towarzystwa, szkodliwych dla Małachowianki; 

2) spraw dotyczących naruszenia statutu przez członka Towarzystwa; 

3) odwołania od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków 

Towarzystwa. 

2. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1, pp. 1-2 ma charakter 

dyscyplinarny. 

§ 45 

1. Postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Koleżeńskim może być wszczęte na 

wniosek Zarządu. 

2. Postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Koleżeńskim dotyczące członka 

Zarządu może być wszczęte na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

§ 46 

Sąd Koleżeński wymierza sankcje w postaci: 

1) upomnienia; 

2) nagany; 



3) zawieszenia w prawach członka Towarzystwa na okres do 5 lat;. 

4) wykluczenia z Towarzystwa. 

§ 47 

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. 

Rozdział V

Majątek Towarzystwa

§ 48 

Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 49 

Dochody Towarzystwa stanowią : 

1) składki członkowskie; 

2) darowizny osób fizycznych i prawnych, spadki i zapisy; 

3) środki pochodzące z ofiarności publicznej i ze sponsoringu; 

4) dotacje, subwencje, oprocentowanie lokat; 

5) dochody z własnej działalności, 

6) świadczenia członków wspierających. 

§ 50 

1. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa 

podejmuje Zarząd. 

3. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 51 

Dokonywanie zmian w statucie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania 

podjętej bezwzględną większością głosów członków Towarzystwa biorących udział 

w Walnym Zebraniu. 



§ 52 

1. Zawieszenie lub rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania 

podjętej bezwzględną większością głosów członków Towarzystwa biorących udział 

w Walnym Zebraniu, przy obecności przynajmniej 15 członków. 

2. Podejmując uchwałę o zawieszeniu działalności Towarzystwa Walne Zebranie 

określa czas, na jaki działalność ta będzie zawieszona oraz sposób gospodarowania 

majątkiem Towarzystwa w czasie zawieszenia. 

§ 53 

1. W przypadku niepodjęcia przez Walne Zebranie uchwały o wznowieniu 

działalności Towarzystwa w ciągu pięciu lat od uchwały o zawieszeniu działalności 

Towarzystwa Zarząd obowiązany jest zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne celem 

podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 

3. Jeżeli uchwała, o której w ust 2, nie stanowi inaczej, likwidatorami Towarzystwa 

są Skarbnik i Sekretarz Zarządu.


