Archiwalny Statut
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
obowiàzujàcy do dnia 5 kwietnia 2007 roku.

I.
Postanowienia ogólne
§1
§2
§3

Towarzystwo nosi nazw´ Polskie Towarzystwo Matematyczne (w skrócie PTM) i u˝ywa piecz´ci z tà nazwà.
Terenem dzia∏alnoÊci PTM jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibà - m. st. Warszawa.
PTM ma osobowoÊç prawnà. PTM mo˝e tworzyç oddzia∏y. PTM mo˝e nale˝eç do organizacji mi´dzynarodowych; decyzj´ w tej
sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie lub z jego upowa˝nienia Zarzàd G∏ówny.

II.
Cel i Êrodki dzia∏ania
§4
§5

Celem PTM jest uprawianie i krzewienie nauk matematycznych, ich filozofii, historii, dydaktyki i zastosowaƒ.
Ârodki dzia∏ania PTM do tego celu, z zachowaniem obowiàzujàcych przepisów prawa sà nast´pujàce:
a) urzàdzanie zebraƒ naukowych i dyskusyjnych, odczytów; wyk∏adów, kursów, pokazów, ankiet, olimpiad, konkursów, konferencji i
zjazdów;
b) otwieranie i utrzymywanie oddzia∏ów i kó∏ PTM, ksi´gozbiorów, czytelni, wypo˝yczalni i innych zak∏adów;
c) dzia∏alnoÊç wydawnicza, w szczególnoÊci wydawanie roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ksià˝ek, broszur,
sprawozdaƒ, ankiet z zakresu dzia∏alnoÊci PTM;
d) popieranie i nagradzanie badaƒ naukowych, przyznawanie i udzielanie stypendiów i zapomóg;
e) wspó∏dzia∏anie z odpowiednimi instytucjami w zakresie kszta∏cenia nauczycieli matematyki oraz nauczania matematyki na
wszystkich poziomach;
f) starania o nale˝ytà organizacj´ i warunki pracy matematyków polskich;
g) utrzymywanie ∏àcznoÊci z pokrewnymi towarzystwami i instytucjami w kraju i za granicà, w szczególnoÊci przez czynny udzia∏
w zjazdach regionalnych i mi´dzynarodowych i przez zapraszanie uczonych zagranicznych na zjazdy i odczyty w PTM;
h) tworzenie komisji do poszczególnych zadaƒ przewidzianych w niniejszym statucie.
Podstawà dzia∏alnoÊci PTM jest spo∏eczna praca jego cz∏onków. Praca na rzecz Towarzystwa jest obowiàzkiem ka˝dego cz∏onka.

