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§ 59. 1. Komisja rewizyjna oddziału wybiera ze swe
go g rona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego 

i sekretarza. 
2. Na m iejsce ustępującego czł :mka kom isji rewizyj

nej oddziału wchodzi zastępca. 

§ 60. Do zakresu dzia łania komisji rewizy jnej oddzia
łu nal eży: 

1) kontrola dzi a łalności statutowej I finansowej zarządu 
oddz I ału, 

2) s k ł adanie sprawozdań na walnych zebraniach oddziału 
i występowanie z wnIOskamI o udzielenie absolutorium 
u stępującemu zarządowi oddziału, 

3) wy s tę powanIe z wnioskami o zwołanie nadzwyczajne
go ze.brania oddziału w wypadkach szczególnej wagi. 

§ 61 . PrzE wodniczący komisji rewizyjnej oddziału lub 
jego zas tę pca uczestniczy z głosem doradczym w posiedze
ni ach zarlądu oddziału. 

Koło powiatowe. 

§ 62. 1. Do sposobu zwoływania, prowadzenia obrad 
ortn kompetencji walnego ze brania kola powiatowego mają 
odpowiednie' zastosowanie postanowienia § 51-54 sta
tulo . 

2. Do sposobu działania oraz kompetencji zarządu kola 
pow iatowego mają odpowiednie zastosowanie postanowie
nia § 55-57 statutu. 
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3. Walne zebranie kola powiatowego nie wybIera ko
misji rewizyjnej kola. Kontro l ę dZiałalności kola sprawuje 
bezpośrednio komisja re wi zy jna okręgu. 

Rozdział 5 

Fundusze i majątek Związku. 

§ 63. Fundusze Związku składają się z wp isowego, 
składek człon k owsk ich, dotacji oraz dochodów z dZIałal

ności, na którą Zw iązek otrzyma ł odrębne zezwolenie. 

§ 64. Majątkiem I funduszami Związku zarządza Za
rząd Główny. 

§ 65. Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświad
czenia woli, które pociągają za sobą zobOWiązania pien I ęż

ne lub zmianę majątku ZWiązku, wymagają dla swe j waż
ności podpisów dwóch upoważnionych członków Zarządu 
Głównego. 

§ 66. 1. Zarządy okręgów dysponują majątkiem Związ
ku na podsta wie i w granicach upoważnienia Zarządu 

Głównego. 

2. Zarządy oddziałów dysponują majątkiem Związku 

w granicach określonych przez zarządy okręgów działają
cych na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 12 lutego 1975 r. 

w sprawie ustalenia I ogłoszenia shiłułu stowarzyszenia wyhzeJ użyteczności "Towarzystwo PrzYlatnl 
Polsko-Radzieckie J". 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 5 listopada 1974 r. w sprawie uznania "Towarzystwa 
Przyjaźni Połsko-Radzieckiej" za stowarzyszenie " wyższej 

• użyteczności (Dz. U. Nr 41, poz. 24.4) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Ustala się I ogłasza s tatu't Towarzystwa Przyjażni 
Polsko-Radzieckiej, stanowiący załącznik . do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych: S. Kowalczyk 

Załącznik do zar7ą<;lzenla Ministra 
Spraw Wewnętrrnych z dnia 12 lu
tego 1975 r. (poz. 3~): 

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJA2NI POLSKO-RADZIECKIEJ 

Rozdział I 

. / . 
Postanowienia ogólne. 

§ 1. Towarzystwo Przy jażni Polsko-Radzieckiej, zwane 
w skrócie "TPPR", jest stowarzyszeniem wyższej użytecz
ności i posiada osobowość prawną. ' 

§ 2. Terenem działalności TPPR jest obszar PRL, a sie
dzibą władz nacielnych TPPR jest m,st. Warszawa. 

§ 3. TPPR ma prawo . powoływania oddziałów i kół 
według zasad określonych w dalszych postanowieniach 
statutu. ' 

§ 4. Organem prasowym TPPR jest czasopismo "Przy
jaźń" . . 

§ 5. Tl'PR posiąda emblemat organizacyjny . którego 
głównym elementem są flagi państwowe PRL i ZSRR. 

§ 6. 1. TPPR posiada sztandar, który jest symbolem 
treści ideowych Towarzystwa. 

