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biórki na własny koszt. Jako rekompensa tę za poniesion~ 
k oszty rozbiórki dzierża wca za lr zym uje ma terialy pocho
dzące z rozbiórki, pod warunkIem uporządkowania terenu 
po zakończonej rozbiórce w terminie wyznaczonym przez 
wydzierżawiającego. 

§ 7. W stosunku do · dzierżawców domów (lokali), 
o których mowa w uchwale, nie stosuje się prze pisów § 15 
ust. I uchwały nr 280 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 
197\ r. w sp rawie zasad przydziału mieszkań (Monitor Pol
ski Nr 60, poz. 397). 

§ 8. Najemcy zamieszkali w domach (lokalach) prze
znaczónych przez terenowe organy administracji państwo
wej w miastach (dzielnicach miast wyłączonych z woje
wództw) · lub w gminach do wydzierżawienia osobom fi
zycznym, którzy nie skorzystają z możliwości dzierżawy, 
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zamieszkują nadal w tych domach (lokalach) na prawach 
najemcy. 

§ 9. W razie śmierci dzierżawcy domu (lokalu) osoby 
bliskie dz ierżawcy wspólnie z nim zamieszkałe wstępują 
w stosunek dzierżawy. 

§ 10. Minister Finansów zarządzi zaniechanie ustala-o 
nia zobowiązań podatkowych w zakresie podatk u od nie
ruchomości od budynków wydzierżawionych, o których 
mowa w uchwale. 

§ 11. Uchwała nie dotyczy nieruchomości Państwowe
go Funduszu Ziemi. 

§ 12. lLchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNI;TRZNYCH 

z .dnia 5 kwietnia 1974 r. 

w sprawie ustalenia I ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo ł.ączności z Polonią 
Zagraniczną "Polonia,,", 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 16 maja 1973 r. w sprawie uznania Towarzystwa 
Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia" za · stowarzy
szenie wyższej użyteczności (Dz. U. Nr 20, poz. 115) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się i ogłasza statut stowarzyszenia wyższej 
użyteczno!ici "Towarzystwo Łączności z Polonią Zagqmicz
ną «Polonia»", stanowiący · załącznik do zarządzenia. 

§ 2, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister ~praw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 

Zał<,!cznik do zarz'ld7.e nia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z·dnia 5 kwiet
nia 1974 r. (poz. 92). 

STATUT 

TOWARZYSTWA ŁĄCZNO$CI Z POLONIĄ ZAGRANICZNĄ "POLONIA" 

Towarzystwo ł,ączności z Polonią Zagraniczną "POLO
NIA" jako organizacja społeczna jest wyrazicielem idei 
więzi Polski z Polonią . zagr.aniczną. 

W działalności . swej Towarzystwo dąży do zaspokaja
nia kulturowych potrzeb Polonii, wynik a jących z je j pol
skiego rodowrldu, oraz do upowszechnien ia wśród Polonii 
wiedzy o Polsce, jej historii, kulturze i współczesnych 

osiągni ęciach. 

Towarzystwo, popul aryzując w środowiska ch polonij
nych wiedzę o Polsce, pragnie przyczyniać się do iiawią

zywania i za cieś niania stosunków współpracy i przyjaźni 

między narodem ' polskim a narodami, wśród których żyje 
Polonia . Działalność Towarzystwa nie narusza obowiązków 
osób polskiego pochodzenia wobec państw, których osoby 
te są obywatelami. 

Towarzystwo będzie dążyć, aby rosnąca w środo
wiskach polon'ijnych dtima z polskiego pocho,ctlenia sfawa
ła się aktywnym czynnik Iem ksz!altowa nia c6raż ' \J oriryŚI~ 
niejszych warunków życia .. Polonii i upowszechniania w 
świecie dobrego imienia narodu polskiego. 

ROZDZIAŁ I 

Pru'pisy ogólne. 

§ l. Towarzystwo r.ączności z Polonią Zagran iczną, 

zwane dalej "Towarzystwem", jest ' stowarzyszeniem wyż

'szej użytecznośc i i posiada osobowość pr awną . 

§ 2. Terenem dzi a łalności Towarzystw a jest obszar 
Polskie j Rzeczy pospolitej Ludowej . 

