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SSTTAATTUUTT    

PPOOLLSSKKIIEEGGOO  TTOOWWAARRZZYYSSTTWWAA  GGEEOOPPOOLLIITTYYCCZZNNEEGGOO  

  

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  §1. 

1. Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Geopolityczne”, zwane dalej PTG, jest niezależną 

organizacją pozarządową o charakterze naukowo-badawczym. 

2. PTG posiada osobowość prawną. 

§2. 

1. Terenem działalności PTG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, państwa Unii 

Europejskiej i pozostała część świata. 

2. Siedzibą władz  PTG jest miasto Kraków. 

3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność na terenie 

innych państw z poszanowaniem lokalnego porządku prawnego. 

4. Towarzystwo ma prawo powoływać oddziały terenowe. 

5. Oddziały terenowe nie mają osobnej osobowości prawnej. 

§3. 

Nazwa i znak graficzny PTG stanowią wyłączną własność PTG i podlegają ochronie prawnej. 

§4. 

PTG ma prawo używać własnych  pieczęci, logo, znaków i odznak uchwalonych przez Zarząd 

PTG. 

§5. 

1. PTG może zrzeszać się w innych stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych 

oraz zagranicznych w celu realizacji swoich zadań statutowych.  

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w 

stosunku do działalności statutowej, w rozmiarach służących realizacji jego celów 

statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 

gospodarczej jest przeznaczany w całości na realizację celów statutowych. 

3. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków. 

4. Członkowie Zarządu mogę otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją. 
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II. CELE DZIAŁANIA 

§6.  

Celami PTG są:  

 działalność na rzecz ogółu społeczeństwa promująca postawy obywatelskie i wiedzę o 

świecie współczesnym, w szczególności zaś działalność oświatowa w stosunku do 

młodzieży i osób dorosłych, w tym w szczególności pozostających w trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej, 

 podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

 działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności promowanie 

wiedzy o sprawach międzynarodowych oraz promocję nauki języków obcych, 

 działania na rzecz integracji międzynarodowej, w tym europejskiej, oraz rozwijania 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 

 upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 

 upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działania wspomagające rozwój praworządności i suwerenności narodu, 

 pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą, 

 propagowanie i rozwój w Polsce geopolityki, jako nauki akademickiej o charakterze 

interdyscyplinarnym oraz innych nauk społecznych, 

 wspieranie organizacji pozarządowych prowadzących badania geopolityczne, 

 wspieranie szkół wyższych w tworzeniu naukowych komórek organizacyjnych 

zajmujących się badaniami geopolitycznymi, 

 pomoc dla naukowców zajmujących się geopolityką i sprawami międzynarodowymi, 

 współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami 

wyższymi w zakresie promocji i rozwoju myśli i badań geopolitycznych. 

§7. 

PTG realizuje swoje cele poprzez:  

 Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań, konsultacji; 

 Inspirowanie i organizowanie wystaw, wykładów, pokazów, odczytów; 

 Stypendia; 

 Programy szkoleniowe,  

 Działalność wydawniczą; 

 Wizyty studyjne, szkolenia, staże; 
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 Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe; 

 Promowanie geopolityki w Internecie i środkach masowego przekazu; 

 Organizowanie olimpiad z zakresu geopolityki oraz konkursów; 

 Nawiązywanie współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi 

celem wymiany doświadczeń i umiejętności członków. 

 Opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu geopolityki. 

 

III. CZŁONKOWIE PTG, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§8. 

Członkowie PTG dzielą się na: 

 Członków zwyczajnych,  

 Członków wspierających, 

 Członków korespondencyjnych, 

 Członków honorowych. 

§9. 

Członkiem zwyczajnym PTG może być osoba fizyczna, która 

 Spełnia wymogi art. 3 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 89.20.104 z 

późniejszymi zmianami); 

 Akceptuje cele PTG; 

 Złoży podpisaną deklarację przystąpienia do PTG; 

 Uzyska poręczenie członka zarządu PTG; 

 Uiści składkę członkowską na bieżący rok. 

§10. 

O przyjęciu lub nie przyjęciu członka decyduje Prezes PTG w terminie 30 dni od dnia 

złożenia deklaracji. 

§11. 

Członkowie PTG obowiązani są do przestrzegania Statutu, uchwał, regulaminów 

wewnętrznych i decyzji władz PTG oraz opłacania składek członkowskich. 