2. Sztandar TPPR mogą posiadać jednostki organ iza
cyjne Towarzystwa. 

§ 7. TPPR może przyznawać swoim członkom odznaki 
według wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy 
administracji państwowej . 

§ 8. Potwie~gzeniem przynależności indywidualnej do 
TPPR jest legitymacja członkowska . 

\ 
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§ 9. TPPR opiera swą działalność na pracy społecznej 
swych członków, kierując się zasadą koleg i alności. 

, § !O. Członkowie władz TPPH wszystkich stopni orga
nizacyjnych pełnią swe funkcje honorowo. 

Rozdział II 

Cele I środki działania. 

§ 11. 1. TPPR jest społeczną organizacją ideowo-wy
chowawczą, działającą wśród szerokich rzesz społeczeń
stwa polskiego. 

2. TPPR działa w ramach Frontu Jedności Narodu pod 
ideowym kierownictwem PZPR i z jej programu czerpie 
cele i treści do swej pracy. 

§ 12. Celem TPPR jest rozwijanie, zacieśnianie i po
głębianie niewzruszonej przyjażni i braterstwa między na
rodami polskim i radzieckim. 

§ 13. TPPR aktywnie uczestniczy w: 

l) pogłębianiu wśród społeczeństwa polskiego zrozumie
nia doniosłości braterstwa polsko-radzieckiego, jego 
ideowych i politycznych podstaw, 

2) popularyzowaniu tradycji kształtowan ia się polsko-ra
dzieckiego sojuszu wynikającego z rewolucyjnych 
i wyzwoleńczych walk oraz braterstwa broni z okresu 
walk: z hitlerowskim najeżdźcą, 

3)~ upowszechnianiu historycznego znaczenia wkroczenia 
Polski na drogę socjalizmu i roli ZSRR w utrwalaniu 
naszej niepodległości, 

4) popularyzacji wszechstronnej współpracy Polski 
Związku Radzieckiego, dorobk u naszego współdziałania 

. w dziedzinie życia ideologicznego, politycznego, gospo
darczego, naukowego i kulturalnego, 

5) krzewieniu wiedzy o Związku Radzieckim, o życiu 

i pracy narodu radzieckiego, o jego doświadczeniach 
i osiągnięciach w budownictwie komunizmu oraz walce 
o pokój i przyjażń między narodami, 

6) propagowaniu nauki języka rosyjskiego, 

- 7) przekazywaniu społeczeństwu polskiemu zaintereso
wania ludzi radzieckich życiem i osiągnięciami naszego 
narodu. 

§ 14. Do osiągnięcia tych celów i realizacji zadań 

TPPR zmierza w szczególności przez: 

I) udział w ogólnonarodowych kamp'aniach politycznych, 

2) inspirowanie i organizowanie imprez kulturalno-o-świa~ 
towycn i artystycznych, odczytów, wykład6w, spotkań, 
wieczotów dyskusy jnyth oraz działalności wyoawni-
c;zo-prasowej, 

3) inicjowanie i w'spółoziałanie w organizowani).l kursów, 
olimpiad i obozów języka rosyjskiego oraz populary
zowanie literatury pięknej i naukowej w języku rosyj-
skim, . 

4) organizowanie zespołów określonych zainteresowań, 

jak: kOffilsjeproblemowe i śrboowiskowe •. grupy stu
di ujące określoneoZieC!zinywieC!zy o ZSRR, grupy mi
łośnik'ów literatury, fitmu,teatru i muzyki, 

5t · wspólpracę z Towil>rz'ysłwem Przyja.ź·n[. Radziecko,PoJ
skiej i innymi organizacjami i lnstytucJalllJ ,w Związku 
Radzieckim •. , udział w . .Iozwijaniuwymiańy kulturalnej 
oraz rucntl..;o:t urystycznego ' między Polską a Zwiążk iem 
Radzieckim, współoziałanie iN rozwijaniu wszechstron-

.nych kontaktów . d przede wszystkim między regIOna
mi , miastami, zakładami pracy, Instytucjami, uczelnia
mi i szkdłami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
i Związku Radz ieckiego or az rozwijanie k6nta~ów ko· 
respondencyjnych i osobistych. 

§ 15. W krzew ieniu przYJaznl polsko-radzieckiej 
TPPR współdziała z innymi organizacjami społecznymi oraz 
instytucjami. 

