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Rozdział l 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Tworzy się towarzystwo zarejestrowane pod nazwą „Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich" zwane 

w dalszej części niniejszego Statutu „TROW” lub „Towarzystwem”. 

§2 

1. Terenem działalności TROW jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą władz naczelnych TROW jest miasto Kraków. 

 

§3 

Towarzystwo jest samodzielną i samorządową organizacją naukową, działającą na podstawie obowiązu-

jącego porządku prawnego i posiadającego osobowość prawną. 

§4 

Towarzystwo ma powoływać oddziały terenowe na zasadach przewidzianych w dalszej części Statutu. 

§5 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o podobnym 

profilu działania. 

§6 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Towarzystwo może zatrudnić pracowników dla prowadzenia spraw Towarzystwa. 

§7 

Towarzystwo może używać pieczęci i wyróżniającego znaku graficznego lub odznaki, zgodnie z obowią-

zującymi przepisami.  

 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania Towarzystwa 

 

§8 

Celem Towarzystwa jest koordynacja działalności naukowej, praktycznej i edukacyjnej w zakresie rozwo-

ju obszarów wiejskich, a także upowszechnianie wiedzy i wymiana doświadczeń w tym zakresie. 

§9 

Do zadań szczegółowych Towarzystwa należy: 
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1) integracja wiedzy z różnych dziedzin na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich, 

2) inspirowanie i prowadzenie badań dotyczących zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiej-

skich, 

3) podnoszenie oraz popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu go-

spodarowania przestrzenią wiejską, 

4) prezentowanie stanowiska i opinii w sprawach dotyczących teoretycznych i praktycznych zagad-

nień kształtowania obszarów wiejskich, 

5) wspomaganie działalności organów władzy, organizacji społecznych i innych instytucji zajmujących 

się gospodarowaniem obszarami wiejskimi. 

 

§10 

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1) inicjowanie i prowadzenie badań i analiz dotyczących stanu rozwoju obszarów wiejskich; 

2) wzbogacanie i upowszechnianie wiedzy o metodach i zasadach rozwoju obszarów wiejskich przez 

organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów; 

3) inicjowanie, organizowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami, szkoła-

mi wyższymi, studiami, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami społecznymi i stowa-

rzyszeniami naukowymi w kraju i za granicą, działającymi w zakresie problematyki TROW; 

4) oddziaływanie na zakres i treść różnych form kształcenia, programów nauczania, szkolenia i doskona-

lenia w zakresie działalności Towarzystwa; 

5) wspieranie naukowe ośrodków zajmujących się kształceniem kadr w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich; 

6) powoływanie jednostek (np. zakładów) wykonujących zadania analityczne i badawcze w zakresie 

statutowej działalności Towarzystwa; 

7) ogłaszanie konkursów na prace teoretyczne oraz na nowatorskie opracowania z dziedziny zainte-

resowań TROW; 

8) prowadzenie działalności wydawniczej oraz inicjowanie i organizowanie współpracy z pismami fa-

chowymi w kraju i za granicą, a zwłaszcza wydawanie czasopism, materiałów szkoleniowych i in-

nych opracowań z zakresu działalności statutowej TROW; 

9) zakładanie i prowadzenie bibliotek oraz gromadzenie i udostępnianie osobom zainteresowanym 

dokumentacji fachowej; 

10) opiniowanie uregulowań prawnych oraz opracowywanie i zgłaszanie uwag dotyczących rozwiązań 

legislacyjnych w zakresie gospodarki obszarami wiejskimi; 

11) uczestniczenie w międzynarodowych organizacjach i stowarzyszeniach naukowych zajmujących 
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się problematyką gospodarowania obszarami wiejskimi; 

12) upowszechnianie zasad etyki zawodowej; 

13) podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie związanym z działalnością statutową. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§11 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§12 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel polski, który ukończył studia wyższe 

oraz posiada dorobek teoretyczny (publikacje, wystąpienia) lub znaczący dorobek praktyczny (wy-

konane ekspertyzy) z zakresu gospodarki obszarami wiejskimi. 

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Główny (lub Zarząd odpowiedniego oddziału terenowego) 

na podstawie złożonej dobrowolnie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa, popartej 

rekomendacją dwóch członków wprowadzających. Wymóg rekomendacji nie obowiązuje człon-

ków uczestniczących w zebraniu założycielskim. 

