STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
1. Polskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych, zwane dalej Towarzystwem, jest
stowarzyszeniem powołanym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach, zrzeszającym osoby zawodowo wykonujące czynności
rzeczoznawcy majątkowego.
2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach statutowych.
Art. 2
1.
2.
3.
4.

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Towarzystwo może używać nazwy skróconej „PTRM”.
Towarzystwo w kontaktach zagranicznych używa nazwy: „Polish Society of Property
Valuers” lub nazwy skróconej „PSPV”.
5. Towarzystwo może posiadać własny znak graficzny, pieczęci, odznaki i barwy.
Art. 3
Celami Towarzystwa są:
1) promowanie i podnoszenie rangi zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
2) doskonalenie kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych,
3) upowszechnianie wiedzy u konsumentów na temat etyki i standardów obowiązujących
rzeczoznawców majątkowych,
4) stwarzanie warunków i dążenie do polubownego załatwiania sporów związanych
z wykonywaniem czynności rzeczoznawcy majątkowego między członkami Towarzystwa
oraz między członkami Towarzystwa a osobami trzecimi,
5) ochrona interesów zawodowych członków Towarzystwa,
6) identyfikowanie potrzeb środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych i dążenie
do ich zaspokajania,
7) przeciwdziałanie dyskryminacji, nieuczciwej konkurencji oraz wszelkim patologiom życia
zawodowego i gospodarczego,
8) dbanie o zachowanie przejrzystości i jawności procedur, w których uczestniczą
zawodowo rzeczoznawcy majątkowi,
9) dbanie o tworzenie spójnego i jednolitego systemu przepisów prawa, w oparciu o które
prowadzona jest działalność zawodowa rzeczoznawców majątkowych,
10) rozwój jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego rzeczoznawców
majątkowych,
11) upowszechnianie badań i osiągnięć nauki z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego
i dziedzin pokrewnych,
12) wspomaganie osiągnięcia najwyższych standardów jakości działalności zawodowej
rzeczoznawców majątkowych,
13) aktywizacja i integracja środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych.
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Art. 4
Cele Towarzystwa realizowane są poprzez:
1) współpracę z organami władzy publicznej, w tym poprzez inspirowanie tworzenia
i nowelizacji przepisów oraz wydawanie opinii w zakresie nowych regulacji prawnych
związanych z działalnością zawodową członków Towarzystwa,
2) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zawodowymi, społecznymi,
gospodarczymi, naukowymi w zakresie współtworzenia warunków i podstaw prawnych
dla prowadzenia działalności zawodowej członków Towarzystwa,
3) uczestniczenie w tworzeniu standardów zawodowych,
4) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej,
5) tworzenie programów mających na celu badanie potrzeb konsumenckich w zakresie
działalności zawodowej rzeczoznawstwa majątkowego,
6) organizowanie kursów specjalistycznych, szkoleń i konferencji,
7) prowadzenie piśmiennictwa specjalistycznego,
8) organizowanie sądów polubownych,
9)inicjowanie,
uczestniczenie
oraz
wyrażanie
poglądów
w
postępowaniach
administracyjnych,
10) uczestniczenie w postępowaniach sądowych, protestacyjno-odwoławczych w związku
z działalnością zawodową członków Towarzystwa,
11) tworzenie systemu baz danych i analiz rynku,
12) udzielanie, na wniosek członka Towarzystwa, opinii i rekomendacji odnośnie
prowadzonej przez niego działalności, dorobku zawodowego i wiarygodności,
13) powoływanie komisji i zespołów doraźnych i ich zadaniowanie,
14) wydawanie na wniosek organów władz publicznych lub innych podmiotów opinii
i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, standardach zawodowych
i standardach świadczenia usług i cenach usług wykonywanych przez zrzeszonych
członków,
15) propagowanie informacji o działalności i osiągnięciach członków Towarzystwa oraz
wspieranie promocji tychże osiągnięć w formie wydawnictw periodycznych,
16) pomoc dla członków Towarzystwa w zakresie jak najszerszego umożliwienia im
uczestnictwa i prezentacji ich osiągnięć na imprezach związanych z rynkiem
nieruchomości, organizowanych w kraju i za granicą,
17) powoływanie komisji stałych i doraźnych dla obszarów strategicznych z punktu
widzenia celów Towarzystwa.