Rozdział III 

CzJonkowie. 

§ 16. Ustala się dwa rodzaje przynależności do TPPR: 
l) zbiorową, 

2) i ndywidualną. 

§ 17. Członkiem zbiorowym TPPR może być uspo
łeczniona jednostka organizacyjna działająca na terenie 
PRL. 

§ 18. Członkiem indywidualnym TPPR moźe być oby
watel Polskiej Rzeczypospnlitej Ludowej, pragnący wnieść 
swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów 
i zadań TPPR. 

§ 19. Przyjęcia w poczet członków: 
l) zbiorowych - dokonuje prezydium właściwego tere

nowego zarząou TPPR, 
2) inoywidualnych - dokonuje . właściwy terenowy za

rząd koła TPPR lub prezyoium zarząou odoziału. 

§ 20. Członkowie TPPR mają prawo brać udział we 
wszystk ich poczynaniach Towarzystwa, wy bierać i być 

wybierani. 

§ 21. Członek indywidualny jest obowiązany: 
l) realizować cele i zadania określone statutem TPPR, 
2) opłacać skłaokę członkowską weoług zasad ustalo

nyc;h przez Zarząo Główny TPPR. 

§ 22. 1. Członek zbiorowy jest obowiązany: 

1) realizować cele i zaoania TPPR, 

2) opłacać składkę członkowską w zadeklarowanej wy
sokości. 

2. Członek zbiorowy bierze udział w pracach TPPR za 
pośrednictwem swoich przeostawicieli. 

§ 23. Przynależność do TPPR ustaje na skutek: 

l) dobrowolnego wystąpienia, 

2) skreślenia z powoou nieopłacania sklaoek członkow
skich przez okres dłuższy niż tok, 

3) wykluczenia za działanie sprzeczne z zasadami wyra
żonymi w statucie TPPR. 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna l włacJze TP.PR. 

§ 24. Członkowie. indywioualni w mieście i na wsi 
organizują się w koli), w z.ależności 00 warunków - we
oług miejsca . pracy, na.uki, zamieszkania lub zainteresowań 

. za wodowych. 

§ 25. Uczniowie wszystkich szkół śreonich oraz szkół 
padsta wowychod kiasy piątej mogą tworzyć szkolne ko~a 
TPPR. Działają one na podstawie instrukcji Zarządu Głów
nego TPPR. 
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§ 26 . . 1. W za~ładach pracy, ins,tytucjacp, szkołach 
i uczeln.lach \~yższ 'ych, w których dzi~lają koła TPPR, mo
gą byćePowoływane zarządy zakładowe, szkolne, uczelnia
ne . Skład zarządóW w liczbie od 5 do 25 osób ustalają kon
ferencje sprawozdawczo-wyborcze TPPR zwoływane raz na 
dwa lata. 

2. W uzasadnionych wypadkach konferencje sprawo
zdawczo-wyborcze mogą powoływać komisje rewizyjne w 
składzie od 3 do 5 osób. 

§ 27. 1. Organizacja TPPR obejmuje: 

1) władze naczelne Towarzystwa, 

2) oddziały wojewódzkie, 

3) oddziały powiatowe, 

4) oddziały gminne (miejskie w miastach nie stanowią
cych powiatów). 

5) koła. 

2. Oddziały wojewódzkie obejmują swoim zakresem 
działania teren woje wództwa i miasta wyłączonego z wo
jewództwa. Dla m.st. Warszawy i m. Łodzi tworzy się od
rębne oddziały wojewódzkie. 

3. Oddziały powiatowe obejmują zakresem działania 

teren powiatu, mi asta i powiatu, miasta stanowiącego po
wiat oraz dzielnicy w mieście wyłączonym z wojewódz
twa. 

4. Oddział powiatowy może swoim zakresem działania 
obejmować teren miasta, jeżeli si edziba władz powiatowych 
znajduje się w mieście stanowiącym powiat. Decyzje w 
tych sprawach podejmuje zarząd wojewódzki. 

5. Oddział gminny obejmuje swoim zakresem teren 
gminy, miasta i gminy lub miasta nie stanowiącego po
wiatu. 

6. Koła jako podstawowe jednostki podlegają oddzia
łom gminnym, Koło może być podporządkowane bezpośred
nio oddziałowi powiatowemu. Decyzję w tej sprawie po
dejmuje zarząd wojew9dzki. 

