STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie o nazwie Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) zwane dalej „Towarzystwem”
jest stowarzyszeniem naukowym i posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest m.,st, Warszawa.
§3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem, zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego
prawa o stowarzyszeniach.
§4
Towarzystwo powołuje oddziały, podlegające legalizacji przez właściwy organ administracji państwowej oraz koła.
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub
podobnych celach działania.
§6
1. Zarządy oddziałów mogą, w uzgodnieniu z Zarządem Głównym, w swej nazwie przybierać imię i
nazwisko pielęgniarki nieżyjącej, która wniosła szczególne zasługi dla pielęgniarstwa
polskiego lub dla Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
2. Tryb postępowania w takim przypadku ustala Zarząd Główny.
§7
1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie”
z napisem pośrodku „Zarząd Główny w Warszawie” lub Zarząd Oddziału im. .......w ...........”.
2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
3. Towarzystwo posiada odznakę honorową na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.
4. Towarzystwo może posiadać sztandar.
§8

2
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§9
Celem Towarzystwa jest:
1. Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa.
2. Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych.
3. Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.
5. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem pożytku publicznego, prowadzącym
działalność nieodpłatnie
§ 10
Cele swe Towarzystwo realizuje poprzez:
1. Opracowywanie własnych projektów kierunków rozwoju pielęgniarstwa oraz opinii, wniosków i
postulatów w zakresie różnych dziedzin pielęgniarstwa.
2. Współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, terenowymi organami samorządowymi, organizacjami społecznymi i samorządami
zawodowymi.
3. Udział w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i promującej zdrowie w społeczeństwie.
5. Organizowanie kongresów naukowych, konferencji, warsztatów edukacyjnych, kursów, wykładów, odczytów.
6. Organizowanie olimpiad, konkursów, wystaw, pokazów, sondaży.
7. Redagowanie biuletynu informacyjnego 4 razy w roku, zeszytów naukowych 2 razy w

roku

oraz prowadzenie działalności wydawniczej.
8. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji o zawodzie, działalności Towarzystwa, wybitnych
pielęgniarkach i położnych.
9. Prowadzenie banku danych dotyczących dorobku zawodowego i naukowego członków Towarzystwa.
10. Promowanie zawodu pielęgniarskiego i dbanie o jego prestiż.
11. Wydawanie własnych publikacji i opracowań do użytku wewnętrznego i ogólnego.
§ 11
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Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 13
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba będąca obywatelem polskim, która posiada:
1. Pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki (pielęgniarza, położnej)
2. Inne osoby, posiadające wyższe wykształcenie dające podstawę do pracy naukowej w dziedzinie
pielęgniarstwa.
§ 14
Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowo Zarząd Koła, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 15
1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:
1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
2) udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa;
3) noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członkowie Towarzystwa, będący pracownikami w jego centralnych i terenowych ogniwach nie
mogą być wybierani do Zarządów i do Komisji Rewizyjnych w okresie swego zatrudnienia w Towarzystwie.
§ 16
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
2. Brania czynnego udziału w realizacji zadań Towarzystwa.
3. Opłacania regularnie składki członkowskiej.
§ 17
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Koła.
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Koła z powodu zalegania z opłatą składek przez okres 6
miesięcy, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień.
3. Wykluczenia za działalność na szkodę Towarzystwa, w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych lub prawomocnego pozba-
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wienia prawa wykonywania zawodu z mocą orzeczenia Sądu Pielęgniarek i Położnych, którego
dokonuje Zarząd Oddziału.
4. Odwołanie od decyzji Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego przysługuje w terminie 30 dni.
§ 18
1. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd Główny, na wniosek Zarządu Oddziału, obywatelom polskim lub obcym szczególnie zasłużonym dla zawodu pielęgniarskiego i Towarzystwa.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz zwolniony jest od opłacania składki członkowskiej.
3. Członkostwa honorowego pozbawia Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
§ 19
1. Członkiem wspierającym może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie dające podstawy do
pracy naukowej w dziedzinie pielęgniarstwa lub osoba wspomagająca finansowo Towarzystwo- na
wniosek Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego.
2. Członek wspierający posiada uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego oraz jest zwolniony od opłacania składki członkowskiej.
3. Członkiem wspierającym przestaje się być po ustaniu działania na rzecz Towarzystwa - na wniosek Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego.
ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa
§ 20
1. Najwyższą władzą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego jest Krajowy Zjazd Delegatów, który
może być zwyczajny i nadzwyczajny.
2. Naczelnymi władzami Towarzystwa są:
1) Zarząd Główny
2) Główna Komisja Rewizyjna
3. Organem nadającym kierunek działalności naukowej Towarzystwa jest Rada Naukowa, powoływana przez Zarząd Główny na okres trwania jego kadencji.
4. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.
§ 21
Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji
Rewizyjnej.
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3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał o pozbawianiu członkostwa honorowego.
6. Ustalanie minimalnej wysokości składki członkowskiej.
7. Zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się Towarzystwa.
9. Ustalanie liczby członków Zarządu Głównego.
§ 22
Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby delegatów - w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
§ 23
1. W Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybierani na Zjazdach Delegatów Oddziałów według klucza wyborczego, ustalonego każdorazowo przez Zarząd
Główny.
1.1. Prawo wyboru do władz PTP mają tylko członkowie PTP posiadający mandat delegata na Krajowy Zjazd PTP
1.2. Mandat delegata ważny jest na czas trwania Zjazdu.
2. W Krajowym Zjeździe Delegatów z głosem doradczym udział biorą:
1) członkowie ustępujących władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami;
2) członkowie honorowi i wspierający;
3) zaproszeni goście.
§ 24
O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny zawiadamia delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
§ 25
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego na
wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby Zarządów Oddziałów.
2. Plenum Zarządu Głównego może wykluczyć ze swego grona członka, który zgłasza rezygnację lub
z przyczyn nieusprawiedliwionych nie uczestniczy w pracach Zarządu.
3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
§ 26
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1. Zarząd Główny składa się z liczby członków ustalonej przez Krajowy Zjazd Delegatów, w tym
prezesa Towarzystwa, przewodniczących Zarządów Oddziałów oraz przewodniczącej/go Rady
Naukowej.
2. Plenum Zarządu Głównego może wykluczyć ze swojego grona członka, który zgłasza rezygnację
lub z przyczyn nieusprawiedliwionych nie uczestniczy w pracach Zarządu.
3. Zarząd Główny może dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce tych, którzy
ustąpili, z tym, że ogólna liczba członków dokooptowanych w czasie kadencji nie może przekroczyć
1/3 liczby składu Zarządu, pochodzącego z wyboru
§ 27
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. Uchwalanie okresowych planów działania, preliminarz i budżetu.
4. Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Rady Naukowej, sekcji i komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności.
5. Uchwalanie regulaminu działalności Prezydium Zarządu Głównego, Oddziałów, Kół, sekcji oraz
innych regulaminów wewnętrznych.
6. Występowanie do Krajowego Zjazdu Delegatów z wnioskami o pozbawienie członkostwa honorowego.
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
9. Uchwalanie klucza wyborczego dla Zarządów Oddziałów.
10. Nadawanie odznaki honorowej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
§ 28
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów.
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6
miesięcy (2 razy w roku).
3. W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji - obowiązki jej przejmuje jeden z wiceprezesów.
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§ 29
Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium w składzie:
dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz 8 członków.
§ 30
1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego zgodnie z regulaminem działalności Prezydium uchwalonym przez Zarząd
Główny.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Prezydium, przy udziale prezesa lub jednego z wiceprezesa i podlegają
zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
§ 31
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
§ 32
1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku kontroli
całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień
3. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów.
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i
Prezydium z głosem doradczym.
5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.
6. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce
tych, którzy ustąpili, z tym, że ogólna liczba członków dokooptowanych w czasie kadencji nie
może przekroczyć 1/3 liczby składu Komisji, pochodzącego z wyboru
§ 33
Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez
Krajowy Zjazd Delegatów.
§ 34
Rada Naukowa jest powołana do:
1. Ustalania kierunków działalności naukowo-dydaktycznej Towarzystwa.
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2. Koordynacji wysiłków wszystkich środowisk pielęgniarskich wokół priorytetów badawczych w
pielęgniarstwie i działalności naukowo-wdrożeniowej.
3. Rada składa się z przewodniczącej/go/ (członka zwyczajnego Towarzystwa) i od 5 do 7 członków
wybranych spośród pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni i doświadczonych
pielęgniarek praktyków i zatwierdzonych przez Zarząd Główny.
ROZDZIAŁ V
Oddziały Towarzystwa
§ 35
Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego, który określa teren jego działania i siedzibę
§ 36
Władzami Oddziału są:
1. Zarząd Oddziału
2. Komisja Rewizyjna Oddziału
3. Zjazd Delegatów Oddziału
§ 37
Najwyższą władzą Oddziału jest Zjazd Delegatów Oddziału, który może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Do kompetencji Zjazdu Delegatów Oddziału należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4. Wybór przewodniczącej/go/, członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
5. Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
6. Zatwierdzenie wniosków i postulatów zgłaszanych na Krajowy Zjazd Delegatów.
§ 38
Uchwały Zjazdu Delegatów Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy liczby delegatów - w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę
obecnych.