18) pozyskiwanie dotacji i subwencji, prowadzenie działalności gospodarczej
z przeznaczeniem środków wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia.
Art. 5
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Towarzystwa.
3. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa nie może być dzielony między członków
Towarzystwa.

Statut PTRM – wersja jednolita czerwiec 2015 roku Uniejów

2

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 6
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne posiadające uprawnienia zawodowe
w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie właściwych przepisów i zawodowo
wykonujące czynności rzeczoznawcy majątkowego.
2. Członkowie Towarzystwa mają czynne i bierne prawa wyborcze.
Art. 7
1. Członek Towarzystwa ma prawo:
1) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Towarzystwa,
2) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa i jego organów,
3)zgłaszania uzasadnionych wniosków do organów Towarzystwa o zainicjowanie
postępowań dyscyplinarnych wobec członków Towarzystwa
4) korzystania ze świadczeń Towarzystwa na zasadach określonych regulaminem,
5)korzystania z doradztwa i pomocy prawnej Towarzystwa w sprawach związanych
z działalnością zawodową, w tym w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej
na zasadach określonych regulaminami,
6) informowania o przynależności do Towarzystwa, używania jego znaku graficznego oraz
barw na zasadach określonych regulaminem,
7) noszenia odznaki Towarzystwa na zasadach określonych regulaminem.
2. Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Towarzystwa,
2) udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
3) wniesienia wpisowego oraz regularnego opłacania składek członkowskich,
4) udziału w pracach Towarzystwa,
5) udzielania pomocy i rady innym członkom Towarzystwa,
6) niezwłocznego informowania Zarządu Towarzystwa o:
a) zawieszeniu lub pozbawieniu uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
b) zaprzestaniu czasowo lub stale zawodowego wykonywania czynności rzeczoznawcy
majątkowego,
c) zmianie danych teleadresowych i osobowych.
Art. 8
Członkowie Towarzystwa podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej w przypadku:
1) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
2) działania na szkodę innych członków Towarzystwa,
3) nieprzestrzegania zasad etyki i standardów Towarzystwa,
4) popełnienia czynów dyskwalifikujących jako członków Towarzystwa,
5) podejmowania działań godzących w dobre imię Towarzystwa.
Art. 9
1. Nabycie członkostwa w Towarzystwie przez jego założycieli następuje poprzez uchwalenie
i przyjęcie statutu.
2. Nabycie członkostwa w Towarzystwie następuje w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa,
z wyłączeniem ust. 1., na podstawie pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa.
Statut PTRM – wersja jednolita czerwiec 2015 roku Uniejów

3

3.Deklaracja przystąpienia do Towarzystwa wymaga rekomendacji dwóch członków
Towarzystwa.
4. Wzór deklaracji przystąpienia do Towarzystwa uchwala Zarząd Towarzystwa.
5. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa podejmuje
w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowej pod względem formalnym deklaracji
wstąpienia.
6. Data uchwały o przyjęciu w poczet Towarzystwa jest datą nabycia członkostwa, przy czym
uchwała staje się skuteczna po dokonaniu opłat związanych z członkostwem.
7. Uchwała odmawiająca przyjęcia w poczet członków Towarzystwa powinna zawierać
uzasadnienie.
8. Od uchwały Zarządu Towarzystwa odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje
odwołanie do Rady Głównej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
9. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa, która po wdrożeniu
postępowania wyjaśniającego może zmienić zaskarżoną uchwałę i przyjąć odwołującego się
w poczet członków Towarzystwa.
Art. 10
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek:
1) wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego przez członka na piśmie Zarządowi
Towarzystwa,
2) skreślenia z listy członków z powodu:
a. zaprzestania zawodowego wykonywania czynności rzeczoznawcy majątkowego,
b. pozbawienia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego,
c. zaległości w składkach członkowskich w wysokości sześciu miesięcznych składek.
3) wykluczenia z Towarzystwa prawomocną uchwałą Komisji Dyscyplinarnej.
2. Członkostwo w Towarzystwie zawiesza się wskutek:
1) prawomocnej uchwały Komisji Dyscyplinarnej orzekającej karę zawieszenia,
2) czasowego zawieszenia zawodowego wykonywania czynności rzeczoznawcy
majątkowego.
