STATUT
Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Ogrodnicze w Krakowie”, w dalszych
postanowieniach Statutu zwane Towarzystwem.

§2
Towarzystwo jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym dla realizacji celów statutowych.
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków, a terenem działania Rzeczpospolita Polska.

§3
Towarzystwo zawiązane jest na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z
późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§4
Towarzystwo może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach działania.
§5
1. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może wypowiadać się w sprawach publicznych.
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Rozdział II
Cele i środki działania Towarzystwa

§6
Celem działania Towarzystwa jest promowanie kultury i dziedzictwa narodowego w obszarze
szeroko rozumianego ogrodnictwa poprzez:
1. Upowszechnianie i wspieranie szeroko pojętej kultury ogrodniczej, w tym także
historii ogrodnictwa, sztuki ogrodowej, architektury krajobrazu, florystyki i
hortiterapii.
2. Popularyzację dziejów ogrodnictwa w Polsce.
3. Pielęgnowanie i wspieranie tradycji ogrodniczych
uwzględnieniem południowego regionu kraju.

Polski

ze

szczególnym

4. Zachowanie, promowanie i udostępnianie dziedzictwa narodowego znajdującego się w
zasobach Towarzystwa oraz związanego z szeroko rozumianą kulturą ogrodniczą.
5. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących powyższym celom.
6. Wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służącym zrównoważonemu ogrodnictwu,
ochronie roślin i środowiska oraz zachowaniu bioróżnorodności.
7. Propagowanie zdrowego stylu życia połączonego z korzystaniem z dobrodziejstw
ogrodów i ogrodnictwa.
8. Działalność społeczno-kulturalna i integracyjna na rzecz różnych grup społecznych, ze
szczególnym uwzględnieniem seniorów: ogrodników, członków Towarzystwa oraz
sympatyków ogrodnictwa.
9. Współpraca z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą oraz
instytucjami rządowymi i pozarządowymi.
10. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej w dziedzinach związanych z
celami działalności Towarzystwa.

§7
1. Towarzystwo realizuje swoje cele w ramach obowiązującego ustawodawstwa poprzez:
a) działalność odczytową, wykładową, dyskusyjną i szkoleniową,
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b) organizowanie konferencji naukowych i kursów fachowych oraz doradztwa,
c) organizowanie wystaw, pokazów, warsztatów i konkursów oraz spotkań o charakterze
społeczno-kulturalnym,
d) prowadzenie fachowej biblioteki,
e) gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie i udostępnianie
historycznych dokumentów i publikacji, fotografii oraz innych artefaktów związanych
z historią ogrodnictwa i Towarzystwa,
f) inicjowanie i realizowanie działań z zakresu hortiterapii i działalności społecznokulturowej,
g) stwarzanie możliwości aktywnego uczestnictwa różnych grup społecznych w szeroko
pojętej kulturze ogrodniczej,
h) integracja osób związanych z kulturą i nauką ogrodniczą,
i) promowanie i upowszechnianie osiągnięć zawodowych i naukowych swych członków
oraz sympatyków w kraju i za granicą,
j) realizowanie projektów i pozyskiwanie grantów związanych z celami Towarzystwa,
k) zjednywanie nowych członków,
l) działalność turystyczna, rekreacyjna i sportowa ze szczególnym propagowaniem
i organizowaniem turystyki ogrodniczej,
m) pozyskiwanie środków finansowych i materialnych na realizację wymienionych
celów,
n) kształtowanie pozytywnego wizerunku Towarzystwa oraz osób i stowarzyszeń
działających w obszarze szeroko rozumianego ogrodnictwa,
o) wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji prawnych
dotyczących celów działania Towarzystwa,
p) wykorzystanie i tworzenie nowoczesnych form medialnych do prezentacji i promocji
kultury ogrodniczej,
q) zakładanie i prowadzenie ogrodów (parków) roślinnych, arboretów, parków
edukacyjnych, centrów ogrodniczych oraz założeń służących zachowaniu
bioróżnorodności świata roślinnego,
r) inicjowanie i wspieranie inicjatyw dzieci i młodzieży w zakresie realizacji celów
Towarzystwa,
s) przedstawianie organom państwowym, samorządowym i organizacjom społecznym
stanowisk i wniosków w przedmiocie spraw objętych celami Towarzystwa.
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2. W razie potrzeby Zarząd może powoływać stałe lub czasowe komisje, sekcje i kluby
o zakresie prac odpowiadającym środkom działania określonym w ust.1 oraz rady
i komitety wydawnictw periodycznych.

