STATUT
Polskiego Towarzystwa Rybackiego
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Polskie Towarzystwo Rybackie zwane w dalszych postanowieniach Statutu „Towarzystwem”
zrzesza osoby fizyczne i prawne działające na rzecz rozwoju rybactwa śródlądowego i
ochrony wód.
§2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie
ustawy o stowarzyszeniach.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i zostało zawiązane na czas nieokreślony.
§4
Towarzystwo działa na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach działania.
§6
1. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej „Polskie Towarzystwo Rybackie”.
2. Siedziba jest miasto Poznań.
3. Towarzystwo posiada odznakę członkowską na podstawie obowiązujących przepisów.
4. Działalność Towarzystwa opiera się przede wszystkim na pracy społecznej ogółu
członków.
5. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.
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Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§7
1. Towarzystwo realizuje swoje cele w kraju i poza jego granicami,
2. Celem Towarzystwa jest w szczególności:
a) Tworzenie

sprzyjających

warunków

do

harmonijnego

rozwoju

rybactwa

śródlądowego i reprezentowania jego interesów,
b) Inspirowanie i rozwijanie twórczych inicjatyw zmierzających do doskonalenia
postępu technicznego, metod chowu i hodowli, obrotu, profilaktyki i zwalczania
chorób ryb i innych zwierząt akwakultury oraz doskonalenia prawa rybackiego.
c) Przeciwstawianie się narastającemu procesowi degradacji środowiska wodnego,
wypracowanie skutecznych metod egzekwowania rekompensat za powstałe straty,
zjednywanie zwolenników zwalczania różnych form zanieczyszczania środowiska.
d) Obrona żywotnych interesów swoich członków.
e) Ułatwianie przepływu informacji o najnowszych zdobyczach nauki i techniki
nadających się do zastosowania w praktyce rybackiej,
f) Integracja środowiska rybackiego.
§8
Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa,.
2. Współdziałanie z Organami Władzy; Administracją Państwową

i samorządami

terytorialnymi,
3. Współpracę z organizacjami społecznymi, jednostkami naukowo-badawczymi i
produkcyjnymi, związanymi z gospodarką wodną i rybactwem.
4. Przygotowanie

i

wydawanie

szkoleniowych i innych

materiałów

informacyjnych,

dokumentacyjnych,

dla potrzeb działalności członków Towarzystwa,

5. Popularyzowanie problematyki doskonalenia i ochrony czystości wód,
6. Prowadzenie kursów, szkoleń, inicjowanie i organizowanie konferencji i odczytów,
7. Pozyskiwanie funduszy w kraju i za granicą,
8. Prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód służyć będzie wyłącznie do
realizacji celów statutowych.

2

Statut Polskiego Towarzystwa Rybackiego

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
Towarzystwo zrzesza członków:
-

zwyczajnych

-

wspierających

-

honorowych
§ 10

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia zainteresowana realizacją statutowych
celów Towarzystwa, która złoży pisemną deklarację i opłaci wpisowe.
§ 11
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Uczestniczyć w zebraniach,
2. Wybierać i być wybieranym do władz,
3. Korzystać z porad i pomocy w zagadnieniach objętych działalnością statutowa,
4. Nosić odznakę i korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających ze statutu.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Towarzystwa i deklarująca poparcie finansowe w wysokości nie mniejszej
niż ustalona składka członkowska.
2. Członkowie

wspierający

–

osoby

prawne

działają

za

pośrednictwem

swych

przedstawicieli.
§ 13
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Krajowy Towarzystwa na
podstawie pisemnej deklaracji.
§ 14
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób zasłużyła się
dla rozwoju Towarzystwa i realizowanych przez niego celów. Członkostwa honorowe
Towarzystwa nadaje Krajowe Zebranie Delegatów.
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§ 15
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Towarzystwa, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
§ 16
Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
2. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa poprzez przynależność do
jednego z działających Oddziałów Terenowych,
3. Przestrzegać norm współżycia społecznego,
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.
Obowiązek, o którym mowa w pkt. 4 nie dotyczy członków honorowych.
§ 17
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Śmierci,
2. Dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
3. Wykluczenia przez Zarząd Krajowy z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez
okres co najmniej 1 roku,
4. Wykluczenia przez Zarząd Krajowy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego skazującego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
5. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
6. Utraty osobowości prawnej przez członka nie będącego osobą fizyczną.
§ 18
1. Wykluczony członek ma prawo odwołać się od uchwały wykluczającej (Oddziału do
Zarządu Krajowego Towarzystwa, a od uchwały) Zarządu Krajowego do Krajowego
Zebrania Delegatów Towarzystwa.
2. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały
Zarządu Krajowego (lub uchwały Oddziału Terenowego).
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3. Do czasu rozpatrzenia odwołania, prawa i obowiązki członka ulegają zawieszeniu.