III.
Cz∏onkowie
§6
§7

§8

§9
§ 10

Cz∏onkowie PTM dzielà si´ na zwyczajnych, zagranicznych i wspierajàcych. Walne Zgromadzenie PTM na wniosek Zarzàdu G∏ównego
mo˝e nadaç cz∏onkostwo honorowe. Cz∏onkostwo honorowe jest do˝ywotnie.
Cz∏onkami zwyczajnymi mogà byç obywatele polscy oraz osoby nie b´dàce obywatelami polskimi, lecz stale zamieszkujàce w Polsce.
Ka˝dy cz∏onek zwyczajny nale˝y do jednego oddzia∏u. Cz∏onkowie zwyczajni przyjmowani sà na zebraniu naukowym lub walnym
zebraniu oddzia∏u PTM zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów na wniosek zarzàdu tego˝ oddzia∏u na podstawie zg∏oszenia kandydatury przez
dwóch cz∏onków zwyczajnych PTM. Walne zebranie oddzia∏u mo˝e upowa˝niç zarzàd oddzia∏u do koƒca jego kadencji lub na okres
krótszy do przyjmowania cz∏onków zwyczajnych na podstawie zg∏oszenia kandydatury w tym samym trybie. Datà przyj´cia cz∏onka
jest data uchwa∏y o przyj´ciu w poczet cz∏onków.
Cz∏onkami zagranicznymi mogà byç obywatele innych paƒstw stale zamieszkujàcy za granicà. Cz∏onkowie zagraniczni przyjmowani
sà bàdê przez Prezydium Zarzàdu G∏ównego, bàdê te˝ w trybie przewidzianym dla cz∏onków zwyczajnych. Ka˝dy cz∏onek zagraniczny
przyj´ty w trybie przewidzianym dla cz∏onków zwyczajnych nale˝y do jednego oddzia∏u.
Cz∏onkami wspierajàcymi mogà byç osoby fizyczne lub prawne. Cz∏onkowie wspierajàcy b´dàcy osobami fizycznymi, przyjmowani sà
przez zarzàdy oddzia∏ów. Cz∏onków wspierajàcych b´dàcych osobami prawnymi przyjmuje Prezydium Zarzàdu G∏ównego.
Wszyscy cz∏onkowie PTM majà prawo uczestniczyç w zebraniach ka˝dego oddzia∏u PTM oraz korzystaç z wszelkich urzàdzeƒ i
zak∏adów PTM i jego oddzia∏ów; jednak˝e prawo g∏osowania na zebraniach oraz czynne i bierne prawo wyborcze majà tylko
cz∏onkowie zwyczajni i zagraniczni w∏àczeni do oddzia∏ów, i to jedynie na zebraniach tego oddzia∏u PTM, do którego nale˝à.
Wersja archiwalna statutu obowiàzujàca do dnia 5 kwietnia 2007 roku.
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§ 11

§ 12
§ 13
§ 14

Cz∏onkowie zwyczajni, zagraniczni i wspierajàcy PTM obowiàzani sà uiszczaç sk∏adki; sk∏adka za dany rok kalendarzowy powinna byç
wp∏acona do 30 kwietnia tego˝ roku. W uzasadnionych przypadkach Zarzàd G∏ówny mo˝e zwolniç cz∏onków zwyczajnych,
zagranicznych lub wspierajàcych od p∏acenia sk∏adek cz´Êciowo lub ca∏kowicie.
Cz∏onkostwo honorowe zwalnia od p∏acenia sk∏adek.
WysokoÊç sk∏adek ustala Walne Zgromadzenie PTM lub z jego upowa˝nienia Zarzàd G∏ówny; sposób pobierania sk∏adek ustala
Prezydium Zarzàdu G∏ównego. Cz∏onkom zalegajàcym z op∏atà sk∏adek wstrzymuje si´ abonament wydawnictw PTM.
SkreÊlenie z listy cz∏onków zwyczajnych i zagranicznych w∏àczonych do oddzia∏ów mo˝e nastàpiç:
a) w razie zalegania ze sk∏adkami co najmniej przez rok, mimo pisemnego upomnienia - uchwa∏à zarzàdu oddzia∏u;
b) w przypadku nieprzestrzegania postanowieƒ niniejszego statutu oraz uchwa∏ i regulaminów wydanych przez w∏adze PTM uchwa∏à walnego zebrania oddzia∏u na umotywowany wniosek zarzàdu lub komisji rewizyjnej tego˝ oddzia∏u; motywy powinny
byç zakomunikowane skreÊlonemu cz∏onkowi na piÊmie w razie jego ˝àdania;
c) na w∏asne ˝àdanie cz∏onka.
SkreÊlenie z listy cz∏onków wspierajàcych b´dàcych osobami fizycznymi mo˝e nastàpiç z tych samych przyczyn i w tym samym
trybie. SkreÊlenie z listy cz∏onków zagranicznych nie w∏àczonych do oddzia∏ów lub z listy cz∏onków wspierajàcych b´dàcych osobami
prawnymi mo˝e nastàpiç z tych samych przyczyn i w tym samym trybie post´powania, z tym ˝e funkcje walnego zebrania oddzia∏u,
zarzàdu oddzia∏u i komisji rewizyjnej oddzia∏u przejmuje odpowiednio Walne Zgromadzenie PTM, Zarzàd G∏ówny PTM i Komisja
Rewizyjna PTM.

