
Statut Towarzystwa Karkonoskiego 
 

Załącznik do Uchwały nr 6 WZCTK’19 
Walnego Zjazdu Członków Towarzystwa Karkonoskiego 

z 27 czerwca 2019 r., wpisany do KRS 30 kwietnia 2020 r. 
 
 

Rozdział I 
Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny 

 
§ 1 

1. Towarzystwo Karkonoskie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie 
zarobkowych i posiada osobowość prawną. 
2. Towarzystwo Karkonoskie kontynuuje działalność i tradycje powstałego w 1959 roku w Jeleniej 
Górze Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskich, przekształconego w 1974 r. w Jeleniogórskie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, działające do 2012 r. 
 

§ 2 
1. Terenem działalności Towarzystwa Karkonoskiego jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą 
jest miejscowość Bukowiec w Gminie Mysłakowice.  
2. Towarzystwo może tworzyć jednostki organizacyjne, których zasady funkcjonowania określają 
regulaminy ustalone przez Zarząd Towarzystwa Karkonoskiego. 
 

§ 3 
Towarzystwo Karkonoskie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 
 

§ 4 
1. Towarzystwo Karkonoskie używa symboli, pieczęci i innych emblematów, których wzory ustala 
Zarząd z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
2. Używanie nazwy, symbolów i emblematów możliwe jest wyłącznie za zgodą Towarzystwa 
Karkonoskiego. 
3. Towarzystwo Karkonoskie ustanawia i nadaje medale, odznaki honorowe, listy gratulacyjne oraz inne 
odznaczenia i wyróżnienia. 
 

§ 5 
1. Towarzystwo Karkonoskie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, a do 
prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 
2. Towarzystwo Karkonoskie może prowadzić działalność gospodarczą. 
 

§ 6 
Towarzystwo Karkonoskie, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może być 
członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. 
 

§ 7 
Towarzystwo Karkonoskie skupia osoby fizyczne i prawne zainteresowane kultywowaniem tradycji, 
historią i kulturą, ochroną dziedzictwa i wszechstronnym, zrównoważonym rozwojem. 
 

Rozdział II. Cele Towarzystwa Karkonoskiego 
i sposoby ich realizacji 

 



§ 8 
Celami Towarzystwa Karkonoskiego są:  
a. działalność na rzecz zrównoważonego, społeczno-gospodarczego, kulturalnego i przestrzennego 

rozwoju regionu; 
b. rozwijanie idei regionalizmu i wzmacnianie tożsamości regionalnej; 
c. rozwijanie partnerstwa międzysektorowego oraz kształtowanie postaw patriotycznych i 

obywatelskich, a także działań na rzecz poprawy jakości życia, kultury oraz ekologii. 
 

§ 9 
Towarzystwo Karkonoskie realizuje swoje cele poprzez: 
a. pielęgnowanie i popularyzowanie tradycji, historii i kultury oraz ochronę i udostępnianie dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego regionu; 
b. kształtowanie postaw kreacyjnych wobec bieżących procesów i  problemów oraz perspektyw rozwoju 

regionu; 
c. prowadzenie edukacji regionalnej, ekologicznej oraz dotyczącej poprawy bezpieczeństwa; 
d. współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami, o zbieżnych z celami  Towarzystwa 

Karkonoskiego profilach ich działalności; 
e. współpracę z organami samorządowymi oraz administracją państwową wszystkich szczebli przy 

kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i przestrzennego regionu. 
 

§ 10 
Podstawowymi formami działalności Towarzystwa Karkonoskiego są: 
a. organizacja spotkań, konferencji i wymiana doświadczeń; 
b. prowadzenie własnych placówek (wyspecjalizowanych zakładów i instytutów, wydawnictw, serwisów 

informacyjnych itp.); 
c. prowadzenie działalności badawczej, szkoleniowej, edukacyjnej i wydawniczej, rekreacyjnej oraz 

związanej z aktywizacją dzieci i młodzieży oraz seniorów, a także z poprawą bezpieczeństwa; 
d. współdziałanie z organami samorządowymi i państwowymi na rzecz rozwoju regionu w ramach 

realizacji „Tez Karkonoskich” jako głównego dokumentu programowego Towarzystwa 
Karkonoskiego oraz innych dokumentów programowych i planistycznych, służących 
ukierunkowaniu rozwoju regionu; 

e. udział w postępowaniach dotyczących ochrony interesu publicznego, w szczególności związanych z 
jakością architektury, przestrzeni publicznych i krajobrazu oraz z ochroną przyrody, dóbr kultury i 
ładu przestrzennego; 

f. współdziałanie z polskimi i zagranicznymi instytucjami kulturalnymi, oświatowymi, naukowymi, 
wyznaniowymi oraz organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu, instytucjami o 
charakterze transgranicznym, strukturami Unii Europejskiej, a także mediami. 