Rozdział IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 19
Naczelnymi władzami i organami Towarzystwa są:
1. Krajowe Zebranie Delegatów Towarzystwa
2. Zarząd Krajowy Towarzystwa
3.

Krajowa Komisja Rewizyjna

4. Krajowy Sąd Koleżeński
§ 20
1. Kadencja naczelnych władz i organów trwa 4 lata i jest równoczesna.
2. Wybory do władz i organów Towarzystwa odbywają się w głosowaniu jawnym lub
tajnym w zależności od postanowienia przyjętego w regulaminie obrad.
3. Członkowie Towarzystwa mogą pełnić tylko jedną funkcję we władzach i organach
Towarzystwa danego szczebla organizacyjnego.
4. W przypadku ustąpienia członków Władz w trakcie kadencji, Władze Towarzystwa mogą
dokoptować do swego składu nowych członków z tym, że liczba dokoptowanych
członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
5. Uchwały Władz podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej.
6.

Uchwały organów Towarzystwa sprzeczne z przepisami prawa lub Statutu nie mają mocy
prawnej i podlegają uchyleniu przez odpowiednie organy wyższego szczebla.

7. Uchwały władz wyższego szczebla są obowiązujące dla władz niższych szczebli
organizacyjnych.
§ 21
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowe Zebranie Delegatów.
2. Krajowe Zebranie Delegatów może być zwołane w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym.
3. Krajowe Zebranie Delegatów w trybie zwyczajnym zwoływane jest co 4 lata przez
Zarząd.
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4. Liczbę i sposób wyboru Delegatów ustala Zarząd Krajowy przed zwołaniem Krajowego
Zebrania Delegatów.
5. Kadencja delegatów trwa 4 lata.
§ 22
O terminie, miejscu i przedmiocie obrad Krajowego Zebrania Delegatów Zarząd powiadamia
Delegatów na co najmniej 30 dni przed terminem Zebrania.
§ 23
Do kompetencji Krajowego Zebrania Delegatów należy:
1. Wytyczanie i uchwalanie głównych kierunków założeń programowych i finansowych,
2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Krajowemu Zarządowi na wniosek Krajowej
Komisji Rewizyjnej,
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Krajowych Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. Wybieranie Krajowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5. Zatwierdzanie regulaminu działania Krajowego Zarządu,
6. Uchwalenie zmian w Statucie,
7. Rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków oraz odwołań od decyzji Zarządu
dotyczących członkostwa,
8. Nadawanie i pozbawianie honorowego członkostwa Towarzystwa,
9. Podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Towarzystwa,
10. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Krajowego Zebrania Delegatów.
§ 24
Krajowe Zebranie Delegatów 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 obecnych.
§ 25
1. W Krajowym Zebraniu delegatów biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani
zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd - § 29 pkt. 10.
2.

z głosem doradczym:
a) członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,
b) przedstawiciele członków wspierających,
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c) członkowie honorowi,
d) zaproszeni goście.