§8
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w obszarze celów działania na
ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności
gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
-

zwyczajnych,

-

honorowych,

-

wspierających.

3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna o nienagannej
przeszłości zainteresowana celami Towarzystwa, która zobowiązuje się moich realizacji
i wypełniania obowiązków statutowych oraz:
-

złożyła deklarację członkowską na piśmie,

-

przedstawiła pozytywną opinię dwóch członków Towarzystwa.

4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Towarzystwa podjętej bezzwłocznie po jej wpłynięciu.
5. W przypadku odmownej decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa,
należy powiadomić o niej kandydata w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty
rozpatrzenia wniosku za pomocą zwyczajowo przyjętych środków komunikacji.
6. W ciągu 14 dni od powiadomienia o decyzji odmownej kandydat może odwołać się
pisemnie do Sądu Koleżeńskiego, który w terminie 60 dni od daty złożenia odwołania
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rozstrzyga sprawę ostatecznie powiadamiając kandydata o swoim stanowisku środkami
komunikacji zwyczajowo przyjętymi.
7. Wzór deklaracji dla członków ustala Zarząd Towarzystwa.
8. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Towarzystwa.
9. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Towarzystwa.
10. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub celów realizowanych przez nie.
11. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej
3 członków Towarzystwa lub na wniosek Zarządu.
12. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich, a ewentualne
wpłaty z ich strony traktowane są jako darowizny na rzecz Towarzystwa.
13. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
Towarzystwa z wyłączeniem §11 pkt 3.
14. Tytuł członka honorowego otrzymuje się dożywotnio.

§10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
2. Korzystania z dorobku, pomocy, majątku (w granicach prawem dopuszczanych) i
wszelkich form działalności Towarzystwa,
3. Udziału w zebraniach, pracach, wykładach, kursach, imprezach, przedsięwzięciach
organizowanych przez Towarzystwo na zasadach stanowionych przez Zarząd
Towarzystwa,
4. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Towarzystwa,
5. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.

§11
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
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1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
2. Udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów na zasadach stanowionych
przez Zarząd,
3. Regularnego i terminowego opłacania składek na rzecz Towarzystwa,
4. Uczestniczenia w pracach Towarzystwa na miarę swych możliwości,
5. Zachowania z godnością właściwą członkowi Towarzystwa oraz troski o dobre imię
Towarzystwa,
6. Sumiennego pełnienia przyjętych funkcji oraz dbałości o mienie Towarzystwa.

§12
1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Towarzystwa; poza
tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§13
Utrata tytułu członka zwyczajnego następuje na skutek:
1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu uporczywego łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Towarzystwa,
b) z powodu notorycznego uchylania się od udziału w pracach Towarzystwa,
c) z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres co najmniej 12
miesięcy po okresie wymagalności,
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
f) wykluczenia na mocy orzeczenia Sądu Koleżeńskiego z powodu popełnienia czynu
nieetycznego, a w szczególności działania na szkodę Towarzystwa.
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§14
1. Przed skreśleniem Zarząd, a przed wykluczeniem Sąd Koleżeński, przeprowadza
postępowanie wyjaśniające, w ramach którego członek ma prawo bronić swego
członkostwa
2. Uchwałę o skreśleniu lub o przyjęciu lub orzeczenie o wykluczeniu doręcza się
zainteresowanemu niezwłocznie wraz ze zwięzłym uzasadnieniem.
3. Członkowi przyjętemu lub skreślonemu służy prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego
w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały o skreśleniu.
4. Członkowi wykluczonemu służy prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania
w terminie 14 dni od daty doręczenia mu orzeczenia o wykluczeniu.
5. Sąd Koleżeński albo Walne Zebranie rozstrzyga ostatecznie odwołanie w trybie uchwały.
Do czasu jej podjęcia prawa i obowiązki członka skreślonego są zawieszone, z wyjątkiem
obowiązku zapłacenia składki.