 
Rozdział III. Członkowie Towarzystwa Karkonoskiego 

– prawa i obowiązki 
 

§ 11 
Towarzystwa Karkonoskie skupia członków: 
a. zwyczajnych; 
b. wspierających; 
c. honorowych. 
 

§ 12 
1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa Karkonoskiego mogą być obywatele polscy, którzy: 



a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawieni praw publicznych, uzyskali 
rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa Karkonoskiego i złożyli 
pisemną deklarację członkostwa; 

b. małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskali 
rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa Karkonoskiego, złożyli 
pisemną deklarację członkostwa oraz zgodę ustawowych przedstawicieli na przystąpienie opiekuna 
prawnego. 

2. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa Karkonoskiego mogą być cudzoziemcy zamieszkujący na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami obowiązującymi obywateli polskich. 
3. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa Karkonoskiego mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej 
oraz uzyskaniu pisemnej opinii poręczającej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa 
Karkonoskiego. 
 

§ 13 
1. Członek zwyczajny i honorowy, ma prawo: 
a. wybierać do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Karkonoskiego; 
b. zgłaszać wnioski, opinie, postulaty dotyczące działalności Towarzystwa Karkonoskiego wobec jego 

organów; 
c. korzystać z pomocy, usług i urządzeń Towarzystwa Karkonoskiego na zasadach określonych przez 

Zarząd; 
d. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo Karkonoskie; 
e. posiadać i nosić odznakę członkowską Towarzystwa Karkonoskiego; 
f. zaskarżać do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu. 
2. Członek zwyczajny o pełnej zdolności do czynności prawnej, nie pozbawiony praw publicznych może 
być wybierany do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
3. Członek zwyczajny o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, nie ma biernego prawa 
wyborczego.  
 

§ 14 
Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 
a. przestrzeganie i realizowanie postanowień statutu oraz uchwał, regulaminów i decyzji organów 

Towarzystwa Karkonoskiego; 
b. czynny i bezpośredni udział w działalności Towarzystwa Karkonoskiego; 
c. propagowanie i realizowanie idei, celów i zadań Towarzystwa Karkonoskiego; 
d. regularne opłacanie składek członkowskich; 
e. praca społeczna na rzecz Towarzystwa Karkonoskiego. 
 

§ 15 
1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje poprzez: 
a. dobrowolną rezygnację, zgłoszoną pisemnie do Zarządu; 
b. usunięcie wskutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

po uprzednim wezwaniu do uiszczenia zaległych składek; 
c. wykluczenie wskutek naruszenia postanowień statutu i innych postanowień organów Towarzystwa 

Karkonoskiego oraz łamania obowiązującego prawa wobec niego i działania na jego szkodę; 
2. Usunięcia i wykluczenia dokonuje Zarząd, który jest zobowiązany zawiadomić o tym członka za  
pośrednictwem środków komunikacji przyjętych zwyczajowo w Towarzystwie Karkonoskim – pocztą  
elektroniczną, wraz ze stosowną uchwałą, podając przyczyny oraz informując o przysługującym prawie  
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. 



3. Osobom usuniętym i wykluczonym przez Zarząd przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o usunięciu lub wykluczeniu. 
4. W przypadku złożenia odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu o wykluczeniu lub 
usunięciu nie wywołuje skutków prawnych do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie 
Członków.  
 

§ 16 
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała pomoc 
finansową lub rzeczową na rzecz Towarzystwa Karkonoskiego i działa przez swojego pełnomocnika. O 
przyjęciu  członka wspierającego decyduje Zarząd.  
 