§ 26
1. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów może być zwołane na podstawie uchwały
Krajowego Zarządu, na żądanie Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek
1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd w terminie 3
tygodni od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).
3. Nadzwyczajne Krajowe Zebranie Delegatów obraduje tylko w sprawie, dla której zostało
zwołane.
4. O terminie, miejscu i przedmiocie obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zebrania
Delegatów Zarząd powiadamia Delegatów na co najmniej 14 dni przed terminem
Zebrania.
§ 27
1. Najwyższą władzę Towarzystwa w okresie między Krajowymi Zebraniami Delegatów
sprawuje Zarząd Krajowy.
2. Zarząd Krajowy składa się z 15-21 członków z wyboru.
3. Zarząd Krajowy na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się, wybierając spośród siebie
Prezydium Zarządu w składzie 5-7 osób.
4. W zebraniach Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć Prezesi Oddziałów z prawem
składania wniosków.
5. Zarząd Krajowy odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
§ 28
Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. realizacja statutowych celów Towarzystwa, wykonanie uchwał i decyzji Krajowego
Zebrania Delegatów oraz rozpatrywanie zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej,
3. przyjmowanie nowych członków,
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4. podejmowanie uchwał o skreśleniu i wykluczeniu członków na podstawie § 17 ust. 3 i 4
Statutu,
5. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach dotyczących działalności statutowych,
6. powoływanie, zawieszanie, rozwiązywanie i nadzorowanie oddziałów terenowych,
określanie ich terenu działania, koordynacja ich prac, przyjmowanie okresowych
sprawozdań oraz zatwierdzanie regulaminu działania,
7. uchwalanie rocznych planów pracy,
8. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
10. zwoływanie Krajowych Zebrań Delegatów i ustalanie zasad wyboru Delegatów,
11. rozpatrywanie i zatwierdzanie budżetu towarzystwa,
12. zatwierdzanie uchwał Prezydium Krajowego Zarządu,
13. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium Krajowego Zarządu,
14. ustalanie wysokości składek i wpisowego,
15. zarządzanie majątkiem i funduszem Towarzystwa,
16. podejmowanie uchwały w sprawie członkostwa Towarzystwa w innych organizacjach
krajowych i zagranicznych,
17. zawieranie umów i zobowiązań w imieniu Towarzystwa,
18. podejmowanie uchwał w sprawie Towarzystwa nie należących do właściwości innych
władz.
19. Składanie wniosków o nadanie Odznaczeń Państwowych i innych wyróżnień.
§ 29
W okresie między posiedzeniami Zarządu statutowe zadania Krajowego Zarządu realizuje
Prezydium Zarządu, w skład którego wchodzą: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik
oraz do 2 członków.
§ 30
1. Prezydium Zarządu Krajowego odbywa posiedzenia w miarę potrzeby(, nie rzadziej niż
raz w kwartale).
2. Uchwały Prezydium Zarządu Krajowego zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos
przewodniczącego obrad.
3. Do zakresu działania Prezydium Zarządu Krajowego należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,
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b) opracowanie projektów, planów działalności i budżetu(ów) Towarzystwa,
c) inicjowanie i prowadzenie innych prac wynikających z postanowień Statutu.
4. Organizację i tryb pracy Zarządu Krajowego oraz jego prezydium określa regulamin
ustalony przez Zarząd Krajowy.
§ 31
1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Krajowe Zebranie
Delegatów.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
§ 32
1. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy przeprowadzanie przynajmniej raz w roku
kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem
działalności

finansowo-gospodarczej,

pod

względem

celowości,

rzetelności

i

gospodarności.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna ma prawo żądać zwołania Nadzwyczajnego Krajowego
Zebrania Delegatów.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Krajowemu
Zebraniu Delegatów i wnioskuje o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
4. Krajowa Komisja Rewizyjna kieruje do Zarządu informację i wnioski wynikające z
kontroli i ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem
doradczym.
5. Krajowa Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich prac może korzystać z pomocy
rzeczoznawców.
§ 33
1. Krajowy Sąd Koleżeński składa się z 3-5 osób.
2. Krajowy

Sąd

Koleżeński

wybiera

ze

swego

grona

przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony przez niego członek
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium z głosem doradczym.
§ 34
1. Do zakresu działania Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy:
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a)

rozpatrywanie

i

rozstrzyganie

spraw

członków

Towarzystwa

dotyczących

nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz, działania na
szkodę Towarzystwa oraz naruszanie zasad współżycia społecznego,
b) rozstrzyganie

sporów

miedzy

członkami,

wynikłych

w

obrębie

działania

Towarzystwa.
2. Krajowy Sąd Koleżeński rozstrzyga w składzie 3-osobowym.
3. Krajowy Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
-

upomnienie,

-

nagana,

-

zakaz pełnienia funkcji statutowych władz Towarzystwa na okres 1 kadencji,

-

zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku,

-

wykluczenie z Towarzystwa.

