I. Postanowienia ogólne
§1
Polskie Towarzystwo Leśne, zwane dalej „Towarzystwem”, jest stowarzyszeniem
zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
§2
Towarzystwo zrzesza leśników i sympatyków leśnictwa.
§3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu
Głównego m.st. Warszawa.
§4
Towarzystwo ma prawo powoływania oddziałów terenowych.
§5
Towarzystwo może przystępować do krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym
lub podobnym profilu działania.
§6
Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd
Główny.
§7
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Wszelkie dochody uzyskane przez Towarzystwo, w tym z działalności gospodarczej,
przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań statutowych Towarzystwa.
4. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
II. Cele działania
§8
Celem działania Towarzystwa jest:
1. ochrona dobra narodowego, jakim jest środowisko naturalne, krajobraz i lasy,
2. rozwój nauk leśnych i pokrewnych, krzewienie ich dorobku oraz współdziałanie we
wdrażaniu ich osiągnięć do praktyki,
3. propagowanie modelu wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej,
4. edukacja ekologiczna i leśna społeczeństwa,
5. upowszechnianie tradycji i kultury leśnej,
6. działanie na rzecz integracji i współpracy międzynarodowej w zakresie leśnictwa oraz
nauk leśnych i pokrewnych - rozwijanie w tym zakresie kontaktów i wymiany
doświadczeń,
7. reprezentowanie środowiska leśników w społeczeństwie.
§9
Towarzystwo osiąga swoje cele poprzez realizację następujących zadań:

1. organizowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedzę o lasach, leśnictwie oraz
naukach leśnych i pokrewnych,
2. inicjowanie i realizację prac naukowych,
3. redagowanie i wydawanie czasopisma „Sylwan”, będącego organem Towarzystwa,
4. organizowanie szkoleń, sesji i konferencji naukowych,
5. współpracę z organizacjami i instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
6. sporządzanie opinii i ekspertyz,
7. prowadzenie biblioteki, archiwów i innych niezbędnych urządzeń,
8. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych.
III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Towarzystwa mają status członków:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.
§ 11
Członkiem zwyczajnym może być leśnik lub inna osoba uznająca cele i zadania wymienione
w niniejszym statucie, rekomendowana Towarzystwu przez dwóch jego członków i przyjęta
przez zarząd jednego z oddziałów Towarzystwa.
§ 12
1. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne zasługi w działalności na
rzecz leśnictwa, a zwłaszcza w pracy dla Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów Oddziałów na wniosek Zarządu
Głównego.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, deklarująca pomoc w
realizacji celów statutowych.
2. Członków wspierających przyjmują Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie
pisemnego zgłoszenia.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
2. udziału we wszelkich przedsięwzięciach statutowych Towarzystwa,
3. korzystania ze wszystkich urządzeń Towarzystwa,
4. noszenia odznak Towarzystwa,
5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych i zwolnieni są od opłacania
składek członkowskich.
3. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

i

4. Członek wspierający - osoba prawna - bierze udział w pracach Towarzystwa przez
swego przedstawiciela.
§ 15
1. Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
1. czynny udział w pracach Towarzystwa,
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
3. przestrzeganie zasad moralności, etyki zawodowej i koleżeństwa,
4. regularne płacenie składek członkowskich.
2. Członkowie wybrani do Władz Towarzystwa obowiązki wynikające z powierzonej funkcji
pełnią honorowo.
§ 16
1. Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne
zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej
osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana
odznaka honorowa.
2. Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota.
3. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
§ 17
1. Członek Towarzystwa podlega wykluczeniu z Towarzystwa:
1.

w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu:
a. na karę pozbawienia praw publicznych,
b. za umyślne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub z
niskich pobudek,
c.

na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

2. Członek Towarzystwa może być wykluczony z Towarzystwa w przypadku:
a.

rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Towarzystwa,

b. naruszenia zasad etyki i koleżeństwa w ramach Towarzystwa.
3. Zwyczajny członek Towarzystwa może zostać skreślony z listy członków w przypadku
długotrwałego niewpłacania składek członkowskich.
4. Zwyczajny i honorowy członek Towarzystwa zostaje skreślony z listy członków w
przypadku:
a.

rezygnacji z członkostwa,

b. śmierci.
5. Członkowie wspierający zostają skreśleni z listy członków w przypadku:
a.

rezygnacji z członkostwa,

b. niewpłacania składek członkowskich,
c.

likwidacji osoby prawnej.