§ 28. Wyboru władz TPPR wszystkich stopni i przy
jęcia uchwał dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut 
nie przewiduje innych zasad. 

§ 29. Do władz TPPR ws zystkich stopni mogą być wy
brani również członkowie Towarzystwa nie będący delega
tami na Zjazd Kr a jowy, konf e r e ncję sprawozdawczo-wy
borczą wojewódzką, powiatową, gminną. 

§ 30. Sposób wyboru de legatów na Zjazd Krajowy 
i konferencje sprawozdawczo-wyborcze ustala każdorazowo 
Zarząd Główny. 

§ 31. Zarządy TPPR wszystkich stopni mogą w czasie 
trwania kadencji dokonywać zmian w swym składzie, jed
nakże liczba dokooptowanych członków nie może przekra
czać połowy składu zarządu pochodzącego z wyboru. 

§ 32. Kadencja władz naczelnych, stopnia wojewódz
kiego i powiatowego trwa cztery lata, kadencja władz stop
nia gminnego oraz kół dwa lata. 

W ł a d z e n a c z e l n e T o war z y s t w a. 

§ .33. Władzami naczelnymi TPPR są: 

1) Zjazd Krajowy, 

2) Zarząd Główny, 

~) Główna Komisja Rewizyjna. 

§ )4. , Najwyższą . władzą TPrR jest Zj~zd Krajowy, 
, kt?r,y { " 

1) ustala kierunek ideowy oraz wytyczne rozwoju i dzia
ła lności TPrR, 

2) ustala program· działalności propagandowej, oświato

wej i kulturalnej oraz środki realizacji zadań TPrR, 

3) rozpatruje i przyjmuje sprawozdania Zarządu Glówne
go i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udziela absolu
torium u s tępującemu Zarządowi na · wniosek Głównej 
KomisjI Rewizyjnej, 

4) wybiera Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną, 

5) uchwala projekt zmiany statutu TPPR. 

§ 35, ' W Zjeżdzie Krajowym uczestniczą z prawem glo
sowania delegaci wybrani na wojewódzkIch konferencjach 
sprawozdawczo-wyborczych oraz członkowie ustępującego 
Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

§. 36. 1. Zarząd Główny zwołuje Zjazd Krajowy. 

2. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Głów
ny z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały polowy 
ogólnej liczby zarządów wojewódzkich. 

§ 37. O terminie i porządku dziennym Zjazdu Krajo
wego delegaci powinni być powiadomieni nie później niż 

na 21 dni przed rozpoczęciem Zjazdu. 

§ 38. 1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działal
ności TPPR w okresie między Zjazdami oraz sprawuje nad
zór nad działalnością jednostek organizacyjnych Towarzy
stwa. 

2. Do zakresu działan i a Zarządu Głównego należy: 

1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego, 

2) zatwierdzanie i realizowanie rocznych planów działal

ności oraz budżetu TPPR, 

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdall finansowych 
TPPR, 

4) ustalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich 
opłacania, 

5) zarządzanie majątkiem oraz funduszami TPPR, 

6) uchwalanie regulaminu wyborczego. 

§ 39. Liczbę członków Zarządu Głównegg i Głównej 
Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Zjazd Krajowy. 

§ 40. Zarząd Główny ustala łiczbę i wybiera członków 
Prezydium i Sekretariatu, a spośród nich przewodniczące
go, wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i sekre
tarzy, oraz określa ich kompetencje. 

§ 41. Prezydium wykonuje obowiązki Zarządu Głów
nego w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego. 
Prezydium zwołuje posiedzenia Zarządu GłÓwneg·o nie rza
dziej niż raz na pół roku. 

§ 42. 1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym 
organem kontroli finansowo-gospodarczej TPPR. 

2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej 
należy: 

1) kontrolowanie działalności finansowo-gospodarczej 
TPPR, 

2) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania skła

dek członkowskich, 

3) składanie sprawozdań na Zjeździe Krajowym i zgła

szanie wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. 
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§ 4:3'. Główna" Komisja ' Rew.izyjna· 'wybiera ze swego 
grona przewodnIczącego,. zastępców przewodniczącego i se
kretarza. 

W I a d z e woj e wódz k i e T o war z y s l w a. 