§15
Członkowie wspierający tracą członkostwo Towarzystwa jeżeli:
1. złożą rezygnację na ręce Zarządu,
2. nie wywiązują się z zadeklarowanych obowiązków przez ponad 12 miesięcy po okresie
wymagalności – na wniosek Zarządu,
3. nie przestrzegają statutu i uchwał władz Towarzystwa,
4. działają na szkodę Towarzystwa.
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Rozdział IV
Ustrój i władze Towarzystwa

§16
Wszystkie funkcje pochodzące z wyboru sprawowane są honorowo, a łączenie ich ze
stanowiskami płatnymi wymaga zgody Zarządu.

§17
1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński;
2. W danej kadencji można być członkiem tylko jednego organu.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wynosi 4 lata, z
możliwością reelekcji.
4. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że Statut
stanowi inaczej.
5. Każdy uprawniony do głosowania ma tylko jeden głos. W przypadku równości głosów
decyduje głos przewodniczącego danego zebrania
6. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego odbywają się w
głosowaniu tajnym. W innych sprawach wniosek o zachowanie tajności rozstrzygany jest
w głosowaniu jawnym.

§18
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należą sprawy:
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a) ustalanie programowych wytycznych działalności Towarzystwa;
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
oraz wniosków tych organów;
c) udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium;
d) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz ich
odwoływanie;
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania zapisów i darowizn oraz
uszczuplenia majątku Towarzystwa w sposób nieuzasadniony statutową
działalnością;
f) uchwalanie statutu i regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz ich zmian;
g) ustalanie wysokości składek członkowskich,
h) nadawanie tytułu członka honorowego Towarzystwa,
i) przyznawanie medali Towarzystwa na wniosek Zarządu lub 3 członków
Towarzystwa zgodnie z ustalonym regulaminem,
j) wprowadzenie na wniosek Zarządu sztandaru Towarzystwa,
k) wprowadzanie odznaki członkowskiej,
l) rozwiązanie Towarzystwa oraz likwidacja jego majątku;
m) decydowanie we wszystkich innych sprawach przekazanych do jego kompetencji
postanowieniami statutu lub regulaminów albo takich, które z uwagi na ich
szczególną wagę wymagają zdaniem danego organu przejawu woli większości
członków Towarzystwa
4. Zwyczajne Walne Zebranie jako sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz na 2 lata, nie później
niż do 30 kwietnia danego roku, i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze, w takiej samej
dacie roku, zawiadamiając członków pisemnie lub inną przyjętą formą komunikacji o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
5. Walne Zebrania Nadzwyczajne decydują w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostały
zwołane, nie wyłączając spraw określonych w ust.3, o ile zaistnieje konieczność ich
rozstrzygnięcia przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji
Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa – w
terminie sześciu tygodni od otrzymania żądania lub wniosku. O terminie i porządku obrad
zawiadamia się członków pisemnie lub inną przyjętą formą komunikacji co najmniej 14
dni przed terminem Walnego Zebrania.
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7. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Towarzystwa
posiadający pełnię praw członkowskich.
8. Uchwały o zmianie statutu, rozwiązaniu Towarzystwa i likwidacji jego majątku
podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
9. Inne uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na
Walnym Zebraniu. Wniosek o podjęcie uchwały wymagającej większości kwalifikowanej
powinien być zgłoszony do Zarządu w terminie umożliwiającym ujęcie go
zawiadomieniem o porządku obrad
10.
Walne Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej
połowy wszystkich członków Towarzystwa. W przypadku braku quorum Walne Zebranie
zwołuje się z tym samym porządkiem obrad po raz kolejny, przy czym w kolejnym
terminie Walne Zebranie zdolne jest do podejmowania uchwał bez względu na ilość
obecnych członków Towarzystwa. Zasada ta odnosi się do wszelkich uchwał Walnego
Zebrania.
11.
Walne Zebranie w II terminie może być zwołane w tym samym dniu, jeżeli
wiadomość ta została podana w zawiadomieniu o I terminie Zebrania.