IV.
W∏adze Towarzystwa
§ 15
§ 16

§ 17

§ 18
§ 19

§ 20

§ 21

§ 22
§ 23

W∏adzami PTM sà: Walne Zgromadzenie PTM, Zarzàd G∏ówny PTM i Komisja Rewizyjna PTM.
Walne Zgromadzenie PTM jest najwy˝szà w∏adzà Towarzystwa. Prawo g∏osowania na Walnym Zgromadzeniu PTM majà delegaci
oddzia∏ów PTM, zast´pca sekretarza PTM oraz ci cz∏onkowie Zarzàdu G∏ównego PTM, którzy sà wybierani przez Walne Zgromadzenie.
Na ka˝dy oddzia∏ przypada tylu delegatów, ile jest rozpocz´tych pi´tnastek ogólnej liczby jego cz∏onków zwyczajnych i
zagranicznych. Liczb´ cz∏onków okreÊla si´ wed∏ug stanu z dnia 1 stycznia tego roku, w którym sà przeprowadzane wybory, bioràc
pod uwag´ tylko tych cz∏onków, którzy nie zalegajà ze sk∏adkami d∏u˝ej ni˝ rok; jednak˝e liczba delegatów ˝adnego oddzia∏u nie
mo˝e byç mniejsza od dwóch.
Walne Zgromadzenie jest zwo∏ywane przez:
a) Zarzàd G∏ówny PTM co najmniej raz na rok w drugim lub trzecim kwartale roku kalendarzowego;
b) Zarzàd G∏ówny lub Komisj´ Rewizyjnà w przypadkach przewidzianych w § 26, §29, §32, §34.
Miejsce Walnego Zgromadzenia PTM ustala ka˝dorazowo Zarzàd G∏ówny PTM.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia PTM nale˝à mi´dzy innymi:
a) zatwierdzanie sprawozdaƒ Zarzàdu G∏ównego i Komisji Rewizyjnej z dzia∏alnoÊci PTM i zatwierdzanie bilansu PTM;
b) udzielanie absolutorium Zarzàdowi G∏ównemu PTM;
c) wybór w tajnym g∏osowaniu prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika (ka˝dego oddzielnie), trzech cz∏onków Zarzàdu
i Komisji Rewizyjnej PTM;
d) uchwalenie rocznych preliminarzy bud˝etowych PTM na wniosek Zarzàdu G∏ównego;
e) powo∏ywanie cz∏onków honorowych PTM na wniosek Zarzàdu G∏ównego PTM;
f) powo∏ywanie komitetów redakcyjnych wydawnictw PTM i uchwalanie regulaminów nagród, stypendiów i zapomóg;
g) rozstrzyganie sporów pomi´dzy oddzia∏ami PTM;
h) uchwalenie sprzeda˝y lub nabycia majàtku nieruchomego i ksi´gozbiorów;
i) uchwalenie zmian statutu i rozwiàzanie PTM lub oddzia∏u PTM;
j) wybór likwidatorów PTM.
Walne Zgromadzenie mo˝e cz´Êciowo lub ca∏kowicie przekazaç swe uprawnienia w zakresie punktów d), g), h) Zarzàdowi G∏ównemu
PTM.
Wnioski na Walne Zgromadzenie PTM muszà byç zakomunikowane Zarzàdowi G∏ównemu na piÊmie przynajmniej 10 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia, o ile dotyczà spraw z § 19 (f), (g), (i). Wszystkie wnioski zg∏oszone Zarzàdowi G∏ównemu PTM co
najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia PTM powinny byç zakomunikowane zarzàdom oddzia∏ów PTM co najmniej
5 dni przed terminem.
Walne Zgromadzenie PTM jest prawomocne bez wzgl´du na iloÊç obecnych, o ile zosta∏o zwo∏ane co najmniej na 20 dni przed
terminem zawiadomieniami rozes∏anymi do zarzàdów z podaniem terminu, miejsca i porzàdku obrad Zgromadzenia. Zarzàdy
oddzia∏ów natychmiast po otrzymaniu przekazujà zawiadomienia delegatom na Walne Zgromadzenie.
Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy prezes lub wiceprezes. Do przewodniczenia w cz´Êci obrad Walne Zgromadzenie mo˝e
powo∏aç spoÊród delegatów innà osob´.
Uchwa∏y Walnego Zgromadzenia przewidziane w § 19 (i) wymagajà do swej prawomocnoÊci wi´kszoÊci 3/4 ogólnej liczby
g∏osujàcych; wszelkie inne uchwa∏y sà obowiàzujàce, o ile uzyska∏y wi´cej ni˝ 1/2 ogólnej liczby g∏osujàcych. W razie równej liczby
g∏osów przewa˝a g∏os przewodniczàcego zebrania.
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§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