§ 17 
Członek wspierający ma prawo: 
a. brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków i posiedzeniach Zarządu; 
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa Karkonoskiego; 
c. korzystać z pomocy, usług, urządzeń i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez 

Towarzystwo Karkonoskie na zasadach określonych przez Zarząd. 
 

§ 18 
1. Osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Towarzystwa Karkonoskiego i rozwoju 
regionu, może zostać jego członkiem honorowym. 
2. O członkostwie honorowym decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
3. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składki członkowskiej i czynnego uczestnictwa w 
działalności Towarzystwa Karkonoskiego. 
4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać statutu oraz postanowienia organów Towarzystwa 
Karkonoskiego. 
5. Członek honorowy ma równe prawa z członkami zwyczajnymi. 
 

Rozdział IV. Organa Towarzystwa Karkonoskiego 
 

§ 19 
Organami Towarzystwa Karkonoskiego są: 
a. Walne Zebranie Członków; 
b. Zarząd; 
c. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 20 
Składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Karkonoskiego pochodzą z wyboru. 
 

§ 21 
1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w sposób jawny. Walne Zebranie Członków 
może uchwalić tajne głosowanie w ww. wyborach. 
2. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa 
uprawnionych do głosowania uczestników Walnego Zebrania Członków. 
3. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 
4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 
5. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków na zwolnione w okresie 
kadencji miejsca, lecz ich liczba nie może przekroczyć w ciągu kadencji jednej trzeciej składu 
pochodzącego z wyboru. 
 



§ 22 
Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby uprawnionych do głosowania. 
 

A. Walne Zebranie Członków 
 

§ 23 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Do ważności Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność co najmniej połowy i jednego 
uprawnionych do uczestnictwa. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje zebranie w drugim 
terminie, w którym ważność uchwał nie zależy od kworum. 
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
a. ustalenie głównych kierunków działania w okresie kadencji pozostałych organów; 
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej; 
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
d. odwoływanie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
e. ustalanie wysokości składki członkowskiej; 
f. rozstrzyganie wniosków zgłaszanych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną; 
g. uchwalanie statutu i jego zmian; 
h. uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków oraz Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
i. nadawanie godności członka honorowego; 
j. powoływanie pełnomocników do zawierania umów z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi; 
k. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa Karkonoskiego i przeznaczeniu jego majątku; 
l. powoływanie komisji celowych i określanie ich kompetencji; 
m. podejmowanie uchwał w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 
 

§ 24 
1. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: 
a. członkowie zwyczajni i honorowi (z głosem decydującym); 
b. członkowie wspierający (z głosem doradczym) oraz osoby zaproszone. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd raz w roku najpóźniej do końca 
czerwca. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia członków Zarząd co 
najmniej a 14 dni przed terminem zebrania, dostarczając im dokumenty niezbędne do podejmowania 
decyzji. 
4. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
 

§ 25 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest: 
a. z inicjatywy Zarządu; 
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
c. na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej ilości członków z podaniem uzasadnienia i 

określenia spraw mających być przedmiotem obrad. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, szczególnie w 
uzasadnionych przypadkach. 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia 
żądania lub wniosku. Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 



B. Zarząd 
 

§ 26 
1. Zarząd Towarzystwa Karkonoskiego reprezentuje je w okresie między Walnymi Zebraniami 
Członków. 
2. W skład Zarządu wchodzi od 5 do 7 osób. Podział funkcji w Zarządzie następuje na pierwszym 
posiedzeniu. 
3. Zarząd w szczególności: 
a. nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków; 
b. decyduje o działalności Towarzystwa Karkonoskiego w sprawach bieżących; 
c. określa zadania programowo-organizacyjne Towarzystwa Karkonoskiego; 
d. wybiera prezesa, wiceprezesów i skarbnika oraz sekretarza; 
e. uchwala budżet oraz przyjmuje coroczne sprawozdania z jego wykonania; 
f. uchwala roczny plan pracy; 
g. rozpatruje sprawozdania i wnioski Komisji Rewizyjnej; 
h. ustanawia i likwiduje jednostki organizacyjne i gospodarcze Towarzystwa Karkonoskiego oraz 