 

§13 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, działająca na terenie Rzeczypospo-

litej Polskiej zainteresowana statutową działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie rzeczowe 

lub finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

Członek wspierający będący osobą prawną działa za pośrednictwem swego przedstawiciela. 

 

§14 

Członkiem honorowym może być obywatel polski, który położył wybitne zasługi w zakresie działalności 

statutowej. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honoro-

wy jest zwolniony od płacenia składek, chyba że jego wola będzie inna. 

 

§15 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, 

2) uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towarzystwo, 
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3) korzystania z pomocy i środków będących w dyspozycji Towarzystwa, 

4) czynnego udziału w różnych formach doradztwa metodycznego i technicznego w zakresie gospo-

darki zasobami majątkowymi, 

5) poddawania ocenie działalność Towarzystwa i jego władz, a także wysuwania postulatów i wnio-

sków wobec władz Towarzystwa. 

 

§16 

Członek wspierający i członek honorowy mają prawa wymienione w §15 ust. 2, 3, 4. 

§17 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1) branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa, 

2) przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa oraz przyczynianie się do realiza-

cji jego celów i zadań, 

3) regularne opłacanie składki członkowskiej, 

4) przestrzeganie norm współżycia społecznego i etyki zawodowej. 

 

§18 

Do obowiązków członka wspierającego należy: 

1) przestrzeganie obowiązków wymienionych w §17 ust. 1 i 2, 

2) wspieranie działalności Towarzystwa w sposób określony w złożonej deklaracji, 

3) przyczynianie się do realizacji celów statutowych. 

 

§19 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego w formie pisemnej do Zarządu, 

2) skreślenia przez Zarząd Główny lub Zarząd właściwego oddziału terenowego z powodu nieuspra-

wiedliwionej przerwy w pracy społecznej w Towarzystwie lub zalegania z opłatą składek człon-

kowskich za okres ponad 1/2 roku pomimo pisemnego upomnienia, 

3) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub w przypadku skaza-

nia prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za czyny nie licujące z godnością członka Towa-

rzystwa, 

4) śmierci członka. 

§20 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 
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1) wypowiedzenia członkostwa zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu lub Zarządowi właści-

wego organu terenowego, 

2) podjęcia uchwały przez Zarząd Główny (lub Zarząd właściwego oddziału) o skreśleniu w związku ze 

zmianą jego form działalności lub utratą przez niego osobowości prawnej. 

 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna i władze Towarzystwa 

 

§21 

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Zarząd Główny Towarzystwa, 

3) Rada Programowa, 

4) Główna Komisja Rewizyjna, 

5) Główny Sąd Koleżeński. 

2. Sprawowanie funkcji we władzach Towarzystwa nie może być łączone. 

§22 

Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym 

lub tajnym w zależności od Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) w tym przedmiocie. 

 

§23 

Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe. 

1. Oddziały terenowe powoływane są na mocy uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa. 

2. Oddział terenowy może być powołany, jeżeli skupia co najmniej 20 członków. 

3. Po powołaniu oddziałów terenowych w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci wybierani 

spośród członków zwyczajnych według zasad określonych oddzielnym regulaminem zatwierdzo-

nym przez Zarząd Główny Towarzystwa. 

 

§24 

Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian statutu i rozwiązania Towarzystwa, dla których 

wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. 

W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania lub zgromadzenia. 
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§25 

Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wyjątek może stanowić funkcja prezesa lub urzędu-

jącego wiceprezesa Zarządu Głównego. 

 

§26 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być: 

1) zwyczajne, 

2) nadzwyczajne. 

§27 

1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne odbywa się raz na trzy lata w czasie i miejscu określonym przez 

Zarząd Główny. 

2. O mającym się odbywać walnym Zgromadzeniu Zarząd Główny zobowiązany jest powiadomić pi-

semnie członków przynajmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia i podać równocześnie po-

rządek obrad oraz miejsce zwołania. 

3. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział: 

1) członkowie zwyczajni i członkowie honorowi z prawem głosu, 

2) członkowie wspierający oraz osoby zaproszone. 

4. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku 

braku quorum Zarządu ustala drugi termin, w którym Zgromadzenie oraz podjęte uchwały są waż-

ne bez względu na liczbę osób obecnych. 

5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu są jawne. Na żądanie zwykłej większości członków może 

być zarządzone głosowanie tajne. 

6. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu. Wy-

biera ono spośród swojego grona przewodniczącego obrad, jego zastępcę i sekretarza. 

7. Z przebiegu obrad i uchwał Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują: prze-

wodniczący obrad oraz sekretarz. 

 

§28 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3) na żądanie co najmniej 3/5 liczby członków, zgłoszone Zarządowi na piśmie. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku lub 

żądania jego zwołania. 
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§30 

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

1) powołanie i odwołanie Prezesa, Zarządu Głównego, Rady Programowej, Głównej Komisji Rewizyj-

nej i Sądu Koleżeńskiego; 

2) rozpatrywanie działalności i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi (na wniosek Głów-

nej Komisji Rewizyjnej); 

3) uchwalenie i zmiana statutu; 

4) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa; 

5) uchwalenie regulaminów pracy Zarządu Głównego, Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego; 

6) zatwierdzenie wyniku finansowego Towarzystwa i sprawozdań z jego działalności; 

7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich; 

8) podejmowanie uchwał w sprawie nadania lub pozbawienia godności członka honorowego (na 

wniosek Zarządu). 

 

§31 

Zarząd Główny jest organem wykonawczym Towarzystwa i kieruje całokształtem działalności Towarzy-

stwa w okresie między Walnym Zgromadzeniem zgodnie z postanowieniem statutu i uchwałami Walne-

go Zgromadzenia i odpowiada przed nim za swoją pracę. 

§32 

W skład Zarządu Głównego wchodzi prezes i 6-12 członków. Zarząd Główny na wniosek prezesa powie-

rza swoim członkom sprawowanie funkcji wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

§33 

W czasie kadencji Zarząd może dokooptować nowych członków w miejsce członków ustępujących, lecz 

w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyborów. Kooptacji dokonuje się w kolejności z 

listy ustalonej w czasie wyborów. 

 

§34 

Do zadań Zarządu Głównego należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu; 

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniem statutu, obowiązującymi w Rze-

czypospolitej Polskiej porządkiem prawnym i uchwałami Walnego Zgromadzenia; 

3) uchwalanie okresowych planów działalności, preliminarza budżetowego i zatwierdzanie bilansu; 
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4) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych, Zespołów Naukowych, Komisji Problemo-

wych stałych i okresowych oraz koordynowanie ich działalności; 

5) uchwalanie regulaminu pracy Biura Zarządu Głównego, Oddziałów, Zespołów Naukowych oraz in-

nych regulaminów wewnętrznych; 

6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych  

i zagranicznych; 

7) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa; 

8) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających; 

9) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

10) ustalanie zasad podziału składek członkowskich między Zarząd Główny a Oddziały; 

11) zwoływanie Walnych Zgromadzeń. 

§35 

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

§36 

Rada Programowa jest organem inicjującym i współokreślającym kierunki i formy działalności naukowej 

Towarzystwa. 

§37 

W skład Rady Programowej wchodzi 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu, którzy spośród 

siebie wybierają przewodniczącego i jego zastępcę. Ponadto oddziały terenowe delegują do Rady Pro-

gramowej po jednym swoim przedstawicielu. 

 

§38 

Główna Komisji Rewizyjna składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczące-

go i jego zastępcę. 

§39 

1. Główna Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności 

Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod wzglę-

dem celowości, rzeczowości i gospodarności. 

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikają-

cymi z jej zakresu działalności i żądania wyjaśnień w tym zakresie. 

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z 

głosem doradczym. 

4. Główna Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi oddziałów. 
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§40 

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne 

Zgromadzenie. 

 

§41 

Główny Sąd Koleżeński składa się z pięciu członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, 

jego zastępcę, sekretarza i rzecznika. 

 

§42 

Główny Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy związane z nieprzestrzeganiem etyki zawodowej oraz spory 

wnoszone przez Władze Towarzystwa i członków dotyczących naruszania statutu, regulaminów, uchwał 

oraz norm współżycia społecznego i spory powstałe na tle działalności w Towarzystwie. 

 

§43 

1. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

1) upomnienia, 

2) zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres pół roku do roku, 

3) wykluczenie z Towarzystwa. 

2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów. 

3. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgro-

madzenia. 

4. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin za-

twierdzony przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa. 