§ 29

§ 30
§ 31

§ 32

§ 33

W sk∏ad Zarzàdu G∏ównego wchodzà: prezes, dwóch wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i trzech cz∏onków - wybierani przez Walne
Zgromadzenie spoÊród cz∏onków zwyczajnych PTM oraz wszyscy prezesi oddzia∏ów. Utworzony w ten sposób Zarzàd G∏ówny
dokooptowuje zast´pc´ sekretarza spoÊród cz∏onków zwyczajnych PTM. Prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz i zast´pca sekretarza
tworzà Prezydium Zarzàdu G∏ównego PTM. Zast´pca sekretarza jest urz´dujàcym cz∏onkiem Zarzàdu G∏ównego. Wszystkie funkcje
we w∏adzach PTM sà pe∏nione honorowo z wyjàtkiem funkcji urz´dujàcego cz∏onka zarzàdu G∏ównego.
Miejsce posiedzenia Zarzàdu G∏ównego PTM ustala ka˝dorazowo prezes PTM lub wiceprezes w zast´pstwie prezesa; na ˝àdanie 2/3
ogólnej liczby cz∏onków Zarzàdu G∏ównego powinno byç zwo∏ywane posiedzenie Zarzàdu G∏ównego w miejscu przez nich
wskazanym.
W razie ustàpienia sekretarza, skarbnika lub zast´pcy sekretarza podczas kadencji Zarzàd G∏ówny ma prawo kooptacji do koƒca
kadencji. W razie ustàpienia wi´cej ni˝ trzech cz∏onków Prezydium Zarzàdu G∏ównego lub równoczeÊnie ustàpienia prezesa i dwóch
wiceprezesów Zarzàd G∏ówny jest obowiàzany zwo∏aç Walne Zgromadzenie PTM w ciàgu jednego miesiàca. W tym ostatnim
przypadku przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej. W przypadku, gdy cz∏onek Prezydium,
wiceprezes, skarbnik lub sekretarz czasowo nie mo˝e pe∏niç swej funkcji, prezes PTM mo˝e powo∏aç na jego wniosek zast´pc´ spoÊród
cz∏onków Zarzàdu G∏ównego; to samo prawo przys∏uguje prezesowi w przypadku zast´pcy sekretarza - spoÊród cz∏onków
zwyczajnych PTM.
Posiedzenie Zarzàdu G∏ównego zwo∏uje i przewodniczy na nim prezes PTM lub wiceprezes w zast´pstwie prezesa; do prawomocnoÊci
uchwa∏ wystarcza obecnoÊç po∏owy liczby cz∏onków. Uchwa∏y zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów, w razie równej liczby g∏osów
przewa˝a g∏os przewodniczàcego. W przypadkach uzasadnionych prezes oddzia∏u mo˝e delegowaç na zebranie Zarzàdu G∏ównego
swego zast´pc´ spoÊród cz∏onków zarzàdu oddzia∏u z prawem g∏osowania.
Umowy, akty i wszelkà korespondencj´ zawierajàcà zobowiàzania materialne PTM podpisuje skarbnik ∏àcznie z prezesem lub
wiceprezesem. Prezydium Zarzàdu G∏ównego PTM mo˝e upowa˝niç inne osoby do czasowego lub sta∏ego podpisywania w
zast´pstwie prezesa i skarbnika przelewów i czeków bankowych, okreÊlonych umów i korespondencji zawierajàcej zobowiàzania
materialne.
Obowiàzki Zarzàdu G∏ównego PTM sà w szczególnoÊci nast´pujàce:
a) zarzàdzanie majàtkiem i kierowanie dzia∏alnoÊcià PTM;
b) reprezentowanie PTM na zewnàtrz i obrona jego interesów w sàdach, urz´dach i wszelkich instytucjach z prawem ustanawiania
w razie potrzeby obroƒców PTM w sprawach sàdowych i pe∏nomocników do wszelkich czynnoÊci prawnych w imieniu PTM oraz
wzywania rzeczoznawców;
c) organizowanie wszelkich prac do wykonania zadaƒ PTM z prawem opracowania regulaminów, powo∏ywanie dla poszczególnych
zadaƒ komisji odpowiedzialnych przed Zarzàdem G∏ównym, za których czynnoÊci Zarzàd G∏ówny odpowiedzialny jest przed PTM
i osobami trzecimi;