uchwala ich regulaminy; 
i. ustanawia i likwiduje kluby, komisje i zespoły oraz uchwala ich regulaminy; 
j. przyjmuje nowych członków; 
k. decyduje o przystępowaniu Towarzystwa Karkonoskiego do innych organizacji; 
l. powołuje i odwołuje Kapitułę Odznaki Towarzystwa i na jej wniosek nadaje odznaczenia, nagrody i 

wyróżnienia; 
m. ustanawia odznaczenia i tytuły honorowe Towarzystwa Karkonoskiego; 
n. wykonuje inne funkcje określone w statucie oraz przekazane przez Walne Zebranie Członków; 
o. ustala termin Walnego Zebrania Członków; 
p. ustala terminy płatności składek; 
r. zajmuje stanowisko wobec społecznie ważnych problemów. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. 
5. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu. 
 

C. Komisja rewizyjna 
 

§ 27 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalności Towarzystwa Karkonoskiego. 
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków. 
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
4. Do Komisji Rewizyjnej nie może być wybierany: 
a. członek Zarządu oraz osoba z nim pozostająca w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości z tytułu zatrudnienia; 
b. pracownicy Towarzystwa Karkonoskiego; 
c. członek Towarzystwa Karkonoskiego, skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej. 
 

§ 28 
1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący lub sekretarz, zgodnie z planem pracy 
komisji lub w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.  
2. Pracę Komisji Rewizyjnej reguluje uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin. 
 

§ 29 



1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie i ocenianie całości działań Towarzystwa 
Karkonoskiego.  
2. Komisja Rewizyjna w szczególności:  
a. kontroluje działania Zarządu i jednostek organizacyjnych pod kątem ich zgodności ze statutem, 

uchwałami, programem Towarzystwa Karkonoskiego i przepisami prawa; 
b. kontroluje działalność finansową Zarządu pod kątem zgodności z przepisami, zasadami finansowo-

gospodarczymi Towarzystwa Karkonoskiego, celowości, gospodarności i rzetelności; 
c. kontroluje gospodarowanie i nadzór Zarządu nad majątkiem Towarzystwa Karkonoskiego; 
d. przedkłada Zarządowi informację o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a 

w przypadkach szczególnie uzasadnionych wnioski o odwołanie osób z pełnionych funkcji; 
e. wydając zalecenia pokontrolne określa sposoby i terminy usunięcia nieprawidłowości. 
3. Zarząd zobowiązany jest zapoznać się z wnioskami Komisji Rewizyjnej na najbliższym posiedzeniu i 
ustosunkować się do nich. 
4. Kontrola działalności Towarzystwa Karkonoskiego odbywa się przynajmniej raz w roku, przy 
opiniowaniu sprawozdania finansowego. 
 

§ 30 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawa 
uczestniczyć  głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu. 
 

§ 31 
1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 
2. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres całej 
kadencji na Walnym Zebraniu Członków. 
3. Nieuzyskanie absolutorium przez Zarząd lub jego członka, imiennie wskazanego przez Komisję 
Rewizyjną powoduje niemożność kandydowania do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Towarzystwa 
Karkonoskiego w najbliższej kadencji. 
 

Rozdział V. Struktura Towarzystwa Karkonoskiego 
 

§ 32 
Towarzystwo Karkonoskiego może powoływać jednostki terenowe i kluby. 
 

§ 33 
1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa Karkonoskiego są koła terenowe. 
2. Zarząd Towarzystwa Karkonoskiego może powoływać koła terenowe dla skupiania jego członków z 
jednej miejscowości lub rejonu, oddalonych od siedziby Towarzystwa, aby sprawniej realizować jego 
zadania statutowe. 
3. Koło terenowe może powołać Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 5 osób 
deklarujących przystąpienie do Towarzystwa Karkonoskiego, bądź 5 jego członków zwyczajnych. 
Zarząd tworząc koło terenowe określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę. 
4. Koła terenowe Towarzystwa Karkonoskiego nie posiadają osobowości prawnej. 
5. Kołem terenowym kieruje jego przewodniczący wybrany spośród członków zwyczajnych koła i 
powołany przez Zarząd. 
6. Odwołania przewodniczącego koła terenowego dokonuje Zarząd, na wniosek członków koła lub 
organów Towarzystwa Karkonoskiego.  
7. Zakres działania koła terenowego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 
8. Rozwiązania koła terenowego lub klubu dokonuje Zarządu w przypadku: 



a. zaprzestania faktycznej działalności koła terenowego lub klubu, albo zmniejszenia stanu liczebnego 
członków poniżej liczby wymaganej dla powołania koła terenowego lub klubu, przez okres dłuższy 
niż 6 miesięcy, 

b. złożenia przez przewodniczącego koła terenowego lub lidera klubu, bądź przez organa Towarzystwa 
Karkonoskiego, wniosku o rozwiązanie.  