§ 39
1. W Zjeździe Delegatów Oddziału z głosem stanowiącym biorą udział delegaci Kół wybrani według
klucza wyborczego, ustalonego przez Zarząd Oddziału, zgodnie z wytycznymi Zarządu Głównego.
2. W Zjeździe Delegatów Oddziału z głosem doradczym udział biorą:
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1) członkowie ustępujących władz Oddziału, o ile nie zostali wybrani delegatami,
2) członkowie honorowi i wspierający,
3) zaproszeni goście.
§ 40
O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Oddziału - Zarząd Oddziału powiadamia
delegatów, co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.
§ 41
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału może być zwołany z inicjatywy Prezydium Zarządu
Głównego lub Zarządu Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek 1/3
liczby Zarządów Kół.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału zwoływany jest przez Zarząd Oddziału w terminie 30
dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
§ 42
1. Zarząd Oddziału składa się z 9-15 członków wybieranych przez Zjazd Delegatów Oddziału, spośród których wybiera 7-9 osobowe Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik oraz 2-4 członków.
2. Zarząd Oddziału może dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce tych, którzy
ustąpili, z tym, że ogólna liczba członków dokooptowanych w czasie kadencji nie może przekroczyć 1/3 liczby składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
3. W razie ustąpienie przewodniczącej w czasie trwania kadencji - obowiązki jej przejmuje jedna z
wiceprzewodniczących.
§ 43
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa oraz uchwałami Zjazdu Delegatów Oddziału.
3. Powoływanie i rozwiązywanie kół oraz nadzorowanie ich działalności.
4. Powoływanie i rozwiązywanie sekcji, komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.
5. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.
6. Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej Oddziału.
7. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną Oddziału.
§ 44
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Prezydium Zarządu Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między posiedzeniami Zarządu Oddziału, zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa.
§ 45
1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
§ 46
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego
i sekretarza.
§ 47
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, co najmniej 2 razy w roku.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występować do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału i
Prezydium z głosem doradczym.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.
5. Komisja Rewizyjna Oddziału może dokooptować do swego grona 1 nowego członka, na miejsce
tego, który ustąpił i był z wyboru.
ROZDZIAŁ VI
Koła Towarzystwa
1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło powołane na podstawie uchwały
Zarządu Oddziału..
2. Do powołania Koła wymagana jest liczba, co najmniej 10 członków Towarzystwa.
§ 48
1. Władzami Koła są:
1) Zebranie członków Koła
2) Zarząd Koła
3) Komisja Rewizyjna Koła
2. Do kompetencji zebrania członków Koła, które jest najwyższą władzą Kolą należy:
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1) Uchwalanie kierunków działania na danym terenie, zgodnie z wytycznymi i uchwałami władz
Oddziału.
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej
oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła.
3) Wybór przewodniczącej, członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła
4) Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału według klucza wyborczego ustalonego przez
Zarząd Oddziału.
§ 49
Uchwały zebrania członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 50
1. W zebraniu członków Koła z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni
Koła , z głosem doradczym - zaproszeni goście.
2. Zebranie członków Koła zwołuje Zarząd Koła, zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku
zebrania co najmniej na 14 dni przed zebraniem.
§ 51
1. Zarząd Koła składa się z 3-7 członków, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza,
skarbnika, członków Zarządu Koła
2. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie celów statutowych Towarzystwa na swoim terenie ze
szczególnym uwzględnieniem działalności szkoleniowej.
§ 52
1. Uchwały Zarządu Koła podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
§ 53
1. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Koła należy kontrola całokształtu działalności Koła co najmniej
raz w roku przekazywanie jej wyników Zarządowi Koła
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła z głosem
doradczym.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Koła podejmowane są zwykła większością głosów.
5. Komisja Rewizyjna Koła może dokooptować do swego grona 1 nowego członka na miejsce tego, który ustąpił - i był z wyboru
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ROZDZIAŁ VII
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 54
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 55
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Składki członkowskie
2. Dotacje, zapisy, darowizny
3. Wpływy z działalności statutowej
4. Wpływy z działalności gospodarczej w celu pozyskania środków dla działalności statutowej.
§ 56
Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy prezesa
Zarządu Głównego, sekretarza i skarbnika lub kierownika biura.
ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 57
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów
delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
§ 58
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Zjazd Krajowy
Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych
do głosowania.
2. O przeznaczeniu majątku Towarzystwa podejmuje uchwałę Zjazd Krajowy Delegatów.
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