§12. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, popierająca cele statutowe PTG, 

przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i opłacająca zadeklarowaną składkę. 

2. Do powinności członka wspierającego należy pomoc w realizacji celów statutowych PTG. 

3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd PTG w terminie 30 dni od daty 

złożenia deklaracji członkowskiej.  
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§13. 

1. Członkiem korespondencyjnym może być osoba fizyczna mieszkająca poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, która popiera cele statutowe PTG i opłaca składkę członkowską 

ustaloną przez Zarząd PTG. 

2. Do obowiązków członka korespondencyjnego należy pomoc w realizacji celów 

statutowych PTG. 

3. O przyjęciu członka korespondencyjnego decyduje Prezes PTG w terminie 30 dni od daty 

złożenia deklaracji członkowskiej. 

§14. 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która popiera cele statutowe PTG i 

przyczynia się w sposób wybitny realizacji tych celów.  

2. Godność członka honorowego nadaje Prezes PTG na wniosek Zarządu PTG.   

§15. 

Członkostwo wygasa wskutek: 

 dobrowolnego wystąpienia z PTG, zgłoszonego na piśmie lub w formie elektronicznej;  

 śmierci; 

 wykluczenia członka przez Zarząd; 

 zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres jednego roku w terminie do dwóch 

miesięcy. 

§16. 

Członkowie mogą zostać zawieszeni w swoich prawach, bądź wykluczeni przez Zarząd z 

powodu działania na szkodę PTG, lub wbrew dobrym obyczajom. Zarząd podejmuje decyzje 

większością głosów. 

§17. 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTG;  

2. Uczestniczenia we wszystkich działaniach organizowanych dla realizowania celów 

statutowych PTG;  

3. Korzystania z pomocy i urządzeń PTG na zasadach określonych przez Zarząd;  

4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności PTG na piśmie do Prezesa PTG;  

5. Używania znaków PTG i organizacji, których PTG jest członkiem. 

§18. 

Członkowie wspierający i członkowie korespondencyjni posiadają wszelkie prawa 

wymienione w §17 z wyjątkiem lit. a. 
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§19. 

Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z 

wyjątkiem opłacania składek członkowskich. 

§20. 

Członkowie służą radą i pomocą władzom PTG w realizacji celów statutowych. 

§21. 

Za szczególne zasługi dla PTG Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może nadać: 

1. Dla osób fizycznych tytuł: „Zasłużony dla Rozwoju Geopolityki”; 

2. Dla osób prawnych tytuł: „Zasłużony dla Rozwoju Geopolityki”. 

§22. 

Zarząd PTG ma prawo nadawać inne odznaczenia, nagrody, wyróżnienia, dyplomy, medale 

itp., osobom oraz instytucjom. 

  

IV. WŁADZE NACZELNE PTG 

§23. 

Władzami naczelnymi PTG są: 

1. Walne Zebranie Członków,  

2. Zarząd PTG, 

3. Komisja Rewizyjna, 

§24. 

1. Zarząd PTG na wniosek Prezesa lub Komisja Rewizyjna na wniosek Szefa mają obowiązek 

do uzupełnienia składu o nowych członków władz, spośród członków zwyczajnych, w 

miejsce tych, którzy w czasie trwania kadencji: 

 ustąpili;  

 ujawniono okoliczność z §32 p. 2; 

 utracili członkostwo;  

w terminie dwóch miesięcy od zaistnienia wakatu. 

2. Osobom pełniącym obowiązki członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na mocy p. 1 

przysługują te same prawa, obowiązki i odpowiedzialność jak osobom wybranym przez 

zebranie zarządu. 

3. Liczba członków poszczególnych władz PTG jest niezmienna w ciągu trwania kadencji.  

4. Kadencja władz PTG trwa 3 lata. 

§25. 

1. Najwyższą władzą PTG jest Walne Zebranie Członków, zwane dalej Zebraniem.  



 - 6 - 

2. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§26. 

Do wyłącznej kompetencji Zebrania należą: 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności PTG; 

2. Wybór Prezesa PTG, Zarządu PTG i Komisji Rewizyjnej; 

3. Ocena prac władz PTG; 

4. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze PTG; 

5. Uchwalanie statutu i jego zmiany;  

6. Wykluczenie Prezesa, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej z PTG (wymagana jest 

uchwała podjęta kwalifikowaną większością 1/2 głosów przy udziale bezwzględnej 

większości uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym). 

§27. 

1. Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na 3 lata. 