 
§ 34 

1. Kluby skupiają członków Towarzystwa Karkonoskiego dla realizacji odrębnych zagadnień 
wynikających z jego celów statutowych lub ze względu na podobne zainteresowania poszczególnych 
członków. 
2. Kluby powołuje Zarząd Towarzystwa Karkonoskiego na wniosek co najmniej 10 członków 
zwyczajnych. 
3. Kluby Towarzystwa Karkonoskiego nie posiadają osobowości prawnej. 
4. Klubem kieruje jego przewodniczący wybrany spośród członków zwyczajnych koła i powołany przez 
Zarząd. 
5. Odwołania przewodniczącego koła terenowego dokonuje Zarząd, na wniosek członków koła lub 
organów Towarzystwa Karkonoskiego.  
6. Jeżeli klub powołany zostanie na terenie działającego koła terenowego, wchodzi w jego skład i 
podlega bezpośrednio przewodniczącemu koła. 
 

§ 36 
1. Koła terenowe i kluby działają zgodnie z zaleceniami i uchwałami organów Towarzystwa 
Karkonoskiego. 
2. Przewodniczący koła terenowego obowiązany jest ściśle współpracować w realizacji zadań z 
organami Towarzystwa Karkonoskiego. 
3. Bieżącą kontrolę nad działaniami przewodniczącego koła terenowego sprawuje Zarząd. 
4. Zaciąganie zobowiązań finansowych i zarząd majątkiem przewodniczący koła terenowego wykonuje 
wyłącznie w ramach posiadanych środków, pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Zarząd. 
 

Rozdział IV. Majątek Towarzystwa Karkonoskiego 
 

§ 37 
1. Majątek Towarzystwa Karkonoskiego powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku oraz z ofiarności publicznej. 
2. Towarzystwo Karkonoskie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, 
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.  
3. Towarzystwo Karkonoskie może otrzymywać dotację według zasad, określonych w odrębnych 
przepisach. 
4. Towarzystwo Karkonoskie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa Karkonoskiego 
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
5. Majątkiem i dochodami Towarzystwa Karkonoskiego zarządza Zarząd.  
6. Zabrania się:  
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa Karkonoskiego w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi; 



b. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie 
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;  

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa Karkonoskiego;  

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Towarzystwa Karkonoskiego, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 
bliskich. 
 

§ 38 
1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Towarzystwa Karkonoskiego oraz dla 
udzielenia pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu w tym 
prezesa Zarządu lub wiceprezesa Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu lub pełnomocnikiem, 
upoważnionym przez Zarząd.  
2. W umowach zawieranych z członkami Zarządu Towarzystwo Karkonoskie jest reprezentowane przez 
pełnomocnika, powołanego przez Walne Zebranie Członków. 
 

§ 39 
1. Towarzystwo Karkonoskie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

 
Rozdział VI. Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa Karkonoskiego 

 
§ 40 

1. Zmiany statutu uchwala Walnego Zebrania Członków większością dwóch trzecich głosów przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
2. W przypadku braku kworum określonego w ust.1 podczas Walnego Zebrania Członków, którego 
porządek przewiduje zmianę statutu, ważność uchwały ponownie zwołanego Walnego Zebrania 
Członków nie zależy od kworum.  
 

§ 41 
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa Karkonoskiego i przeznaczeniu jego majątku 
podejmuje  zwyczajne Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co 
najmniej dwóch-trzecich uprawnionych do głosowania. 
2. W przypadku braku kworum określonego w ust.1 podczas Walnego Zebrania Członków, którego 
porządek przewiduje zmianę statutu, ważność uchwały ponownie zwołanego Walnego Zebrania 
Członków nie zależy od kworum.  
 
 
 
Przewodniczący Zjazdu 

Witold Szczudłowski 

…………………………… 