3. Ustanie i zawieszenie członkostwa stwierdza uchwałą Zarząd Towarzystwa.
IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA
Art. 11
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Wybieralne organy:
1) Zarząd Towarzystwa,
2) Rada Główna Towarzystwa,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Komisja Dyscyplinarna.
3. Rada Główna jest najwyższą władzą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
Art. 12
1. Kadencja wybieralnych organów Towarzystwa trwa dwa lata, z wyjątkiem organów
Pierwszej Kadencji.
2. Członkami organów Towarzystwa mogą być tylko członkowie Towarzystwa.
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3. Członek może być wybrany tylko do jednego wybieralnego organu Towarzystwa.
Art. 13
1. Mandat członka wybieralnych organów Towarzystwa wygasa z dniem odbycia pierwszego
Walnego Zgromadzenia po upływie kadencji.
2. Mandat członka wybieralnych organów Towarzystwa wygasa przed upływem kadencji
w przypadku:
1) ustania członkostwa w Towarzystwie,
2) zawieszenia członkostwa w Towarzystwie,
3) odwołania z pełnionej funkcji,
4) rezygnacji z pełnionej funkcji,
5) trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności w posiedzeniach organu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka wybieralnych organów Towarzystwa przed
upływem kadencji organom Towarzystwa przysługuje prawo kooptacji spośród członków
Towarzystwa, z wyjątkiem funkcji Prezesa Towarzystwa.
4. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących
z wyboru.
5. Powołani w trybie art. 13. ust. 3. statutu członkowie organów wybieralnych piastują swoją
funkcję do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Art. 14
1. W kolegialnych wybieralnych organach Towarzystwa uchwały są podejmowane zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków organu.
2. Głosowania w kolegialnych wybieralnych organach Towarzystwa są jawne
3. W wybieralnych kolegialnych organach Towarzystwa można zarządzić głosowanie tajne,
jeśli zgodę wyrazi większość członków organu.
4. W wybieralnych kolegialnych organach Towarzystwa każdy członek organu ma jeden głos.
W przypadku równej liczby oddanych głosów, głos przewodniczącego posiedzenia jest
przeważający, z wyjątkiem głosowań tajnych.
V. WALNE ZGROMADZENIE
Art. 15
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Art. 16
1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa przynajmniej
raz w roku kalendarzowym, najpóźniej do 31 maja.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa:
1) na wniosek własny Zarządu Towarzystwa,
2) na wniosek Rady Głównej Towarzystwa,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) na wniosek 1/5 członków Towarzystwa.
4. Wniosek o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi zawierać wykaz spraw i propozycje
uchwał, nad którymi Zgromadzenie będzie obradować.
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5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 6 tygodni od
daty przedstawienia wniosku.
6. Zarząd Towarzystwa zawiadamia wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia na 4 tygodnie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
7. W przypadku niezwołania przez Zarząd Towarzystwa Walnego Zgromadzenia w terminach
określonych statutem Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.
8. Zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu można dokonywać pocztą elektroniczną na
wskazany przez członka Towarzystwa adres.
Art. 17
1. Członkowie Walnego Zgromadzenia wybierają spośród siebie Prezydium Walnego
Zgromadzenia, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.
2. Prezydium Walnego Zgromadzenia składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
3. Z Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje co najmniej dwóch
członków Prezydium Walnego Zgromadzenia.
4. Do czasu wybrania Prezydium Walnego Zgromadzenia obradami kieruje Prezes
Towarzystwa, a w jego nieobecności wybrany losowo członek Zarządu Towarzystwa.
Art. 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie kompetencje nie przekazane
niniejszym Statutem innym organom Towarzystwa, w tym m.in.:
1) uchwalanie ogólnych programów działalności Towarzystwa,
2) wybór i odwołanie Prezesa Towarzystwa, z wyjątkami przewidzianymi w statucie,
3) wybór i odwołanie członków organów Towarzystwa, z wyjątkami przewidzianymi
w statucie,
4) uchwalanie zasad etyki oraz standardów zawodowych,
5) ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich oraz zatwierdzanie
rocznych preliminarzy finansowych,
6) ustalanie maksymalnych rocznych kosztów funkcjonowania Biura Towarzystwa,
7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
8) określenie wartości, do których Zarząd Towarzystwa samodzielnie może rozporządzać
prawem lub zaciągać zobowiązanie do świadczenia jednorazowo oraz łącznie w roku
obrachunkowym,
9) określenie wartości, do której Rada Główna może udzielić zgody Zarządowi Towarzystwa
na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia jednorazowo
oraz łącznie w roku obrachunkowym,
10) uchwalanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do
świadczenia o wartości przekraczającej wartości z art. 18. pkt 9. statutu,
11) tworzenie funduszy celowych,
12) rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Towarzystwa,
13) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez organy Towarzystwa,
14) rozstrzyganie spraw w trybie odwoławczym,
15) uchwalanie zmian statutu,
16) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości,
17) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do innych organizacji,
18) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa.