§ 3. Si edlibą władz naczelnych Towarzystwa jest mia
sto stołeczne \Narszawa. 

§ 4. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej i podłużnej 
oraz emhlematu z napi<;PIl1 : Towarzystwo Łączności z Po
lonią Zagraniczną "POLONIA", 

. § 5, ' .Organem prasowym Towarzystwa jest czasopismo 
i,PanOfall\c<I . pol sk i,I". . 

§ 6. Towarzystwo ma prawo powoływania oddzia'lóW' 
terenowych. 
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ROZDZIAŁ II § 9. Towarzystwo jest koordynatorem działalności po-
lonijnej, pO'dejmO'wanej przez inne organizacje społeczne 

Cele I środki działania. w Polsce. . 

§ 7. TO'warzystwo, rozwijając SWO'ją działalnO'ść, ma ROZDZIAŁ III 
na celu: 

1) zaspokajanie potrzeb PO'lonii zagranicznej w pO'dtrzy
mywaniu więzi z Polską, 

2) upO'wszechnianie wśród Polonii wiedzy o Polsce, jej 
histO'rii, kulturze i współczesnych O'siągnięciach, 

3) popieranie aspiracji PO'lonii do stałego pO'dnO'szenia 
jej znaczenia społecznego w krajach osiedlenia, 

4) popularyzowanie w Polsce wiedzy o Polonii zagranicz
nej, 

5) zacieśnianie więzów prlyjażni i współpracy między 

narodem polskim a narodami, wśród których żyje Po
lonia. 

§ 8. TO'warzystwo realizuje ~Y\'C)je ~ęle przez: 
.. ~ " .. ' , ; .~- , ,".-

1) współpracę z polonijnymi stO'warzyszeniami, organiza
cjami, placówkami O'światowymi, kulturalnymi, nauko~ : , 
wymi, religijnymi, gospodarczymi, zawodowymi, tury
stycznymi i sportowymi oraz utrzymywanie kO'ntak-

.;:~,M~ów indywidualnych ' z; bsobam(polskiego pochO'dzenia, , 

2) współdziałanie w nawiązywaniu kO'ntaktów gospodar
czych, naukowych i kulturowych m iędzy środowiska

c, ';" m ( i ' stbwarżyszeniami poion'ij~ymi a ()dpowiednimi 
instytucjamf i organizacjami wP9lsce, , 

.3) 'organizowanie , dla Polonii zagranicznej, zwłaszcza dla 
młodzieży, różnorO'dnych akcji, jak np.: kursy języka 
polskiego, sejmiki pO'lonijne, festiwale polonijnych ze
społów artystycznych, plenery artystyczne, wystawy, 
wycieczki, imprezy sportowe, 

4) współdziałanie w rO'zwijaniu pO'lO'nijnego ruchu tury
stycznegO', 

5) ułatwianie młodzieży pO'lskiego pochodzenia dostępu 

dO' szkół i 'wyższych uczelni w Polsce oraz współudział 
w sprawowaniu opieki nad tą młO'dzieżą, 

6) prowadzenie własnej ' działalności wydawniczej oraz 
inicjowanie wydawnictw na potrzeby Polonii zagra
nicznej, 

7) inspirowanie w PO'lsce rO'zwoju badań naukowych prO'
blemów polońijnych, 

8) udzielanie pomocy reemigraritom, którzy osiedlili się 
na stałe w Polsce, 

9) wspOłprarę z prasą, radiem i telewizją w propagowa
niu w';rńd społeczeństwa polskiego wiedzy O' Polonii 
i działalności polonijnej, 

10) wspóldzi .ałanię_ z ,polskimi i ns-ty tucjam} organami. . 
państwowymi w zakresie rozwiązywania prohle>ffiów. 
waru nk II jąrych rOlwój działiii n ości pnlonijn'ej- ' or'81" w 
zakreSie pcJmocy p0de, łmowanej przez Le instYflłcje 

i organ y na rzecz Polonii. 

CzłQnkowie, Ich prawa I obowiązki. 

§ 10. 1. Członkami Towarzystwa mogą być osO'by 
fizyczne i osoby prawne. .. 