4. Od orzeczeń Krajowego Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Krajowego Zebrania
Delegatów w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia.
§ 35
Szczegółowy tryb pracy Krajowego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez
Krajowy Sąd Koleżeński.
Rozdział V
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA
§ 36
1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Oddział.
2. Oddziały powołuje i likwiduje uchwałą Zarząd Krajowy Towarzystwa. Oddziały nie
posiadają osobowości prawnej.
3. Powołanie Oddziału może być związane z określonym terenem działania lub ustaloną
specjalizacją branżową rybactwa.
4. Oddział realizuje na swoim terenie cele określone w Statucie Towarzystwa i działa w
oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Krajowy Regulamin działania Oddziałów.
§ 37
1. Władzami Oddziału Terenowego są:
a) Ogólne Zebranie Członków Oddziału
b) Zarząd Oddziału
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§ 38
1. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata i jest równoczesna z kadencją władz krajowych.
2. Wybory do władz Oddziału odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności
od uchwały Ogólnego Zebrania Członków Oddziału.
3. Nowo wybrane władze konstytuują się w dniu wyborów.
4. W przypadku ustąpienia członka władz w trakcie kadencji władze Oddziału mogą
dokoptować do swego składu nowych członków do ilości 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
5. Uchwały władz Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 39
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Ogólne Zebranie Członków.
2. Ogólne Zebranie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub
nadzwyczajnym.
3. Członkowie Oddziału biorący udział w ogólnym zebraniu spełniający wymogi statutowe,
mają prawo głosu i mogą być wybierani do władz.
4. W zebraniu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym władze krajowe
Towarzystwa oraz zaproszeni goście.
5. O terminie, miejscu i przedmiocie Ogólnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd
zawiadamia członków

co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 40

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. wytyczanie i uchwalanie głównych kierunków działalności na okres kadencji,
2. dokonywanie oceny rzeczowej i finansowej Zarządu Oddziału,
3. udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
4. wybór Zarządu Oddziału,
5. wybór delegatów na Krajowe Zebranie Delegatów,
6. rozpatrywanie i uchwalanie wniosków na Krajowe Zebranie Delegatów,
7. podejmowanie innych uchwał i decyzji właściwych dla Walnego Zebrania Członków,
zgodnych z prawem i Statutem PTR.
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§ 41
Ogólne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym
terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w
drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
§ 42
1. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane na podstawie
uchwały Zarządu Krajowego i Oddziałowego na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej
lub pisemny wniosek 1/3 liczby ogólnej członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 43
1. W okresie między Ogólnymi Zebraniami Oddziałem kieruje Zarząd Oddziału.
2. Zarząd Oddziału składa się z 5-7 członków.
3. Zarząd Oddziału konstytuuje się po wyborach i wybiera spośród siebie Prezydium
Zarządu Oddziału w tym Prezesa, V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.
4. Zarząd Oddziału odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz
na pół roku.
§ 44
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Realizowanie statutowych celów Towarzystwa, wykonywanie uchwał i decyzji Walnego
Zebrania Członków Oddziału oraz Zarządu Krajowego,
3. Uchwalanie i realizowanie rocznych planów działalności Oddziału,
4. Zwoływanie i organizacja Walnych Zebrań Członków Oddziału,
5. Zarządzanie majątkiem Oddziału,
6. Podejmowanie, za zgodą Zarządu Krajowego, działalności gospodarczej i szkoleniowej
członków Oddziału.
7.

Dochody z działalności gospodarczej Oddziału podlegają podziałowi: 1/3 na rzecz
Krajowego Zarządu PTR, 2/3 na rzecz danego Oddziału Terenowego.
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Rozdział VI
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 45
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) wpisowe i składki członków zwyczajnych oraz świadczenia członków wspierających,
b) wpływy z działalności statutowej Towarzystwa,
c) darowizny i zapisy,
d) dotacje celowe
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Zarządu
Krajowego Towarzystwa.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje
Zarząd Krajowy.
§ 46
1. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości upoważniony jest Zarząd Krajowy,
a do dysponowania środkami upoważnieni są: Prezes i Skarbnik Zarządu Krajowego
Towarzystwa.
2. Dla ważności oświadczeń i pism w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane
jest współdziałanie 2 osób wchodzących w skład Zarządu Krajowego Towarzystwa –
Prezesa i Skarbnika.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 47
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Towarzystwa i powołania Komisji
Likwidacyjnej podejmuje Krajowe Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w
drugim - bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel na jaki ma
być przeznaczony majątek.
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3. W przypadku likwidacji Oddziału majątek Oddziału pozostaje w dyspozycji Polskiego
Towarzystwa Rybackiego.
4. Niniejszy statut został zatwierdzony na Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów
Towarzystwa w dniu 19 czerwca 2008 roku.
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