§19
1. Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa, kieruje jego pracą i odpowiada za swą
działalność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika,
którzy łącznie stanowią Prezydium Zarządu.
3. W przypadku ustąpienia z jakiejkolwiek przyczyny albo śmierci członka Zarządu w czasie
kadencji, w jego miejsce wstępuje członek dokooptowany przez Zarząd, przy czym nie
można dokooptować więcej niż 4 członków Zarządu.
4. Zarząd winien się ukonstytuować w trybie głosowania w ciągu tygodnia od daty wyboru.
Zmiana ukonstytuowania może nastąpić w wyniku kooptacji, z tym, że Prezes
i Wiceprezes muszą pochodzić z wyboru.
5. Zebrania Zarządu muszą się odbywać przynajmniej raz na 3 miesiące. Zebrania Zarządu
zwołuje Prezes lub Wiceprezes, podając do wiadomości członków Zarządu porządek
obrad. Zebrania Zarządu dochodzą do skutku, o ile obecna jest co najmniej połowa
członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa lub
Wiceprezesa Zarządu. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym,
członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone osoby.
6. W razie zaistnienia szczególnych okoliczności zebrania Zarządu mogą odbywać się
częściej.
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7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji
równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
8. Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
c) opracowanie statutu oraz regulaminu Walnego Zebrania;
d) opracowanie, uchwalanie i zmiany regulaminów, o ile kompetencja w tym zakresie
nie została wyraźnie zastrzeżona dla innego organu Towarzystwa;
e) wydawanie instrukcji na podstawie statutu i regulaminów, uchwalanych przez Walne
Zebranie lub Zarząd;
f) opracowanie programów działalności, planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz
sprawozdań z działalności Towarzystwa i wykonania budżetu;
g) przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie;
h) gospodarowanie majątkiem Towarzystwa w ramach zatwierdzonego preliminarza
budżetowego, zatwierdzanie planów pracy, preliminarza budżetowego, sporządzanie
rocznego sprawozdania finansowego;
i) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
j) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Towarzystwa;
k) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Towarzystwa,
l) organizowanie administracji Towarzystwa;
m) decydowanie we wszystkich sprawach przekazanych mu statutem;
n) kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z celami statutowymi;
o) zapewnienie ochrony danych osobowych poprzez wdrożenie i realizowanie
przepisów w tym zakresie
p) w szczególnych
członkowskich,

przypadkach

zwalnianie

z

obowiązku

płacenia

składek

q) podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach dotyczących oznak i wyróżnień.
9. Do reprezentowania Towarzystwa i składania oświadczeń w jego imieniu wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa
10.

Zarząd działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
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§20
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego.
3. W przypadku ustąpienia z jakiejkolwiek przyczyny albo śmierci członka Komisji
Rewizyjnej w czasie kadencji, w jego miejsce wstępuje członek dokooptowany przez
Komisję, przy czym nie można dokooptować więcej niż dwóch jej członków, a w
przypadku składu trzyosobowego Komisji – nie więcej niż jednego.
4. Komisja Rewizyjna powinna się ukonstytuować w ciągu tygodnia od daty wyboru. Zmiana
ukonstytuowania może nastąpić w przypadku kooptacji, z tym, że Przewodniczący
i Zastępca Przewodniczącego muszą pochodzić z wyboru.
5. Zebrania Komisji odbywają się co najmniej raz w półroczu i dochodzą do skutku w
obecności co najmniej 3 członków, a uchwały mogą zapadać jedynie w obecności
Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą następujące sprawy:
a) kontrola gospodarki majątkowej Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem
dorocznej kontroli budżetowo-bilansowej, wnioskowanie o zatwierdzenie lub odmowy
zatwierdzenia bilansu w terminie 14 dni od jego przedłożenia Komisji;
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie lub odmowę
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
c) występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania;
d) opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej w terminie 6 miesięcy od daty wyboru
Komisji, chyba, że regulamin już istnieje i nie wymaga zmian;
e) zawieszanie członków Zarządu w pełnieniu ich funkcji, w przypadku ciężkiego
naruszenia ich obowiązków lub przekroczenia uprawnień – aż do dnia odbycia się
najbliższego Walnego Zebrania zwołanego w tej sprawie; do zwołania takiego
Walnego Zebrania uprawniona jest Komisja Rewizyjna samodzielnie.
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§21
1. Sąd Koleżeński jest organem Towarzystwa rozstrzygającym spory pomiędzy członkami
Towarzystwa o charakterze honorowym oraz orzekającym o stosowaniu wobec członków
Towarzystwa sankcji dyscyplinarnych w przypadku:
a) popełnienia czynu nieetycznego, a w szczególności działania na szkodę Towarzystwa;
b) nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
c) prawomocnego orzeczenia przez sąd powszechny pozbawienia praw publicznych.
2. Sankcjami dyscyplinarnymi są:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) wykluczenie ze Towarzystwa.
3. Orzeczenie kary nagany wobec członka Towarzystwa pozbawia go biernego prawa
wyborczego do organów Towarzystwa na okres obecnej i najbliższej kadencji.
4. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego i Zastępcy
Przewodniczącego.
5. W przypadku ustąpienia z jakiejkolwiek przyczyny albo śmierci członka Sądu
Koleżeńskiego w czasie kadencji, w jego miejsce w razie potrzeby wstępuje członek
dokooptowany przez Sąd, przy czym nie można dokooptować więcej niż 2 członków Sądu.
6. Sąd Koleżeński powinien się ukonstytuować w ciągu tygodnia od daty wyboru. Zmiana
w ukonstytuowaniu może nastąpić w przypadku zmiany składu Sądu Koleżeńskiego przez
dokooptowanie, przy czym Przewodniczący musi pochodzić z wyboru.
7. Sąd Koleżeński orzeka w składach trzyosobowych, przy udziale Przewodniczącego lub
Zastępcy Przewodniczącego.
8. Sąd Koleżeński podejmuje swe decyzje w formie orzeczeń, do których zainteresowanemu
służy odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia
mu orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
9.