2. Osoba prawna reprezentowana jest w Towarzystwie 
przez wyznaczonego przez siebie przedstawiciela. 

§ l t. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczaj
nych, wspierających i honorowych. 

§ 12. Czło\1kiem zwyczajnym Towarzystwa może być: 

l) obywatel polski, który pragnie czynnie uczestniczyć w 
realizacj} celów Towarzystwa, 

2) instytucja lub organizacja, działająca na terenie PRL, 
gotowa ' pra.cować na rzecz więzi Polonii zagranicznej 
z Polską. 

§ 13. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być 
zarówno osoba fizyczna, jak i osoba pra wna, które pragną 
świadczyć materialnie na rzecz Towll(zystwa .. , Czlol1kami 
wspierający~i mogą zostać organizacje polonijne i ~soby 
fizyczn'e ' 'zamieszkałe za granicą. 

§ 14. Członkiem honorowym Towarzystwa może zo
stać osoba fizyczna i osoba prawna, jeżeli ;p%żyły SlC:le~ 

gólne zasługi w działalności polonijnej, Honorowe ' człon

kostwo może być' na'dawaneorganizacjom polonijnym oraz 
osobom fizycznym zamieszkałym za granicą. 

§ 15. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo: 

1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, 

,2) uczestniczyć w zebraniach członkowskich, 

3) nosić odznakę organizacyjną, 

4) korzystać z wydawnictw Towarzystwa .. 

§ 16. Członek zwyczajny jest obowIąz<lny: 

l) brać udział w pracach Towarzystwa, 

2) opłacać reyularnie , składki. , 

§ 17. Członek wspierający ma prawo: 

1) nosić odznakę organizacyjną, 

2) korzystać z wydawnictw T(J)warzystwa" 

3) brał udział w imprezach orgClniz,oWiloycb .przez Tow(l
r.zystwo. 

, § 1~, , Cżłnnpk honorowy nie opłaca sklcdkI czh:mkow- ' 
~k. +j iina 'pfąwo: . 

1} nosić odlllakę organizacyjną, 
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2) brać udział w imprezach organizowanych przez Towa- " 4}, .~ybór Rady Naczelnej i Komisji Rewizyjnej, 
rzystwo, 

3) korzystać z wydawnictw Towarzystwa. 

§ 19. 1. Przynuleżność do Towarzystwa ustaje na 
skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do 
Prezydium Rady Naczelnej Towarzystwa, 

2) skreślenia z listy członków z powodu nie usprawie
dliwionego zategiJnia z opłatą składek członkowskich 
za okres prl'ekraCZd jący 1 rok, 

3) wydalenia orzeczonego przez Prezydium Rady Naczel
nej za działanie na szkodę Towarzystwa lub ze wzglę
du na pozbawienie praw publicznych, 

4) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem Towarzy
stwa. 

2. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy członków 
łub wydalenia przysłuuuje prawo wniesienia odwołania do 
Rady Naczelnej Towarzystwa. 

§ 20. Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet człon

ków oraz ustania czl<Jnkostwa z różnych przyczyn podej
muje Prezydium Rady Naczelnej Towarzystwa. ' 

ROZDZIAŁ IV 

Władze naczełne Towarzystwa. 

§ 21. Wladzami naczelnymi Towarzystwa są: 

1) Zjazd Towarzystwa, 

2) Rada Naczelna, 

3) Komisja Rewi:zyjna. 

§ 22. Kadencja władz wybranych przez Zjazd trwa 
5 lat, a ich wyhoru d" konuje się w głosowaniu jawnym. 

, Rar/a Naczelna i Komisja Rewizyjna mają prawo dokoop
tować do swego skłddu czł o nków na zwolnione mi e jsca; 
liczba członków dukooptowunych nie może przekraczać 113 
składu z wyboru. -

§ 23. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapa
dają zwyklą więk.,wśC'ią głosów pT'ly obecności co naj
mniej polowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba 
że przepisy statutu stanowią inaczej. 

ZJald Towarzystwa. 