§ 44 . Władzami wojewódzkimi TPPR są: 

l) wojewódzka konferencja sprawozdawczo-wyborcza, 

2) z arząd wojewódzki , 

3) wojewódzka komisja rew; zyjna . 

§ 45. WojE'\vód zka kon! (> rencja spr'Clwozdawczo-wy
borcza jes t n a jwyż.szą władzą oddziału wojewódzkiego, 
która : 

l) rozpdtruje i zatwi e rdza sprawozdania zarządu i komi
sji rew izyjnej, 

2) ustala wy tycz ne rozwoju i działalności TPPR na swoim 
tererlle, 

3) wybl rr a zarząd wojewódzki i wojewódzką komisję re
wizy jllą, 

4) wyb ie ra delegatów na Zj azd Krajowy. 

§ 46. W wo jewódzkie j konfe re ncji sprawozdawczo-wy
borczej uczestniczą z prawem głosowania delegaci wybrani 
na powiatowych konferencjach sprawozdawczo-wyborczych 
oraz członkowie us tępującego z a rząd u wojewódzkiego i wo
j ewódzki ej k.omisji rewizyjnej. 

§ 47. Wojewódzką konferencję sprawozdawczo-wy
borczą zwołuje zarząd wojewódzki. 

§ 48. O terminie i porządku dziennym wojewódzkiej 
konferencji sprawozdawczo-wyborczej delegaci powinni 
być powiadomieni nie później niź na 21 dni przed rozpoczę
ciem konferencji. 

§ 49. 1. Zarząd wojewódzki kieruje na swoim terenie 
w okresie między konferencjami sprawozdawczo-wybor
czymi działalnością TPPR zgodnie z uchwałami i postano
wieniami wojewódzkiej konferencji sprawozdawczo-wybor
czej i Zarządu Głównego TPPR. 

2. Do zakresu działania zarządu wojewódzkiego na
leźy: 

l) inicjowanie szerokich i wszechstronnych poczynań na 
rzecz krzewienia i pogłębiania przyjaźni polsko-ra
dzieck iej i wiedzy o ZSRR, 

2) utrzym ywa nie stałej więzi z zarządami powiatowymi 
i udzielanie pomocy w ich pracy oraz zatwierdzanie 
planów pracy, 

3) współdziałanie z innymi 
stytucjami I placówkami 
wijania i pogłębian ia 

i wiedzy o ZSRR, 

organizacjami masowymi, in
kul~ralnymi w zakresie roz
przy jaźni polsko-radzieckiej 

4) opracowywanie i realizowanie planów działalności 

TPPR na swoim terenie, 

5) zarządzan ie majątkiem TPPR w granicach swego bud
że tu zgodnie z instrukcjami Zarząd u Głównego. 

§ 50. Zarząd wojewódzki składa s ię z 35-65 człon

ków. Zarząd wybiera ze swego grona prezydium i ustala 
liczbę jeg o człon ków, wybiera prze wodniczącego, wice
przewodniczącycb, sekretarza i skarbnika oraz określa ich 
zakres dzi ałania . 

§ 51. Prezydium wykonuje obowiązki zarządu woje
wódzkiego w okresie między posiedzeniami zarządu woje-
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wódzkiego.Prezydium twoi uje posiedzenia zariądu woje- ' 
wódzkiego nie rzadziej niż raz n'a 'cztery miesiące . . 

§ 52. L Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem· 
kontroli finansowo-gospodarczej TPPR na swoim terenie. 

2. Do zakresu działania wojewódzkiej komisji rewizyj
nej należy: 

l) kontrolowanIe działalności finansowo-g ospodarczej za
rządu wojewódzkiego i komisji rewizyjnych niźszych 

jednostek, 

2) przeprowadzanie okresowych kontroli opła cania skła

dek członkowskich, 

3) składanie wojewód zkiej konferencji spraw ozdawczo
wyborczej sprawozdania i wniosku w przedmiocie 
udzielania absolutorium ustępującemu zarząd owi. 

§ 53. Wojewódzka komis ja rewi zy jn a sk ład a SIę z 7-
11 cżłonków. Komisja w y bie ra ze swego grona przewodni
czącego, zastępców przewodni czącego i sekretarza. 

W ł a d z e p o w i a t o weT o war z y s t w a. 