Sąd Koleżeński opracowuje swój regulamin
i wszechstronnego zbadania każdej sprawy.

normujący

10. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu.
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tryb

obiektywnego

Rozdział V
Majątek Towarzystwa

§22
1. Majątek Towarzystwa powstaje:
a) ze składek członkowskich;
b) z darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności prywatnej;
c) z wpływów z działalności statutowej Towarzystwa, dochodów z własnej działalności,
dochodów z majątku Towarzystwa, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje);
d) z dochodów z nieruchomości i ruchomości Towarzystwa będących własnością lub
w jego użytkowaniu;
e) z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń,
usług;
f) z dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych
przepisów;
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Walne Zebranie, zaś o sposobie zapłaty
decyduje Zarząd.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o
przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.
4. Wszelkie środki pieniężne należy przechowywać na koncie bankowym Towarzystwa
z wyłączeniem kwoty do 1000 zł stanowiącej pogotowie kasowe.

§23
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Towarzystwa,
zawierania umów, udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes.
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Rozdział VI
Pracownicy Towarzystwa

§24
1. Towarzystwo może zatrudniać pracowników z zakresem obowiązków i wysokością
wynagrodzenia ustalanymi przez Zarząd.
2. Zarząd jest uprawniony do zawierania umów o pracę lub umów cywilno-prawnych tylko
wówczas, gdy rozmiar agend lub zakres i rodzaj obowiązków na danym stanowisku
uniemożliwiają oparcie się na społecznej pracy członków.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§25
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Do rozwiązania Towarzystwa konieczna jest dwukrotna uchwała Walnych Zebrań,
odbytych w odstępie co najmniej 6 miesięcy.
3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków
uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie i zamieszczony w zawiadomieniu
informującym o zebraniu. Treść proponowanych zmian może być podana do wiadomości
przy pomocy ogólnie akceptowanych form komunikacji.
5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczeniu jego majątku.
6. W przypadku braku uchwały o przeznaczeniu majątku rozwiązywanego Towarzystwa
majątek ten przechodzi na własność Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.
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Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§26
1. Zarząd posiada i posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą.
2. Wzór pieczęci podłużnej lub jego zmianę ustala Zarząd.
3. Wzór pieczęci okrągłej ustala się zgodnie ze wzorem z 1893 r.
4. Do pieczęci używa się tuszu koloru zielonego.

§27
1. Towarzystwo może posiadać swój sztandar o cechach określających jego tożsamość.
2. Pieczęć okrągła wzoru z 1893 r. stanowi godło Towarzystwa.
3. Towarzystwo posiada medale według wzoru z 1896 r. i przyznaje je zgodnie
z regulaminem.
4. Towarzystwo może wydawać legitymacje członkowskie, których wzór ustala Zarząd.
5. Walne Zebranie może wprowadzić odznakę członkowską zatwierdzając jej wzór na
wniosek Zarządu.
§28
Nazwa i godło Towarzystwa mogą być prawnie zastrzeżone.
§29
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.
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