. § 24. Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa do 
jego wylącznE'j kompetencji należy: 

1) uchwalanie programu działalności Towarzystwa, 

2) rozpatrywanie i pr7yjmowanie sprawozdania Rady Na
czelnej oraz Komisji Rewizyjnej, 

3) udl.ielaniE' ahsolutorium ustępującej Radzie Naczelnej 
na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5) uchwalanie projektu zmiany statutu, 

6) nadawanie godności członka honorowego Towarzy
stwa. 

§ 25. Zjazd zwyczajny jest zwoływany raz na 5 lat 
przez Radę Naczelną, która zawiadamia o jego terminie 
i porządku obrad co najmniej na 30 dni przed jego odby
ciem. 

§ 26. W Zjeżdzie uczestniczą z prawem głosowania 

tylko zwyczajni członkowie Towarzystwa. 

§ 27. W Zjeżdzie uczestniczą z głosem doradczym 
c~łonkowie honorowi i wspierający Towarzystwa. 

§ 28. Nadzwyczajny Zjazd jest zwoływany z inicjaty
wy Rady Naczelnej Towarzystwa, na wniosek Komisj-i Re
wizyjnej, na wniosek co najmniej jednej tr·zcciej członków 
zwyczajnych Towarzystwa i odbywa się najpóźniej w ter
minie trzech miesięcy od .daty zgłoszenia wniosku. 

Rada Naczelna. 

§ 29. Rada Naczelna kieruje działalnością Towarzy
stwa w okresie między Zjazdami. 

§ 30. Rada Naczelna w liczbie 130 osób jest wybie
rana przez Zjażd spośród członków zwyczajnych Towarzy
stwa. 

§ 31. Rada Naczelna wybiera spośród siebie Prezy
dium w składzie do 25 osób, w tym : prezesa, 3-5 wice
prezesów, sekretarza generalnego i skarbnika. 

§ 32. Do zakresu działania Rady Naczelnej należy: 

1) uchwalanie kie.runków bieżącej działalności Towa
rzystwa, 

2) wykonywanie uchwał Zjazdu, 

3) przyjmowanie sprawozdań Prezydium Rady z. działal
ności Towarzystwa, 

4) przyjmowanie informacji Prezydium Rady o realizacji 
blIdżetu, 

· 5) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

6) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Rady 
Naczelnej w sprawach spornych między członkami, 

dotyczących statutowej działalności Towarzystwa, 

7) podejmowanie uchwał o powołaniu oddziałów tere
nowych Towarzystwa, 

8) ustalanie zasad i trybu nadawania odznak honorowych 
. i podejmowanie uchwal o ich nadaniu. 

§ 33, Posied7enia Rady NaczelnE'j odbywają się w 
miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
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§ 34. 1. Rada Naczelna Towarzystwa powołuje na
stępujące komisje: 

1) Komisję Oświaty, 

2) Komisję Nauki, 

3) Komisję Kultury, 

4) Komisję Turystyki. 

Komisje są organami doradczymi Rady Naczelnej. 

2. Zakres działalności i organizację komisji ustala re
gulamin uchwalony przez Radę Naczelną. 

Prezydium Rady Naczeln~j. 

§ 35. L Prezydium Rady Naczelnej jest organpm kie
-rującym dz;aldlllością TowMzystwa w okresie między po
siedzen·iami Rady Naczeln€j. 

2. ,'Prezydium pracuje zgodnie z Llchwalonym planem 
pracy i zbiera się przynajmniej rdZ na kwartał. 

§ 36. Do zakresu działania Prezydium należy w szcze
gólności: 

1) realizacja uchwa', władz Towarzystwa, 

2) uchwalanie planów pracy oraz przygotowywanie spra
wozdań z ich realizacji, 

3) uchwalanie budżetu, 

4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Na
czelnej, 

5) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

6) ustalanie regulaminu pracy Prezydium, 

7) zwoływanie posiedzeń Rady Naczelnej, 

8) przyjmowanie człnnków Towarzystwa i podejmowa
nie uchwał w sprawie ustania cz/unkostwa, 

9) zarządzanie majątkiem Towarzystwa, 

10) przyjmowanie zapisów i darowizn, 

11) rozstrzyąanie spraw spornych mięrlzy członki'llni, do
tyczących statutowf'j działalności Towarzystwa . . 