§ 18
1. Decyzję o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Towarzystwa podejmuje
macierzysty Zarząd Oddziału.
2. Przewodniczący Zarządu Oddziału decyzję o wykluczeniu lub skreśleniu doręcza
zainteresowanemu na piśmie wraz z uzasadnieniem na ostatnio jego znany adres, bez
względu na skutki doręczenia.
3. Od decyzji o wykluczeniu lub skreśleniu zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia
odwołania do Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia.
IV. Władze Towarzystwa
§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, zwane dalej Zjazdem Delegatów
2.
Zarząd Główny
3.
Główna Komisja Rewizyjna
4.
Sąd Koleżeński
2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
1.

3. Władze Towarzystwa podejmują decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do
głosowania, z wyjątkiem przypadków szczególnych przewidzianych w statucie. W razie
równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
4. Uchwałą Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału na miejsce członków ustępujących w
czasie kadencji lub w celu powiększenia składu mogą być powołani nowi członkowie na
miejsce lub obok - lecz w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
5. Władze Towarzystwa konstytuują się bezpośrednio po wyborach, nie później jednak
niż w ciągu 30 dni od daty wyboru.
6. Członkowie Władz Towarzystwa pozbawieni są prawa głosu w sprawach dotyczących
tych władz.
ZJAZD DELEGATÓW
§ 20
1. Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Delegaci wybierani są na Walnych Zebraniach Członków (lub Delegatów) Oddziałów na
okres jednego roku w liczbie 1 delegat na każde rozpoczęte 40 członków oddziału.
3. W Zjeździe Delegatów biorą udział:
1.
2.

z głosem stanowiącym delegaci oddziałów i członkowie honorowi,
z głosem doradczym członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani
delegatami, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 21
Do wyłącznej kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1. wybór władz Towarzystwa, tj.:
1. Zarządu Głównego,
2. Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Sądu Koleżeńskiego
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
1. Zarządu Głównego
2. Głównej Komisji Rewizyjnej
3. Sądu Koleżeńskiego,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6. uchwalanie zmian statutu,
7. uchwalanie regulaminów:
1. Zarządu Głównego,
2. Głównej Komisji Rewizyjnej,
3. Sądu Koleżeńskiego,
4. Obrad Zjazdu Delegatów,
5. Przyznawania Odznak Honorowych,
8. nadawanie, a w uzasadnionych przypadkach pozbawianie godności członków
honorowych i odznak honorowych Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego,
9. rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10.uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
11.ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa.
§ 22
1. Delegatów na Zjazd wybierają na walnych zebraniach oddziały Towarzystwa według
zasad ustalonych przez Zarząd Główny.
§ 23
1. Zarząd Główny zwołuje Zjazd Delegatów raz do roku, co czwarty rok Zjazd ma charakter
sprawozdawczo - wyborczy.
2. Miejsce, termin i porządek obrad powinny być podane do wiadomości zarządów
oddziałów co najmniej na 28 dni przed terminem Zjazdu.
§ 24

Zarząd Główny obowiązany jest zwołać Zjazd Delegatów w terminie trzymiesięcznym na
pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej lub Zarządów Oddziałów reprezentujących co
najmniej 1/4 liczby członków Towarzystwa.
ZARZĄD GŁÓWNY
§ 25
1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 24-30 członków wybieralnych.
§ 26
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami Zjazdu Delegatów,
2. uchwalanie planów pracy, planów i sprawozdań finansowych oraz aprobowanie
sprawozdań z działalności Towarzystwa,
3. przyjmowanie członków wspierających i skreślanie ich z listy członków,
4. zatwierdzanie planów pracy oraz planów i sprawozdań finansowych Oddziałów,
5. ustalanie liczby delegatów Oddziałów wybieranych na Zjazd,
6. zwoływanie Zjazdu Delegatów w sposób i terminach określonych w statucie,
7. bezpośredni lub pośredni zarząd majątkiem i funduszami Towarzystwa,
8. tworzenie bądź likwidacja Oddziałów i nadzorowanie ich działalności,
9. powoływanie Redaktora Naczelnego „Sylwana”,
10. powoływanie komisji, ustalanie zakresu ich działania oraz powierzanie funkcji
przewodniczących komisji,
11. zgłaszanie wniosków na Zjeździe Delegatów w sprawach nadania godności członka
honorowego i odznak honorowych, a także w uzasadnionych przypadkach zgłaszania
wniosków o pozbawienie tych godności,
12. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych,
13. przedstawienie na Zjeździe Delegatów odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
14. rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządów oddziałów,
15. uchwalanie regulaminów: Prezydium Zarządu Głównego, ramowych regulaminów
Zarządów Oddziałów oraz ramowych regulaminów komisji,
16. ustalanie wzorów pieczęci, znaków, insygniów, symboli i odznak Towarzystwa.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu Głównego powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy, a
posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego w zależności od potrzeb.
2. Na żądanie co najmniej 1/3 członków Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej,
przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu Głównego
w przeciągu
30 dni od daty zgłoszenia żądania.
§ 28

