
STATUT

Polskiego Towarzystwa Fonetycznego



Rozdział I

Nazwa, charakter, teren działania, siedziba

§ 1
1/ Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Fonetyczne”. W dalszej części statutu 
zwane  jest Towarzystwem.
2/ Towarzystwo może używać nazwy skróconej PTFon.
3/ Towarzystwo posiada osobowość prawną.
4/ Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2
Polskie Towarzystwo Fonetyczne jest stowarzyszeniem naukowym osób pracujących w dziedzinie 
fonetyki oraz dziedzin pogranicznych.

§ 3
Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. Dla realizacji celów statutowych 
Towarzystwo może działać na terenie innych państw.

§ 4
Siedzibą Towarzystwa jest Poznań.

§ 5
Towarzystwo ma prawo powoływania Oddziałów.

§ 6
Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników oraz prowadzić działalność 
gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 
Towarzystwa służy w całości realizacji celów statutowych.

§ 7
Towarzystwo może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych 
na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 8
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, zrzeszających tego 
typu towarzystwa. O przystąpieniu do takiej organizacji decyduje Walny Zjazd.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 9
Celem Towarzystwa jest:

1. rozwój nauki w zakresie fonetyki z uwzględnieniem wszystkich jej działów i dziedzin 
pogranicznych, oraz prowadzenie działalności  edukacyjnej,

2. łączność naukowa z osobami pracującymi twórczo w dziedzinie fonetyki i w dziedzinach 
pogranicznych,

3. popularyzacja fonetyki ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin ważnych dla społeczeństwa, 
gospodarki narodowej, oświaty, kultury, ochrony środowiska oraz medycyny.

§ 10
Do osiągnięcia tego celu Towarzystwo będzie dążyło przez:

1. organizowanie zebrań naukowych, odczytów, wykładów, kursów i zjazdów,
2. organizowanie seminariów z fonetyki,
3. wspólne konferencje ze specjalistami – przedstawicielami różnych dyscyplin nauki,
4. popieranie badań naukowych w zakresie fonetyki i dziedzin pogranicznych,
5. popieranie działalności osób pracujących twórczo w zakresie fonetyki i dziedzin 

pogranicznych,
6. wygłaszanie odczytów popularnonaukowych,
7. publikacje w prasie popularnonaukowej i codziennej,
8. współpracę z towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą oraz z ośrodkami i instytucjami 

zainteresowanymi praktycznym wykorzystaniem wiedzy i osiągnięć naukowych z dziedziny 
fonetyki,



9. wydawanie czasopisma naukowego i publikacji, służących wyżej wymienionym celom,
10. współudział w inicjowaniu i koordynacji organizacyjnych działań członków Towarzystwa w 

szczególności w zakresie tworzenia sekcji specjalistycznych,
11. opracowywanie opinii i udzielanie konsultacji na zlecenie różnych organizacji i innych 

podmiotów,
12. inicjowanie i tworzenie fundacji oraz funduszy stypendialnych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

§ 12
1/ Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych:

 pracujące zawodowo lub posiadające dorobek naukowy w dziedzinie fonetyki lub w zakresie 
innych dyscyplin pogranicznych, albo

 czynnie interesujące się zagadnieniami fonetyki z tytułu swej pracy naukowej lub zawodowej.
2/ Członkami honorowymi Towarzystwa mogą być osoby, które położyły wybitne zasługi dla 
rozwoju fonetyki albo też wyświadczyły Towarzystwu szczególne usługi.
3/ Członkami wspierającymi Towarzystwo mogą zostać zarówno osoby fizyczne, jak i osoby 
prawne.

§ 13
1/ Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, w drodze uchwały, na podstawie pisemnej 
deklaracji kandydata popartej rekomendacją dwóch członków zwyczajnych jako wprowadzających. 
Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia członka zapada większością co najmniej 2/3 głosów w drodze 
tajnego głosowania.
2/ Godność członka honorowego nadawana jest przez Walny Zjazd na wniosek Zarządu 
Głównego Towarzystwa w wyniku tajnego głosowania.
3/ Członków wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały, na podstawie pisemnej 
deklaracji kandydata zawierającej wskazaną przez Kandydata kwotę zadeklarowanej darowizny na 
rzecz Towarzystwa lub składki, która nie może być jednak niższa od ustalonych składek 
członkowskich. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia członka zapada większością co najmniej 2/3 
głosów w drodze tajnego głosowania. Członkostwo wspierające powstaje z chwilą wniesienia opłaty 
po pisemnym zawiadomieniu Kandydata o uchwale Zarządu w sprawie deklaracji przystąpienia do 
Towarzystwa.