d) zwo∏ywanie w drugim lub trzecim kwartale ka˝dego roku kalendarzowego Walnego Zgromadzenia PTM z u∏o˝eniem dla niego
porzàdku obrad; przedstawienie mu sprawozdania ze swej dzia∏alnoÊci i bilansu za rok ubieg∏y oraz preliminarza bud˝etowego
na rok nast´pny;
e) zwo∏ywanie Walnego Zgromadzenia w nast´pujàcych sytuacjach:
1. w przypadkach przewidzianych w § 26 i § 32;
2. na pisemne umotywowane ˝àdanie Komisji Rewizyjnej PTM, zarzàdu oddzia∏u PTM lub 1/4 ogólnej liczby delegatów na Walne
Zgromadzenie PTM oraz umieszczenie w programie obrad tego Zgromadzenia powodów zwo∏ania go, wskazanych w ich
˝àdaniu;
3. w razie szczególnej potrzeby;
f) prowadzenie ewidencji cz∏onków;
g) rozstrzyganie sporów mi´dzy cz∏onkami ró˝nych oddzia∏ów PTM;
h) wykonywanie uchwa∏ Walnego Zgromadzenia PTM;
i) udzielanie cz∏onkom Komisji Rewizyjnej w ka˝dej chwili wszelkich danych oraz wglàdu do ksiàg, dokumentów i majàtku PTM.
Zarzàd G∏ówny ma prawo zak∏adaç oddzia∏y PTM, rozwiàzywaç powo∏ane przez siebie komisje PTM i zak∏ady PTM oraz zaciàgaç w
imieniu PTM zobowiàzania majàtkowe w ramach bud˝etu.
W okresie mi´dzy kolejnymi posiedzeniami Zarzàdu G∏ównego PTM funkcje wykonawcze Zarzàdu pe∏ni Prezydium Zarzàdu
G∏ównego z wyjàtkiem zak∏adania oddzia∏ów PTM i rozwiàzywania komisji i zak∏adów PTM. Zarzàd G∏ówny PTM mo˝e ograniczyç
lub rozszerzyç uprawnienia Prezydium Zarzàdu G∏ównego w zakresie swoich kompetencji wymienionych w § 29 i § 30. Prezydium
Zarzàdu G∏ównego sk∏ada Zarzàdowi G∏ównemu sprawozdanie ze swej dzia∏alnoÊci z okresu mi´dzy posiedzeniami Zarzàdu
G∏ównego. Uchwa∏y Prezydium Zarzàdu G∏ównego sà prawomocne przy obecnoÊci na posiedzeniach co najmniej po∏owy ogólnej
liczby cz∏onków, jeÊli wszyscy obecni w kraju Cz∏onkowie Prezydium zostali o posiedzeniu zawiadomieni. Posiedzenia Prezydium
zwo∏uje i przewodniczy na nich prezes lub wiceprezes w zast´pstwie prezesa. Uchwa∏y Prezydium podejmowane sà zwyk∏à
wi´kszoÊcià g∏osów, w razie równej liczby g∏osów rozstrzyga g∏os przewodniczàcego.
Komisja Rewizyjna PTM sk∏ada si´ z czterech cz∏onków wybieranych przez Walne Zgromadzenie PTM spoÊród cz∏onków zwyczajnych.
Nie mogà oni wchodziç w sk∏ad Zarzàdu G∏ównego ani pozostawaç z jego cz∏onkami w stosunku pokrewieƒstwa, powinowactwa
lub z tytu∏u zatrudnienia. Cz∏onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo˝e byç osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo z
winy umyÊlnej. Na pierwszym posiedzeniu swej kadencji Komisja Rewizyjna wybiera swego przewodniczàcego. Do prawomocnoÊci
uchwa∏ Komisji Rewizyjnej PTM wystarczy obecnoÊç dwóch cz∏onków. W razie ustàpienia jednego lub dwóch cz∏onków podczas
kadencji, Komisja ma prawo urz´dowaç w niepe∏nym sk∏adzie do najbli˝szego Walnego gromadzenia PTM. W przypadku ustàpienia
wi´cej ni˝ dwóch cz∏onków Komisji, zwo∏uje si´ w ciàgu trzech miesi´cy Walne Zgromadzenie PTM.
Komisja Rewizyjna obowiàzana jest dokonaç rewizji ksiàg i stanu majàtkowego co najmniej raz w roku po zamkni´ciu okresu
obrachunkowego oraz z∏o˝yç na piÊmie swe sprawozdanie i wnioski Walnemu Zgromadzeniu.
Wersja archiwalna statutu obowiàzujàca do dnia 5 kwietnia 2007 roku.
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§ 34