2. O terminie, miejscu obrad Zebrania, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 21 dni 

przed terminem Zjazdu, a o porządku obrad co najmniej na 7 dni na podstawie wniosków 

złożonych przez władze PTG i odpowiednio członków lub delegatów na zebranie, w tymże 

terminie. Terminy te mogą być wydłużone na podstawie osobnej uchwały Zarządu.  

3. Uchwały Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków 

obecnych na Zgromadzeniu z wyjątkiem §26 ust. 6, §47 i §48, pisemnie na formularzach 

uwzględniających wszystkie zgłoszone w terminie ustalonym w p. 2 punkty porządku 

obrad, tożsamych z formularzami określonymi w p. 5. 

4. Postanowienia Zebrania są prawomocne wówczas, gdy bierze w nich udział co najmniej 

połowa uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem p. 5 i 6. 

5. Do kworum i głosów w głosowaniach wlicza się głosy złożone korespondencyjnie na 

piśmie na wszystkie kwestie rozpatrywane w porządku obrad na formularzu 

przygotowanym przez zarząd i wysłanym członkom lub delegatom w terminie tygodnia 

przed zebraniem. 

6. W przypadku braku kworum Zebranie odbywa się po upływie pół godziny od 

wyznaczonego terminu, z wyjątkiem głosowań w sprawach ujętych w §26 ust. 6 §47 i §48. 

§28. 

1. Nadzwyczajne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:  

 a) na podstawie uchwały Zarządu, w tym w przypadku utraty członkowstwa przez Szefa 

Komisji Rewizyjnej. 

 b) na pisemny wniosek, co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych,  
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 c) na żądanie Komisji Rewizyjnej, w tym w przypadku utraty członkostwa przez Prezesa.  

2. Wniosek powinien mieć formę pisemną i uwzględniać warunki określone w § 27 ust. 2.  

3. W przypadku nie zwołania Zebrania przez Zarząd w terminie określonym w § 27 ust. 2 

prawo to przysługuje osobom, które złożyły stosowny wniosek do Zarządu i uwzględniać 

warunki określone w § 27 ust. 2.  

§29. 

W Zebraniu udział biorą: 

 a) z głosem stanowiącym – obecni członkowie zwyczajni oraz nieobecni członkowie 

zwyczajni, którzy nadesłali ważny, podpisany formularz głosowania. 

 b) z głosem doradczym – obecni pozostali członkowie i osoby zaproszone przez Zarząd. 

§30. 

1. Walne Zebranie Członków zastępuje się Zebraniem Delegatów w przypadku, gdy liczba 

członków PTG przekracza 50 osób. 

2. W Zebraniu Delegatów biorą udział delegaci wybrani na zebraniach członków PTG w 

oddziałach terenowych. 

3. Jeden delegat wybierany na pięciu członków oddziału terenowego PTG, zaokrąglając w 

górę.  

4. Wybranych delegatów zgłaszają przewodniczący oddziałów w terminie co najmniej 14 dni 

przed zjazdem organowi zwołującemu zebranie pod rygorem wyboru delegatów z oddziału 

przez organ zwołujący. 

5. Mandat delegata ważny jest od zgłoszenia organowi zwołującemu do czasu zakończenia 

Zebrania Delegatów. 

6. W przypadku złożenia mandatu lub utraty członkowstwa przez delegata przed terminem 

określonym w p. 5 nie powołuje się zastępcy, a mandat nie jest wliczany do kworum. 

§31. 

1. Zarząd PTG kieruje bieżącą działalnością PTG. 

2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Zebranie. 

§32. 

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes PTG oraz od ośmiu do czternastu członków, w tym 

dwóch Zastępców Prezesa ds. Wydawniczych i ds. Naukowych, Sekretarza, Skarbnika, 

Członków Zarządu ds. Zjazdów i Konferencji, ds. Konkursów i Nagród, ds. Mediów i 

Wizerunku Publicznego, ds. Olimpiady Geopolitycznej i współpracy z Ministerstwem 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mianowani przez Prezesa PTG. 

2.  Członkiem Zarządu może być osoba fizyczna, nie karana sądownie z winy umyślnej. 
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3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata 

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes PTG. 

5. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes PTG lub inny, pisemnie upoważniony przez niego, 

członek zarządu.. 

6. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członek Komisji 

Rewizyjnej lub zaproszeni przez Prezesa PTG goście. 

§33. 