Sekretariat. 

2) opracowywanie planów pracy i projf'któw uchwał do 
zatWierdzenia przez odpoWiednie władze Towarzy
stwa, 

3) przygotowywanie sprawozdań z realizacji rocznych 
planów pracy na posiedzenia Prezydium, 

4) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady 
Naczelnej i jej PrezydIUm, 

5) kierowanie pracą biura Towarzystwa, 

6) realizacja budżetu Towarzystwa. 

Komisja Rewizyjna. 

§ 39. Komisja Rewizyjna skIJda się z prezesa, wice
prezesa i 5 członków, wybranych spośród członków To
warzystwa przez lj,izd. ' 

§ 40. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie - przynajmniej raz w roku - kon
troli dzialJlności finans0w c) gospodarClf'j Towarzy
stwa z punkt.u widzenia gosp,dMności, legalności oraz 
kontroli działalności Towarzystwa pod względem zgod
ności ze statutem, 

2) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek 
członkowskich, 

3) składanie sprawozdań na Zjeżdzie Towarzystwa 
zgłaSZAnie wniosków o udlielenie absolutorium ustę

pującej Radzie Naczelnej, 

. 4) przedst.awianie Prezydium protokołów pokontrolnych 
wraz z wniosk-ami, 

5) ,składanie na posiedzeniach Rady Naczelnej' informa
cji o wynikach kontroli. 

§ 41. Komisjl Rewizyjna działa na podstawie uchwa
lonego przez Siebie regulaminu. 

§ 42. Przf'wodniczilCy Ki,misji Rewizyjnej ma prawo 
urzpstrJiczenia z ql.1Sf'111 d '~rild('Zyrn w posledleniach Rady 
Naczelnej Towarzyslwa i jej Prezydium. 

ROZDZIAŁ V 

Oddlialy Towarzystwa. 

§ 43. 1. Ondzia!y Tow'H7ystwa kierują pracą Towa
rzystwa na wyznaczonym OhS'lć1rle. 

§ 37. Spkrf't.~riat jest orą·lnem wykono1\Vczym Rady 2. ObSZAr rlziilłania od :hiału Towarzystwa określa 
Naczelnej p lw;)lilnyrn prtez Rildę NcI':7plną spośród jej Rada Naczelna Towarzyslwa. 
członków. W skłdd Spkrelariatu wchodl. ą: sekretarz ge-
neralny i zastępcy sekretarza generalneoo. § 44. Władzami oddziału Towarzystwa są: 

§ :ł8. Do zdkresu działalności Sekreturiatu należy w 
szcze~Jólności: 

l) realizacja planów pracy 
stwa, 

uchwał wJadz Towarzy-

1) walne zgromadzenie oddziału, 

2) rada oddziału, 

3) komisja rewizyjna oddziału. 
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§ 45. Przepisy § 22 stosuje się odpowiednio. 

§ 46. Walne zgromadzenie oodziału je st najwyższą 
władzą oddziału i do jego kompetencji należy: 

1) uchwalanie wytycznych dotyczących działalności To
warzystwa na obszarze dzialania oddziału, 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań rady od
działu i komisji rewizyjne j oddziału, 

3) udzielanie absolutorium ustępującej radzie oddziału ' 
na wniosek komisji rewiz yjnej oddzia łu, 

zydium należy w szczególności wykonywanie zada:ń prze
kazywanych do realizacji przez radę oddziału oraz za
rządzanie majątkiem w gran 'i cach upoważnienia udzielo
nego przez Prezydium Rady Naczelnej. 

2. Posiedzenia prezydium rady oddziału odbywają się 
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 mie
siące. 

§ 55. Komisja rewizyjna oddziału składa się z preze
sa i 2-4 członków wybranyc h przez walne zgromadzenie 
oddziału. 

4) wybór członków rady oddziału i komisji rewizyj ne j 56. 1. Do kompetencji komisji rewizyjnej oddziału 
oddziału. należy: 

§ 47. Walne zebranie oddziału jest zwoływane prz r z 
r adę oddzialu, która zawi a d a mia o jego terminie i porząd
ku obrad co najmniej na 30 dn·j przed jego odbyciem. 