§ 35

Komisja Rewizyjna ma prawo kontrolowaç w ka˝dej chwili dzia∏alnoÊç i wszelkie czynnoÊci finansowe w∏adz, komisji i innych
organów PTM, jego oddzia∏ów oraz wszelkie ksi´gi, dokumenty i majàtek PTM, a tak˝e ma prawo samodzielnego zwo∏ania Walnego
Zgromadzenia PTM, o ile Zarzàd G∏ówny nie zwo∏a go mimo ˝àdania Komisji Rewizyjnej w ciàgu 30 dni.
Kadencja Zarzàdu G∏ównego i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i jest równoczesna.

V.
Oddzia∏y i ko∏a PTM
§ 36

§ 37
§ 38

§ 39

1) Oddzia∏y PTM mogà byç tworzone na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. W chwili powstania oddzia∏ nie mo˝e liczyç mniej ni˝ 10
cz∏onków zwyczajnych. Oddzia∏ rzàdzi si´ w∏asnym regulaminem, który nie mo˝e byç sprzeczny ze statutem PTM. W∏adzami oddzia∏u
sà:
a) walne zebranie oddzia∏u, w którym majà prawo uczestniczyç wszyscy jego cz∏onkowie zwyczajni i zagraniczni,
b) zarzàd oddzia∏u,
c) komisja rewizyjna oddzia∏u.
2) Ko∏o ma w∏asny regulamin, który nie mo˝e byç sprzeczny ze statutem PTM. Cz∏onkowie PTM nale˝àcy do ko∏a wybierajà ze swego
grona przewodniczàcego ko∏a oraz - jeÊli przewiduje to regulamin ko∏a - zarzàd i komisj´ rewizyjnà ko∏a.
Zarzàd i komisja rewizyjna oddzia∏u sà wybierane przez walne zebranie. Kadencja zarzàdu i komisji rewizyjnej oddzia∏u trwa dwa lata
i jest równoczesna.
Zarzàdy oddzia∏ów sà obowiàzane:
a) przyjmowaç i skreÊlaç cz∏onków zwyczajnych, zagranicznych w∏àczonych do oddzia∏ów i wspierajàcych w trybie § 7, § 9 i § 14
niniejszego statutu;
b) o decyzjach, o których mówi si´ w punkcie a), zawiadamiaç cz∏onków przyj´tych i skreÊlonych w ciàgu 15 dni;
c) prowadziç imienny i adresowy spis swych cz∏onków; zawiadamiaç sekretarza PTM w ciàgu 30 dni o ka˝dej zmianie w spisie
cz∏onków, sk∏adzie zarzàdu i komisji rewizyjnej oddzia∏u i przesy∏aç Zarzàdowi G∏ównemu przed ka˝dym Walnym
Zgromadzeniem PTM aktualnà list´ delegatów oddzia∏u na to Walne Zgromadzenie;
d) zawiadamiaç Zarzàd G∏ówny PTM w ciàgu tygodnia o ka˝dej zmianie regulaminu oddzia∏u i uchwalonym wniosku o rozwiàzaniu
oddzia∏u;
e) udzielaç Zarzàdowi G∏ównemu, komisji rewizyjnej oddzia∏u i Komisji Rewizyjnej PTM na ka˝de ˝àdanie wszelkich danych i wglàdu
w dzia∏alnoÊç i akta oddzia∏u;
f) rozstrzygaç spory mi´dzy cz∏onkami oddzia∏u.