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Zebrania a w 

szczególności:  

1. Uchwalanie planów finansowych;  

2. Zarządzanie majątkiem i funduszami PTG oraz podejmowanie decyzji w sprawach 

majątkowych i finansowych PTG;  

3. Współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi, zarówno 

krajowymi, jak i zagranicznymi, w zakresie realizacji celów statutowych;  

4. Zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu PTG w ramach zatwierdzonych planów 

finansowych lub innych;  

5. Ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków PTG. Zarząd ma również prawo 

do czasowego lub stałego zwolnienia z opłacania składki członkowskiej. 

6. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów PTG. 

§34. 

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w drodze uchwał. 

2. Zarząd w drodze uchwały powołuje wewnętrzne struktury organizacyjne PTG i ich 

regulaminy wewnętrzne.  

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów wliczając w to głosy 

korespondencyjne pisemne, na podstawie pełnomocnictwa danemu innemu członkowi 

zarządu oraz telefoniczne. W przypadkach spornych decyduje głos Prezesa PTG. 

4. Uchwały Zarządu są prawomocne, jeśli podejmowane są w obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu, w tym Prezesa PTG, wliczając w to głosy korespondencyjne, na 

podstawie pełnomocnictwa i telefoniczne. 

5. Jeśli członkowie Zarządu wyrażają zgodę, uchwała Zarządu może być przyjęta w formie 

pisemnej poprzez jej podpisanie, bez odbycia posiedzenia Zarządu. 

6.  Podziału obowiązków między członków Zarządu dokonuje Prezes PTG.  

7. PTG reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa PTG samodzielnie lub jednego z 

członków Zarządu pisemnie upoważnionego przez Prezesa Zarządu. 
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8. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym w sprawach majątkowych, 

zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa uprawniony jest 

Prezes Zarządu samodzielnie lub inny członek Zarządu upoważniony pisemnie przez 

Prezesa Zarządu. 

§35. 

1. Prezes PTG (zwany dalej Prezesem) kieruje pracą PTG, wydając postanowienia w 

zakresie swoich kompetencji. 

2. Prezesa wybiera Zebranie. 

3. Prezes reprezentuje PTG na zewnątrz.  

4. Prezes upoważniony jest do samodzielnego składania oświadczeń woli we wszystkich 

sprawach Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych Towarzystwa. 

5. Prezes powołuje i odwołuje spośród wybranych przez Zebranie członków Zarządu dwóch 

Zastępców Prezesa PTG Sekretarza oraz Skarbnika oraz rozdziela funkcje i zakres 

odpowiedzialności pozostałym członkom Zarządu. 

6. Prezes zawiera umowy i udziela pełnomocnictwa w imieniu Towarzystwa 

7. Prezes kieruje działaniami Zarządu. 

8. Prezes przyjmuje nowych członków PTG. 

9. Prezes powołuje i odwołuje członków Rady Naukowej. 

10. Prezes powołuje i odwołuje oddziały terenowe PTG wraz z ich strukturami 

organizacyjnymi. 

11. Prezes powołuje i odwołuje z funkcji kierowników komisji powoływanych przez Zarząd. 

12. Prezes decyduje w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz PTG. 

§36. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym PTG. 

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Zebranie i składa się z: 

a) Szefa Komisji Rewizyjnej, 

b) członka Komisji Rewizyjnej – rewidenta działalności statutowej 

c) członka Komisji Rewizyjnej – rewidenta działalności finansowej. 

3. Do Zadań Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola działalności statutowej, 

b) kontrola działalności finansowej PTG. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

 a) być członkami Zarządu, 

 b) nawiązywać stosunku pracy bądź zlecenia z PTG, 
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 c) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia z członkami Zarządu, 

 d) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

 e) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej jakiegokolwiek zwrotu 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia. 

5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa tyle samo co Zarządu. 

§37. 

1. Komisja Rewizyjna i jej poszczególni członkowie mają prawo do: 

 a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Towarzystwa.  

 b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

2. Komisja Rewizyjna co 3 lata składa sprawozdania ze swej pracy na zwyczajnych 

Zebraniach.  

3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Zebranie.  

4. Głosowania w Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów, w głosowaniach 

jawnych, w których musi brać udział Szef. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane są przez Szefa w miarę potrzeb, ale nie 

rzadziej niż raz na 3 lata.  

§38. 

Organem doradczym władz naczelnych PTG jest Rada Naukowa. 

§39.  

Członków Rady Naukowej powołuje Prezes PTG spośród członków zwyczajnych, 

korespondencyjnych i honorowych PTG. 