 

 

Rozdział V 

Oddziały Terenowe 

 

§44 

1. Zarząd Główny powołuje Oddziały Terenowe Towarzystwa na podstawie uchwały, jeżeli oddział li-

czy co najmniej 20 członków. 

2. Teren działalności oddziału i miejsce siedziby ustala w uchwale o powołaniu Zarząd Główny. 

 

§45 
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Władzami Oddziału Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd Oddziału, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału, 

4) Sąd Koleżeński Oddziału. 

§46 

1. Najwyższą władzą oddziału terenowego jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd Oddziału. 

 

§47 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1) uchwalenie założeń do planu pracy oddziału; 

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz oddziału terenowego; 

3) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału; 

4) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i delegatów na Walne Zgroma-

dzenie; 

5) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania członków. 

 

§48 

W Walnym Zebraniu oddziału z prawem głosu udział biorą: 

1) członkowie zwyczajni, 

2) członkowie honorowi. 

Z głosem doradczym w Walnym Zebraniu udział brać mogą: 

1) członkowie wspierający, 

2) zaproszeni goście. 

 

§49 

Walne zebranie oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co 

najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obec-

nych. 

 

§50 

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Za-
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rządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej oddziału lub 1/5 liczby członków oddziału. 

 

§51 

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału w terminie 30 

dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

§52 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków oddziału zawiadamia się co najmniej 

na 14 dni przed zwołaniem Zebrania. 

 

§53 

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania oraz 

uchwałami Walnego Zgromadzenia i odpowiada za swoją pracę przed Zarządem Głównym i przed 

Walnym Zebraniem członków Oddziału. 

2. Do zadań Zarządu Oddziału należy w szczególności: 

1) realizowanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa i uchwał Walnego Zebrania oddziału, 

2) uchwalanie planów pracy i planów finansowych oddziału, 

3) reprezentowanie oddziału wobec organów administracji rządowej, samorządowej i organi-

zacji społecznych, 

4) prowadzenie gospodarki finansowej oddziału, 

5) przyjmowanie i skreślanie z ewidencji członków Towarzystwa z terenu działalności oddziału, 

6) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie oddziału, 

7) przyjmowanie i rozliczanie składek członkowskich, 

8) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności statutowej i finan-

sowej oddziału. 

 

§54 

Posiedzenie Zarządu oddziału odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

§55 

Komisja Rewizyjna oddziału składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczą-

cego. 

§56 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej oddziału należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli ca-

łokształtu działalności oddziału ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-
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gospodarczej. 

2. Komisja Rewizyjna oddziału ma prawo występowania do Zarządu oddziału z wnioskami wynikają-

cymi z jej zakresu działalności. W razie uznania za konieczne, może żądać zwołania Nadzwyczajne-

go Zebrania członków oddziału. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej oddziału zapadają zwykłą większością głosów. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z gło-

sem doradczym. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 2 razy do ro-

ku. 

 

§57 

Sąd Koleżeński Oddziału składa się z pięciu osób, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego. 

§58 

Do Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy rozpoznawanie spraw dotyczących naruszania postanowień sta-

tutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa. Do jego kompetencji należy także rozpoznawanie spraw wyni-

kających z popełnienia przez członków Towarzystwa czynów nieetycznych, a także rozpatrywania spo-

rów powstałych między członkami Towarzystwa w zakresie jego statutowej działalności. 

 

§59 

Szczegółowe zasady i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin zatwierdzony 

przez Walne Zebranie członków Oddziału. 

 

Rozdział VI 

 

Majątek Towarzystwa 

 

§60 

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze Towarzystwa składają się: 

1) wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających; 

2) wpływy z działalności statutowej; 

3) dochody z działalności gospodarczej, na którą Towarzystwo otrzymało zezwolenie właści-

wych organów administracji; 

4) darowizny i zapisy przyjęte przez Zarząd Główny. 
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§61 

1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udziela-

nia pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika Zarządu 

Głównego lub dwóch osób upoważnionych przez Zarząd Główny. 

2. Zarządy Oddziałów mogą składać oświadczenia w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w gra-

nicach umocowania przez Zarząd Główny. 

3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

 

 

Rozdział VII 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Towarzystwa 

 

§62 

Uchwalę w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

§63 

1. Uchwalę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów 

przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określi jednocześnie przeznaczenie majątku TROW i w 

tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną. 

 

 

 