§ 14
Członkami zwyczajnymi, honorowymi oraz wspierającymi Towarzystwa mogą być zarówno 
obywatele państwa polskiego jak i państw obcych.

§ 15
Członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa mają prawo:

1. wyborcze czynne i bierne do wszystkich władz Towarzystwa,
2. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i seminariach naukowych organizowanych 

przez Towarzystwo,
3. korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa,
4. otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa na warunkach określonych 

przez Zarząd,
5. zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Towarzystwa.

§ 16
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. aktywna praca naukowa w dziedzinie fonetyki i nauk pogranicznych,
2. branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa i popieranie tych prac w zakresie 

określonym  celami statutowymi oraz dbanie o dobre imię Towarzystwa,
3. stosowanie się do postanowień niniejszego statutu oraz przestrzeganie regulaminu i uchwał 

władz Towarzystwa,
4. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd.



§ 17
1/ Członkowie wspierający mają obowiązek terminowego uiszczania zadeklarowanych składek.
2/ Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym w razie 
terminowego opłacania składek mają prawo:

1. posługiwania się tytułem członka wspierającego Polskiego Towarzystwa Fonetycznego.
2. umieszczania logo Towarzystwa na materiałach reklamowych swojej firmy oraz po 

uzgodnieniu z Zarządem Głównym na wybranych produktach firmy,
3. w ramach imprez organizowanych przez Towarzystwo:

 umieszczania nazwy firmy na liście drukowanej w materiałach konferencyjnych 
ukazujących się z tej okazji (z logo firmy),

 umieszczania informacji o firmie w oddzielnie drukowanym materiale (rozdawanym 
każdemu z uczestników) prezentującym firmę,

 bezpłatnych 30 minut na prezentację swojej firmy podczas organizowanych przez 
Towarzystwo zjazdów, konferencji czy innego rodzaju spotkań.

3/ Członkowie wspierający za zgodą Zarządu Głównego mają prawo do organizacji własnych 
sekcji specjalistycznych dla wdrożeń fonetyki technicznej.

§ 18
Wygaśnięcie praw członkowskich następuje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub Zarządowi Oddziału,
2. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich,
3. wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, z powodu:

 działalności niezgodnej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia,
 działalności na szkodę Stowarzyszenia,
 rażącego niewywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań lub 

obowiązków członkowskich,
4. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
5. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 19
Osoby wykluczone z Towarzystwa na mocy uchwały Zarządu lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego 
mają prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej, za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od 
dnia doręczenia im pisemnej uchwały lub orzeczenia o wykluczeniu. Dalsze działania związane z 
rozpatrzeniem odwołania podejmowane są w trybie określonym w § 38.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 20
1/ Naczelnymi władzami Towarzystwa są:

1. Walny Zjazd,
2. Zarząd Główny,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

2/ Kadencja Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata. Ich 
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od przyjętego przez Walny Zjazd 
postanowienia w tym zakresie.
3/ Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna, oraz Sąd Koleżeński mogą dokooptować do swego 
składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej ustalonego 
składu.
4/ Władze naczelne Towarzystwa mogą powoływać inne organy im podległe i przekazywać tym 
organom niektóre swoje uprawnienia.
5/ Powołując organy podrzędne władza powołująca określi w regulaminie powołanego organu 
jego organizacje, strukturę, uprawnienia i obowiązki.

Walny Zjazd

§ 21
1/ Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd jego członków lub w przypadku powołania 
oddziałów, delegatów.
2/ Walny Zjazd może być zwyczajny albo nadzwyczajny.
3/ Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest raz na 4 lata przez Zarząd Towarzystwa.



4/ Nadzwyczajny Walny Zjazd może się być zwołany przez Zarząd Towarzystwa w każdym 
czasie:

 na podstawie uchwały podjętej z własnej inicjatywy,
 na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 na pisemny wniosek co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków.

5/    Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany przez Komisję Rewizyjną  w przypadku 
określonym w § 38
6/       O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia członków 
lub delegatów co najmniej na 14 dni przed odbyciem Zjazdu w formie pisemnej lub przy użyciu faxu 
lub poczty elektronicznej.