Art. 19
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1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Towarzystwa w pierwszym terminie i bez
względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu
30 minut później, z wyjątkiem art. 41. statutu.
2. W głosowaniach członek Towarzystwa posiada jeden głos.
3. Członek Towarzystwa może udzielić innemu członkowi Towarzystwa pełnomocnictwa do
wykonywania w jego imieniu prawa głosu. Członek Towarzystwa może być pełnomocnikiem
tylko jednego członka Towarzystwa. Pełnomocnictwo winno być udzielone pisemnie.
4. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu są jawne. W sprawach udzielania absolutorium,
wybierania, odwoływania członków organów Towarzystwa, podejmowania uchwał w trybie
odwoławczym zarządza się głosowanie tajne.
5. Na wniosek członka Towarzystwa popartego przez co najmniej 1/5 członków Towarzystwa
biorących udział w Walnym Zgromadzeniu zarządza się głosowanie tajne w sprawie będącej
przedmiotem wniosku.
VI. ZARZĄD TOWARZYSTWA
Art. 20
Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa Towarzystwa i od dwóch do czterech Wiceprezesów.
Art. 21
1. Zarząd Towarzystwa odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Rady Głównej,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzeniom Zarządu Towarzystwa przewodniczy Prezes Towarzystwa, w przypadku jego
nieobecności wybrany losowo Wiceprezes Zarządu.
4. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa mogą brać udział członkowie Rady Głównej oraz
Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym. Zarząd jest obowiązany zawiadomić członków
Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej o terminie, miejscu i porządku posiedzenia Zarządu.
Art. 22
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1) kierowanie działalnością Towarzystwa,
2) reprezentowanie Towarzystwa,
3) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
5) wykonywanie uchwał innych organów Towarzystwa,
6) powołanie Biura Towarzystwa, uchwalenie regulaminu jego działania,
7)uchwalenie regulaminu określającego zasady uiszczania opłaty wpisowej i składek
członkowskich,
8)uchwalanie regulaminów określających zasady dysponowania środkami finansowymi
Towarzystwa,
9)wnioskowanie do Rady Głównej o wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub
zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości określonej w trybie art. 18. pkt 9.
statutu,
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10) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o wyrażenie zgody na rozporządzenie
prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości określonej art. 18. pkt
10. statutu,
11) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nabycie lub zbycie nieruchomości,
12) stwierdzanie nabycia, ustania, zawieszenia członkostwa Towarzystwa,
13) stwierdzanie odwołania członka z pełnionej funkcji w wybieralnych organach w związku
z ustaniem lub zawieszeniem członkostwa,
14) zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów z pracownikami Towarzystwa,
15) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie wysokości wpisowego i składek
członkowskich,
16) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych Towarzystwa
z wyjątkiem nieruchomości,
17) zwoływanie i ustalanie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
18) zapewnienie obsługi administracyjnej organom Towarzystwa.
Art. 23
Zarząd Towarzystwa reprezentuje Towarzystwo w następujący sposób:
1) Prezes Towarzystwa samodzielnie,
2) Dwóch Wiceprezesów Towarzystwa łącznie.
Art. 24
1. Prezes Towarzystwa oraz Wiceprezesi do dokonania określonej czynności mogą udzielić
pełnomocnictwa.
2. Pełnomocnictwo może być także udzielone innemu członkowi Zarządu Towarzystwa.
VII. RADA GŁÓWNA TOWARZYSTWA
Art. 25
1.
2.
3.
4.

Rada Główna składa się z od pięciu do jedenastu członków.
Rada Główna wybiera spośród swego składu przewodniczącego.