Szczegółowy zakres działania i organizację wewnętrzną Zarządu Głównego określa
regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów.
§ 29
1. Organem wykonawczym Zarządu Głównego jest 12 osobowe Prezydium Zarządu
Głównego, które kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa.
2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie:
1. przewodniczący Zarządu Głównego,
2. trzech zastępców przewodniczącego,
3. sekretarz,
4. skarbnik,
5. sześciu członków.
3. Tryb i zakres działania Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Prezydium składa sprawozdanie ze swych prac Zarządowi Głównemu na zebraniach
plenarnych Zarządu.
§ 30
Przewodniczący Zarządu Głównego jednoosobowo lub upoważnieni przez niego
zastępca
i sekretarz reprezentują Towarzystwo na zewnątrz.
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 31
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z sześciu członków wybieranych na okres 4 lat
przez Zjazd Delegatów.
2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza.
§ 32
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1. nadzór i kontrola nad całokształtem działalności Towarzystwa
2. przedkładanie Zarządowi w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku,
sprawozdań z przeprowadzonych kontroli,
3. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium uwag i wniosków w
sprawie działalności Towarzystwa,
4. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów
5. składanie na Zjeździe Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swej działalności i jej
wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Głównego oraz wniosków w sprawie udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 33
1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu Głównego Towarzystwa i jego Prezydium z głosem doradczym.

3. Tryb pracy Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zjazd
Delegatów.
4. Główna Komisja Rewizyjna uchwala ramowy regulamin komisji rewizyjnych oddziałów.
SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 34
1. Sąd Koleżeński składa się z sześciu członków wybranych na okres 4 lat przez Zjazd
Delegatów Oddziałów.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
§ 35
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie:
1. odwołań od decyzji o wykluczeniu bądź skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
2. spraw o nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa,
3. spraw spornych między członkami wynikłych na tle działalności w Towarzystwie.
§ 36
1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1. upomnienie
2. nagana
3. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 1 roku.
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje zainteresowanym odwołanie do Zjazdu
Delegatów w ciągu 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem na piśmie,
wniesione za pośrednictwem Przewodniczącego Zarządu Głównego.
3. W przypadku odwołania się zainteresowanego od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
ostateczną uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów
delegatów obecnych na Zjeździe.
4. Regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwala Zjazd Delegatów.
V. Oddziały Towarzystwa
§ 37
1. Oddziały Towarzystwa tworzy Zarząd Główny.
2. Oddziały Towarzystwa nabywają osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru przez
właściwy terytorialnie Sąd Rejestrowy.
3. Oddział nie może liczyć mniej niż 15 członków.
4. Zarząd Główny określa obszar działania Oddziału i jego Siedzibę.
§ 38
1. Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Kół,
b. Zarząd,

c.

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
§ 39
1. W Oddziałach mogą być tworzone Koła.
2. Koło nie może liczyć mniej niż 5 członków.
3. Koła tworzy Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej lub na wniosek członków Oddziału.
4. Koło nie posiada władz statutowych i w celach organizacyjnych reprezentowane jest
przez Przewodniczącego, wybieranego w wyborach bezpośrednich na zebraniu
Członków Koła na okres 4 lat.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU
§ 40
1. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół, zwane dalej Walnym
Zebraniem, zwołuje Zarząd Oddziału przynajmniej raz do roku.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów
Kół w przypadku, gdy liczba członków oddziału przekracza 100 osób.
3. Kadencja delegatów trwa 1 rok i są oni wybierani w liczbie 1 delegat na każde
rozpoczęte 10 członków koła.
4. Miejsce, termin i porządek obrad określa Zarząd Oddziału i podaje członkom Oddziału do
wiadomości co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
4. Walne Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 50% +1 członków Oddziału
lub delegatów Kół.
5. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walne Zebranie odbywa się w drugim
terminie - po upływie godziny od terminu pierwszego - i jest prawomocne bez względu na
ilość obecnych członków Oddziału lub delegatów Kół.
6. W Walnym Zebraniu mogą brać udział członkowie Oddziału lub delegaci Kół na
zasadach określonych uchwałami Walnych Zebrań tych oddziałów.
§ 41
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. wybór władz Oddziału, tj.:
1. Zarządu Oddziału,
2. Komisji Rewizyjnej.
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności:
1. Zarządu Oddziału,
2. Komisji Rewizyjnej.
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
4. uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,