§ 222
W Walnym Zjeździe biorą udział:

 z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oraz ewentualnie delegaci wybrani 
na walnych zgromadzeniach Oddziałów,

 z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego,
3. wybór Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd 

Koleżeński i członków lub delegatów,
5. nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
6. uchwalanie zmian statutu,
7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich,
9. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
11. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zjazdu,
12. powoływanie fundacji oraz funduszy stypendialnych.

§ 24
1/ Uchwały Walnego Zjazdu podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę 
obecnych uprawnionych do głosowania.
2/ Bez odbycia Walnego Zjazdu uchwały mogą być powzięte, jeżeli zwykła większość 
uprawnionych do głosowania wyrazi na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo 
na głosowanie pisemne.

Zarząd 

§ 25
1/ Zarząd jest naczelnym organem Towarzystwa realizującym jego cele statutowe i 
reprezentującym Towarzystwo na zewnątrz.
2/ Zarząd składa się z 3-7 członków wybranych przez Walny Zjazd.
3/ Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.

§ 26
1/ Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków 
Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, głos 
rozstrzygający przypada przewodniczącemu.
2/ Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd 
na wniosek Zarządu.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami 
Walnego Zjazdu,

2. ustalanie planów działalności,
3. uchwalanie budżetu Towarzystwa,
4. zarządzanie majątkiem i finansami,
5. powoływanie i nadzorowanie sekcji specjalistycznych oraz ustalanie ich regulaminów,
6. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
7. zaciąganie  zobowiązań i zawieranie umów,



8. zwoływanie Walnego Zjazdu,
9. powoływanie komitetu redakcyjnego wydawnictw,
10. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Towarzystwa,
11. powoływanie, zawieszanie i rozwiązanie Oddziałów przez nadzorowanie ich działalności,
12. organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad  tą działalnością, 

oraz w razie powołania Oddziałów:
13. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządów Oddziałów,
14. zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów i przejęcie czynności przez Zarząd do 

czasu usunięcia przyczyny zawieszenia,
15. zawieszanie uchwał Walnych Zebrań członków Oddziału lub Zarządów Oddziału w razie ich 

sprzeczności z prawem postanowieniami  statutu  lub  uchwałami  władz nadrzędnych.

§ 28
1/ Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składają jednoosobowo Przewodniczący lub 
Wiceprzewodniczący.
2/ Do ważności zaciąganych zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy Przewodniczącego 
lub Wiceprzewodniczącego oraz jednego członka Zarządu. Wszelkie umowy i decyzje Towarzystwa 
zmierzające do uszczuplenia jego majątku wymagają zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Komisja Rewizyjna

§ 29
1/ Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2/ Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 
na rok.
3/ Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zjazd.
4/ Komisja Rewizyjna ustala spośród swych członków przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa oraz wszystkich organów Towarzystwa, w  
szczególności jego gospodarki finansowej,

2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków wynikających z kontroli i żądanie 
wyjaśnień,

3. wnioskowanie do Zarządu o zawieszenie uchwał Walnych Zebrań Członków Oddziału lub 
Zarządów Oddziału,

4. żądanie zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w przypadkach przewidzianych 
statutem lub zwoływanie zebrania w razie nie dokonania tego obowiązku przez Zarząd,

5. składanie na Walnym Zjeździe sprawozdania ze swej działalności oraz uwag do sprawozdania 
Zarządu,

6. składanie na Walnym Zjeździe wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi 
absolutorium,

7. rozpatrywanie odwołań w sytuacjach określonych w statucie.

§ 31
Komisja Rewizyjna może żądać zwołania posiedzenia Zarządu z podanym przez siebie porządkiem 
obrad. Posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania przez 
Komisje Rewizyjną.

§ 32
1/ Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach władz i zebraniach
wszystkich organów Towarzystwa, bez prawa do udziału w głosowaniach.
2/ Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w innych władzach 
Towarzystwa.

§ 33
Szczegółowy zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej, jak również zadania jej poszczególnych 
członków określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd na wniosek Komisji.

Sąd Koleżeński

§ 34
1/ Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walny Zjazd. Sąd Koleżeński 
wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2/ Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.



3/ Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny 
Zjazd.