Rada Główna odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia Rady Głównej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w jego nieobecności
wybrany losowo członek Rady.
5. Zarząd Towarzystwa oraz Komisja Rewizyjna może wnioskować o zwołanie posiedzenia
Rady Głównej wskazując sprawy, dla których ma odbyć się posiedzenie Rady.
6. Rada Główna wyznacza członka, który ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Towarzystwa.
Art. 26
Do kompetencji Rady Głównej należy:
1) uchwalanie wytycznych dla Zarządu Towarzystwa celem właściwego wykonywania
uchwał Walnego Zgromadzenia,
2) ustalanie wzoru znaku graficznego, odznaki i barw Towarzystwa,
3) uchwalanie regulaminów funkcjonowania wybieralnych organów Towarzystwa,
4) tworzenie oraz opiniowanie programów służących realizacji celów statutowych
Towarzystwa,
5) powoływanie komisji zadaniowych i uchwalanie regulaminów ich funkcjonowania,
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6) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia, prowadzenia i zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej,
7) wnioskowanie do organów Towarzystwa o podjęcie uchwał służących rozwojowi
Towarzystwa,
8) sporządzenie listy ekspertów i specjalistów, których Zarząd Towarzystwa może
zatrudniać do realizacji celów statutowych,
9) rozstrzyganie o uchyleniu uchwał Zarządu Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej,
10) rozstrzyganie odwołań od uchwał Komisji Dyscyplinarnej.
VIII. KOMISJA REWIZYJNA
Art. 27
1.
2.
3.
4.

Komisja Rewizyjna składa się z od trzech do pięciu członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności inny członek Komisji Rewizyjnej.
Art. 28.

1. Prezes Towarzystwa na bieżąco drogą elektroniczną przesyła Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej uchwały Zarządu, w przypadku spraw istotnych dla działalności Towarzystwa
projekty uchwał.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w oryginalną dokumentację Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Prezesa Towarzystwa lub wskazanego Wiceprezesa
wyjaśnień w każdej sprawie oraz dostarczenia kserokopii wskazanych dokumentów.
4. Komisja Rewizyjna wyznacza członka Komisji, który ma prawo brać udział w każdym
posiedzeniu Zarządu Towarzystwa.
Art. 29.
1. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskować do Rady Głównej o uchylenie uchwały Zarządu
Towarzystwa w terminie 7 dni od daty dowiedzenia się o podjęciu takiej uchwały.
2. Wniosek o uchylenie uchwały Zarządu Towarzystwa musi zawierać uzasadnienie.
Art. 30.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) dokonywanie bieżącej i okresowej, co najmniej raz w roku, kontroli całokształtu
działalności Towarzystwa a w tym jego gospodarki finansowej,
2) opiniowanie planów finansowych Towarzystwa,
3) wnioskowanie do Rady Głównej o uchylenie uchwał Zarządu Towarzystwa.
4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi Towarzystwa wniosków i opinii
dotyczących gospodarki finansowej Towarzystwa,
5) składanie wniosków o odwołanie członków organów Towarzystwa,
6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności,
7) wybieranie biegłego rewidenta.
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IX. KOMISJA DYSCYPLINARNA
Art. 31
1. Komisja Dyscyplinarna składa się z trzech członków.
2. Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego składu przewodniczącego.
3.Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej, a w jego
nieobecności wybrany losowo członek Komisji Dyscyplinarnej.
4. Posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej zwołuje się w miarę potrzeb.
Art. 32
1. Komisja Dyscyplinarna wszczyna postępowanie wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności
dyscyplinarnej:
1) z inicjatywy własnej,
2) na wniosek Zarządu Towarzystwa,
3) na wniosek Rady Głównej Towarzystwa,
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) na wniosek członka Towarzystwa.
2. W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja Dyscyplinarna może żądać informacji
pisemnych lub ustnych od każdego członka Towarzystwa, jeśli uzna, iż jest to niezbędne
dla wyjaśnienia sprawy.
3. Członek Towarzystwa objęty postępowaniem wyjaśniającym może odmówić udzielania
informacji.
4. Członek Towarzystwa ma prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Obrońcą może być
każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Art. 33
1. Komisja Dyscyplinarna w ramach postępowania wyjaśniającego lub postępowania
dyscyplinarnego może orzec o zawieszeniu członka objętego postępowaniem w pełnieniu
funkcji w wybieralnych organach Towarzystwa.