§ 48. I. W walnym zgromadzeniu oddziałuuc'zestniCzą: 

l) członkowie zwyczajni Towarzystwa z prawem gł o so

wania, 

2) czi(lnk~'wie : h'~'riprow'i , (~s'pierający Towarzystwa -
z głosem doradczym. 

2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyhor6w 
określa regulamin uchwalony przez Radę Naczelną Tow a- . 
rzystwa. 

§ 49. 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie oddźiału 
zwołuje się na żą<lanie Rady Naczelnej Towarzystwa, ko
misji re wizyjnej oddziału, a także z inicjatywy rady od
działu. 

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie oddziału odby
wa się w ciągu dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wnio
sku. 

§ 50. Rada oddziału kieruje pracą Towarzystwa na 
obszarze działania oddziału i ' odpowiada za swą diiałal
ność przed walnym zgromad ziwiem oddziału, ' 

§ 51. 1. Rada oddz i ału w liczbie 50-70 osób jest . 
wybiewna spośród członków zwyczajnych przez· walne ' 
zgromadzenie oddziału. 

2. Rada oddziału wybiera spośród siebie prezydium w 
składzie do 13 osób, w tym prezesa, wiceprezesów i sk arb
nika, oraz określa ich kom petencje. 

§ 52. Do zakresu działania rady oddziału należy : 

l) uchwalanie kierunków działalności na obszarze dzia
-łania oddział.u zgodnych ze statutem, programem 
i ogółnymi kierunkami działalnośCi Towarzystwa, 

2) reprezentowanie interesów Towarzystwa na obszarze 
działania oddziału, 

3) wykonywanie czynności zleconych przez władze na
czelne Towarzystwa. 

1) przeprowad za nie przynajmniej raz w roku kontroii 
całokształtu działalności towarzystw~, 

2) składanie waln e mu zgroma<lzeniu oddziału .. oraz ko
misji rewizyjne j Towarz"ystwa sprawozdań' ,ze . swej 
działalnoŚCi, . ., ' . . , ' . 

3) występowanie z wn ioskami o zwołanie ' posiedzenia ra
dy oddziału lub nadzwyczajnego walnego ,zgromadze
nia oddziału, 

4) składanie sprawozdań na walnym zgromadzeniu od
. działu i zqłaszaniewnioskówiO ludz'ie1.enie,l,absotutof 

riUJll ustępującej radzie oddziału. 

2. Członkowie komisji rewizyjnej oddziału mają pra
wo uczestnirze nia z głosem . doradczym w posi.edzenia.ch 
władz oddziału. . 

ROZDZIAŁ VI 

Majątek Towarzystwa • . 

§ 57. ' Fundusze Towarzystwa powstają: 

. 1) ze składek członk owskich, 

2) z dotacji, darów, zapisów, 

3) z imprez, działalności wydawniczej i innej ' działal-. 
ności, na którą . Towarzystwo otrzymało zezwolenie. 

§ 58. Wszelkie ak ty prawne, które pociągają za sobą 
zobowiązania pieni0,żne lub zmianę majątku Towarzystwa, 
wymagają do swej ważności podpisu lIpoważnionego . .urzę
dującego członka Sekretariatu i głównego księgowego. 

Przepisy końcowe. 

§ 59. Zjazd lub Nadzwyczajny Zjazd Towarzystwa 
może powziąć uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa. 

§ 60. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga 
%/a ogófnej liczby głosów przy obecności co najmniej po
łowy uprawnionych do głosowania. 

§ 61. Lik.widatorami są członkowie Prezydium Rady 
§53. Posiedzeriia rady- oddziału' odbywają się w mla- ' Ńaczelnej, ieżeli Zjazd nie wyznaczy likwidatorów, 

rę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku, 

§ 54. 1. Bieżącą dział al nością oddziału Towarzystwa 
kieruje prezydium 'Ta-d y , oddziału. Do zakresu zadań' pre-

l 62. Pozostały po likwidacji ffi':ljątek Towarzystwa 
przekazany będzie na cele związane z umocnieniem więzi 

z Połonią. 