§40. 

Na czele Rady Naukowej stoi Przewodniczący, powoływany na drodze uchwały przez Zarząd 

spośród członków Rady Naukowej. 

§41. 

1. Rada Naukowa na wniosek Prezesa PTG lub Zarządu opiniuje projekty i przedsięwzięcia 

naukowe PTG. 

2. Rada Naukowa ma prawo zgłaszania do władz PTG wniosków w sprawach naukowych. 

3. Rada Naukowa funkcjonuje w oparciu o Regulamin Rady Naukowej przyjęty uchwałą 

Zarządu. 
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V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§42. 

PTG ma prawo powoływać oddziały terenowe w ośrodkach akademickich w Polsce i komisje 

tematyczne oraz inne organy wewnętrzne. 

§43. 

1. Oddziały powoływane i likwidowane są w drodze decyzji Prezesa. 

2. Do powołania oddziału wymagane jest funkcjonowanie co najmniej trzech członków 

zwyczajnych PTG z jednego ośrodka akademickiego. 

3. Każdy oddział terenowy posiada ustalony przez Prezesa zasięg terytorialny, na który 

składają się terytoria powiatów lub innych jednostek administracyjnych. 

4. Zasięg terytorialny decyduje o przynależności członków ze względu na ich afiliację 

instytucjonalną lub adres zamieszkania do oddziałów terenowych. 

5. Na czele oddziału terenowego stoi przewodniczący oddziału powoływany i odwoływany 

przez prezesa. 

6. Każdy oddział terenowy oprócz przewodniczącego posiada również sekretarza oddziału i 

skarbnika oddziału powoływanych przez prezesa na wniosek Sekretarza i Skarbnika 

nominujących kandydatów spośród członków zwyczajnych danego oddziału. 

7. Przewodniczący, sekretarz i skarbnik stanowią władze terenowe oddziału i odpowiadają 

przed zarządem za realizację zleconych działań na terytorium podległym oddziałowi. 

§44. 

1. Komisje tematyczne oraz inne organy wewnętrzne powoływane i likwidowane są w drodze 

uchwały Zarządu.  

2. Uchwała powołująca komisję tematyczną oraz inne organy wewnętrzne określać ma zasady 

działalności i cele, w tym może ustanowić regulamin wewnętrzny dla danej komisji lub 

organu. 

3. Kierownicy komisji tematycznych i innych organów wewnętrznych powoływani i 

odwoływani są przez Prezesa spośród członków zwyczajnych PTG. 

4. Do organów wewnętrznych PTG wlicza się Komitety Organizacyjne Olimpiady 

Geopolitycznej, Komitety Organizacyjne Zjazdów Geopolityków Polskich, inne komitety 

organizacyjne konferencji i konkursów, naukowe komisje tematyczne, redakcje wydawnictw 

PTG, oraz Radę Naukową PTG, której działalność określają przepisy §38-41. 

5. Komisje tematyczne oraz inne organy wewnętrzne likwidowane są w przypadku rocznego 

okresu bezczynności w trybie nie wymagającym uchwały Zarządu. 
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VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§45. 

Majątek PTG stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne dochody. 

§46. 

Na fundusz PTG składają się: 

1. Wpływy z wpisowego i składek członkowskich oraz składek i opłat konferencyjnych;  

2. Wpływy z działalności statutowej, w tym wydawniczej;  

3. Darowizny, spadki, zapisy;  

4. Dochody wynikające z ofiarności publicznej;  

5. Dotacje, granty przekazywane przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe, 

krajowe i zagraniczne, na realizację konkretnych spraw wynikających z działalności 

statutowej PTG.  

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

§47. 

Zmiana Statutu PTG wymaga uchwały Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 3/4 

głosów członków zwyczajnych przy obecności bezwzględnej większości ogólnej liczby 

uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym. 

§48. 

1. Likwidacja PTG wymaga uchwały Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 3/4 

głosów członków zwyczajnych przy obecności co najmniej 3/4 ogólnej liczby 

uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym. 

2. Likwidacja PTG następuje zgodnie z art. 36-39 ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” 

(Dz.U.Nr 89.20.104 z późniejszymi zmianami). 

§49. 

Podejmując uchwałę o likwidacji PTG Zebranie wskazuje w drodze uchwały organizacje lub 

instytucje społeczne nie nastawione na zysk, na rzecz których przekaże majątek PTG po 

pokryciu zobowiązań ciążących na PTG. 

 