2. Od orzeczenia w przedmiocie zawieszenia członka w pełnieniu funkcji w wybieralnych
organach Towarzystwa zawieszony członek może się odwołać do Rady Głównej w terminie
7 dni od daty doręczenia uchwały.
3. W przypadku wydania orzeczenia o zawieszeniu członka Towarzystwa w pełnieniu funkcji
wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności uchwały.
Art. 34
1. Komisja Dyscyplinarna może orzec następujące kary:
1) upomnienie,
2) zakaz posługiwania się znakiem graficznym, barwami Towarzystwa i informowania
o przynależności do Towarzystwa na czas od 3 miesięcy do 2 lat,
3) zakaz pełnienia funkcji w wybieralnych organach Towarzystwa na czas od 3 miesięcy do
3 lat,
4) zawieszenie członkostwa w Towarzystwie na czas od 3 miesięcy do 3 lat,
5) wykluczenie z Towarzystwa.
2. Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej kończących postępowanie dyscyplinarne przysługuje
odwołanie do Rady Głównej w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.
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3. Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej orzekającego karę wykluczenia z Towarzystwa
ukaranemu członkowi Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.
Art. 35
1. Członek Towarzystwa może wnioskować do Komisji Dyscyplinarnej o zatarcie kary:
1) z art. 34. ust 1. pkt 1. statutu – po roku od jej orzeczenia,
2) z art. 34. ust. 1. pkt 2., 3., 4. statutu – po 3 latach od jej orzeczenia,
2. Termin biegu zatarcia kary jest przerywany przez nowe orzeczenie dyscyplinarne i biegnie
od daty orzeczenia nowej kary.
Art. 36
Były członek Towarzystwa, wobec którego orzeczono karę wykluczenia może ubiegać się
o przyjęcie do Towarzystwa po pięciu latach od daty wykluczenia.
X. MAJĄTEK TOWARZYSTWA
Art. 37
1. Majątek Towarzystwa powstaje z:
1) opłaty wpisowej i składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
3) wpłat na fundusze celowe,
4) wpływów z działalności gospodarczej,
5) dochodów z majątku Towarzystwa.
2. Majątek Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych Towarzystwa.
Art. 38
1. Wysokość opłaty wpisowej i składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie.
2. Sposób pobierania opłaty wpisowej i składek członkowskich uchwala Zarząd Towarzystwa.
Art. 39
1. Składka jest uiszczana co miesiąc z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Ustanie członkostwa przed upływem opłaconego z góry okresu składkowego nie uprawnia
do zwrotu nadpłaconej składki.
3. Składkę uiszcza się za cały miesiąc bez względu na liczbę dni w miesiącu bycia członkiem.
4. Wpisowe i pierwszą składkę za miesiąc, w którym wydano uchwałę o przyjęciu w poczet
członków Towarzystwa, nowo przyjęty członek Towarzystwa uiszcza w terminie 14 dni od
daty doręczenia uchwały.
Art. 40
1. Oświadczenia woli w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązania do
świadczenia do wartości określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia w trybie art. 18. pkt.
8. statutu składa Prezes Towarzystwa samodzielnie lub dwóch Wiceprezesów Towarzystwa
łącznie.
2. Oświadczenia woli w zakresie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania
zobowiązania do świadczenia do wartości określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia
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w trybie art. 18. pkt. 9. i 10. statutu składa łącznie Prezes Towarzystwa z Wiceprezesem
Towarzystwa.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 41
Uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa oraz zmian statutu Towarzystwa podejmuje
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków
Towarzystwa w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych
członków w drugim terminie.
Art. 42
Wniosek o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa lub zmiany statutu Towarzystwa
może złożyć Walnemu Zgromadzeniu:
1) Zarząd Towarzystwa,
2) Rada Główna Towarzystwa,
3) Komisja Rewizyjna,
4) 1/3 członków Towarzystwa.
Art. 43
Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa wyznaczy likwidatora
i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Towarzystwa.
Art. 44
1. Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej Pierwszej Kadencji
wybierają założyciele Towarzystwa. Mandat członków organów Pierwszej Kadencji wygasa
w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia.
2. Wyboru członków organów Pierwszej Kadencji dokonuje się zgodnie z postanowieniami
statutu.
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