§ 35
1/ Sąd Koleżeński jest powoływany do rozstrzygania wszelkich zatargów i sporów wynikających 
pomiędzy członkami Towarzystwa.
2/ Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw 
członków władz Towarzystwa i władz Oddziałów dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów 
i uchwał władz Towarzystwa, naruszanie zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na 
tle działalności w Towarzystwie.

§ 36
1/ Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.
2/ Posiedzenie Sądu Koleżeńskiego zwołuje się na pisemny wniosek członka Towarzystwa. 
Termin na ustosunkowanie się do tego wniosku wynosi jeden miesiąc. Postępowanie w sprawie jest 
zakończone orzeczeniem, które jest podawane do wiadomości wszystkich członków.

§ 37
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1. upomnienie,
2. naganę,
3. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
4. wykluczenie w przypadkach określonych w statucie.

§ 38
1/ Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie
30 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Komisja Rewizyjna zawiesza wykonanie orzeczenia i 
przekazuje sprawę pod rozstrzygnięcie Walnego Zjazdu.
2/ Walny Zjazd utrzymuje w mocy, zmienia lub uchyla orzeczenie Sądu Koleżeńskiego.
3/ Orzeczenia wydane przez Walny Zjazd na skutek odwołania są ostateczne.

Rozdział V

Oddziały

§ 39
O powstaniu Oddziału Towarzystwa i jego zasięgu terytorialnym decyduje Zarząd Główny. Oddziały 
mogą powstać w miejscowości, w której zamieszkuje lub pracuje co najmniej 15 członków 
Towarzystwa.

§ 40
1/ Władzami Oddziału są:

 Walne Zebranie Członków Oddziału,
 Zarząd Oddziału.

2/ Kadencja Zarządu Oddziału trwa 4 lata.
3/ Każda z władz Oddziału może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce 
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej ustalonego składu.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 41
1/ Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2/ Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz na 4 lata przez Zarząd Oddziału.
3/ Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Oddziału bądź Zarząd 
Towarzystwa w każdym czasie:

 na podstawie uchwały podjętej z własnej inicjatywy,
 na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków oddziału.

4/ O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd 
zwołujący zawiadamia członków oddziału co najmniej na 14 dni przed odbyciem Zebrania w formie 
pisemnej lub przy użyciu faxu lub poczty elektronicznej. 

§ 42
1/ Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.
2/ Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału,



 udzielanie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
 dokonywanie wyboru Zarządu Oddziału,
 wybieranie delegatów na Walny Zjazd Towarzystwa oraz uchwalanie do przedstawienia na 

Walnym Zjeździe wniosków,
 uchwalanie wniosków do programu prac i preliminarza budżetowego Oddziału.

§ 43
Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością bez względu na liczbę 
obecnych.

Zarząd Oddziału

§ 44
Zarząd Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, 
sekretarza, skarbnika.

§ 45
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz uchwał i wytycznych władz 
naczelnych Towarzystwa,

2. kierowanie pracami Towarzystwa na swoim terenie,
3. zarządzanie funduszami Oddziału w ramach zatwierdzonego preliminarza budżetowego,
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
5. składanie Zarządowi Towarzystwa okresowych sprawozdań z działalności Oddziału oraz 

sprawozdań finansowych,
6. wykonywanie uchwał i zarządzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz.

Rozdział VI

Majątek Towarzystwa

§ 46
1/ Towarzystwo może posiadać majątek ruchomy, nieruchomy oraz fundusze.
2/ Na fundusze składają się:

1. składki członkowskie,
2. dochody i pożytki z majątku Towarzystwa,
3. zyski z działalności  gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo,
4. subwencje i dotacje,
5. darowizny, spadki i zapisy,
6. wpływy z działalności statutowej.

§ 47
Rachunkowość Towarzystwa prowadzi się na zasadzie ogólnie obowiązujących przepisów 
prawnych.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 48
1/ Do zmiany statutu wymagana jest uchwała Walnego Zjazdu powzięta większością 2/3 głosów,
przy udziale przynajmniej 1/2 liczby członków lub delegatów.
2/ Projektowane zmiany statutu winny być umieszczane w porządku obrad Walnego Zjazdu
podanym do wiadomości.

§ 49
Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zjazdu powziętej 
większością 2/3 głosów, przy udziale przynajmniej 1/2 liczby członków lub delegatów.

§ 50
1/ Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na 
jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.
2/ Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.