5. uchwalanie głównych kierunków działania oddziału,
6. uchwalenie wytycznych do planu pracy i preliminarza budżetowego Oddziału,
7. wybór delegatów na Zjazd Delegatów,
8. udzielanie upoważnienia Zarządowi Oddziału do nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz
określanie maksymalnej kwoty stanowiącej czynność zwykłego zarządu.
ZARZĄD ODDZIAŁU
§ 42
1. Zarząd składa się z 3 do12 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego,
sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału powinny odbywać się w miarę potrzeb.
§ 43
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego
Zebrania,
2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
3. przyjmowanie nowych członków,
4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka
honorowego i odznak honorowych,
6. sporządzanie planów pracy oraz planów i sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z
działalności Oddziału,
7. zwoływanie Walnych Zebrań,
8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw zwykłego zarządu,tj. o
wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej
aktualną uchwałą Walnego Zebrania.
§ 44
Regulamin pracy Zarządu uchwala Walne Zebranie.
§ 45
Oddział Towarzystwa reprezentuje jednoosobowo Przewodniczący Zarządu Oddziału lub
upoważnieni przez niego zastępca i sekretarz łącznie.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 46
1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 6 członków wybranych na okres 4 lat na Walnym
Zebraniu.

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
§ 47
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym
uwzględnieniem spraw finansowych,
2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
3. kontrola opłacania składek członkowskich,
4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej
wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§ 48
1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Oddziału z głosem doradczym.
3. Ramowy regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwala Główna Komisja Rewizyjna.
VI. Majątek Towarzystwa
§ 49
1. Majątek Towarzystwa stanowią:
1. nieruchomości,
2. ruchomości,
3. fundusze
4. prawa.
2. Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. wpływy z działalności statutowej,
3. dotacje,
4. zapisy i darowizny,
5. dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
3. Gospodarkę majątkiem Towarzystwa prowadzi Prezydium Zarządu Głównego stosownie
do uchwał Zarządu Głównego.
4. Oświadczenie w sprawach majątkowych Towarzystwa składają dwie osoby:
przewodniczący lub zastępca przewodniczącego i skarbnik Zarządu Głównego lub dwóch
członków Prezydium upoważnionych do tego specjalną uchwałą Zarządu Głównego.
5. Do ważności pism i dokumentów innych niż określone w ustępie 4 wymagany jest podpis
co najmniej jednego członka Prezydium.

§ 50
1. Fundusze Oddziałów Towarzystwa mogą
działalnośćstatutową Towarzystwa.
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2. Gospodarkę funduszami Oddziału Towarzystwa prowadzi jego Zarząd.
3. Raz do roku Zarządy Oddziałów składają sprawozdanie z gospodarki funduszami do
Zarządu Głównego Towarzystwa.
4. Do Oddziałów Towarzystwa stosuje się odpowiednio postanowienia § 49 ust. 3 – 5, o ile
statut lub uchwały władz Towarzystwa nie stanowią inaczej.
VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 51
1. Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu Delegatów powziętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów wybranych przez
Oddziały Towarzystwa.
2. Zmiana statutu wymaga zatwierdzenia przez sąd rejestrowy.
§ 52
1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Zjazdu Delegatów powziętej
- zgodnie z postanowieniami prawa o stowarzyszeniach - większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 delegatów wybranych przez Oddziały Towarzystwa.
2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa majątek - po uregulowaniu zobowiązań zostanie przekazany na cele określone uchwałą ostatniego Zjazdu Delegatów.
Uchwala ta podlega zatwierdzeniu przez sąd rejestrowy.

Statut niniejszy został uchwalony na 104 Zjeździe Delegatów Oddziałów PTL w dniu 18 września 2004 r.