Walne zebranie oddzia∏u obowiàzane jest wybieraç delegatów i ich zast´pców zgodnie z § 16; tryb wybierania delegatów ustala
regulamin oddzia∏u. Kadencja delegatów trwa dwa lata.
W razie rozwiàzania oddzia∏u majàtek jego pozostaje w∏asnoÊcià PTM.

VI. Fundusze i majàtek Towarzystwa
§ 40

PTM opiera swà dzia∏alnoÊç na nast´pujàcych êród∏ach finansowych:
a) sk∏adki cz∏onków;
b) subwencje i dotacje w∏adz i instytucji paƒstwowych;
c) darowizny i zapisy pochodzàce od osób fizycznych i prawnych;
d) wp∏ywy ze sprzeda˝y wydawnictw i dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej w rozmiarach s∏u˝àcych realizacji zadaƒ
statutowych.
Ca∏y dochód jest przeznaczony na dzia∏alnoÊç statutowà.
§ 40a. Zabronione jest:
a) udzielanie po˝yczek lub zabezpieczanie zobowiàzaƒ majàtkiem PTM w stosunku do jego cz∏onków lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostajà w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo w stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieƒstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sà zwiàzani z tytu∏u przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
b) przekazywanie majàtku PTM na rzecz jego cz∏onków lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni˝ w stosunku
do osób trzecich, w szczególnoÊci je˝eli przekazanie to nast´puje bezp∏atnie lub na warunkach preferencyjnych,
c) wykorzystywanie majàtku PTM na rzecz jego cz∏onków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni˝ w
stosunku do osób trzecich, chyba ˝e wykorzystywanie to wynika ze statutowego celu PTM,
d) dokonywanie zakupu na szczególnych warunkach towarów i us∏ug od podmiotów, w których uczestniczà cz∏onkowie lub
pracownicy PTM oraz ich osób bliskich.
§ 41 PTM prowadzi rachunkowoÊç ustalonà zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami przez Prezydium Zarzàdu G∏ównego. Okresem
obrachunkowym PTM jest rok kalendarzowy.
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VII. Zmiana statutu i rozwiàzanie si´ Towarzystwa
§ 42

Zmiana statutu PTM dokonywana jest w trybie przewidzianym w § 19, § 20, § 23. Rozwiàzanie si´ PTM nast´puje na mocy uchwa∏y
Walnego Zgromadzenia PTM powzi´tej w trybie § 23 i zawierajàcej postanowienia o przeznaczeniu ca∏ego majàtku PTM oraz o
sposobie likwidacji i osobach majàcych jà przeprowadziç.
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