§ 54. Władzami powia towymi TPPR są: 

1) powiatowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza, 

2) zarząd powi atowy , 

3) powiatowa komisja rewizyjna. 

§ 55. Powiatowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza 
jest najwyższą władzą oddzia łu powiatowego, która: 

l) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu i komi
sji rewizyjnej, 

2) ustala wytyczne rozwoju i działalności TPPR na swoim 
terenie" 

3) wybiera zarząd powiatowy i powiatową komisję rewi
zyjną, 

4) wybiera delegatów na wojewódzką konferencję spra
wozda wczo-wyborczą. 

§ 56. W powiatowej konferencji sprawozdawczo-wy
borczej uczestniczą z prawem głosowania: 

l) delegaci wybrani na gminnych konferencjach sprawo
zdawczo-wyborczych, 

2) delegaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wy
borcżych kół TPPR, które nie podlega ją władzom gmin
nym, 

3) członkowie ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej. 

§ 57. O terminie l porządku dziennym powiatowej 
konferencji sprawozdawczo-wyborczej de legaci powinni 
być powiadomieni nie później niź na 21 dni przed rozpo
częciem konferencji. 

§ 58. Powiatową konferencję sprawozdawczo-wybor
czą zwołuje zarząd powiatowy. 

§ 59. 1. Zarząd powiatowy Ideruje na swoim terenie 
w okresie między powiatowymi konferencjami sprawo
zdawczo-wyborczymi działalnością TPPR zgodnie z uchwa
łami i postanowieniami konferencji spra wozda wczo-wybor
czej i władz nadrzędnych. 

2. Do zakresu działan i a zarządu po wiatowego naleźy: 

l) inicjowanie szerokich i wszechstronnych poczynań na 
rzecz krzewienia i pog ł ę biania przy jaźni polsko-ra.
dzieckiej i wiedzy o ZSRR, 

2) utrzymywanie sta łej więzi z kolami i udziel a nie po
mocy w ich pracy, 

.. 
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3) współdziała.nie z innymłorganizacjamimasowymi, in
stytucjami i pl acówkami kulturalnymiw-zakresieroz
wijania i pogłębiania przyjaźni polsko-radziec kiej 
i wIedzy o ZSRR, 

4) opracowanie i realizowanie planów rozwoju i działal

ności TPPR na swo im terenie, 

5) za rządzanie majątk iem TPPR w granicach s w ego bud
żetu, zgodnie z i n s tr ukcją Zarządu Głównego . 

§ 60. Zarząd powiatowy sk ł ada się z 25-31 członków. 
Zarząd wybiera ze swego grona prezydium, ust al a lic zbę 

jego członków, wybiera przewodniczącego , wiceprzewodni
czących, s'ekretarza i skarbnika oraz okr e śla ich zakres 
działa nia. 

§ 61. Prezydium wykonuje obowiązki zarządu powia
towego w okresie między pos iedzeniami za rządu powiato

, wego. Prezydium zwołuje posiC'dze nia zarządu powiatOWEgo 
nie rzadziej niż raz na k.wurtc l. 

§ 62. 1. Powiatowa komis ja rewizyjna jest org ane m 
kon troli f inansowo-gospodarcze j TPrR na swoim teren ie . 

2. Do zakresu działania powi a to we j komisji rewizyjne j 
nal eży: 

1) kontro lo wanie d zia łalności finansowo-gospodarczej za
rządu ora z kó ł TPPR, 

2) przeprowa dzanie okresovvych k ontroli opłacania s kła 

dek członkowsk ic h, 

3) składanie powiatowej konfe renc j i spraw ozdawczo-wy
borczej sprawozdania i wniosku w przedmiocie udzie
lania absolutori um ustępującem u zarządow i . 

§ 63. Powiatowa kom isja rewizyjna składa się z 5-
1 członków . Komi sja wybiera ze swego grona przewod ni 
czącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 

W ł a d z e g m i n n e T o war z y s t w a. 

§ 64. Władzami gminnymi TPPR są: 

1) gmi nna konferencja spraw ozdalvczo-wy borcza, 

2) zarząd gminny, 

3) gminna komisja rewiz y jna . 

§ 65. Gmmna konferencja s pra wo zda wczo-wyborcza 
jest najwyższą władzą za r ządu gminnego, która: 

1) ro zpa truje sprawozdania zarząd u i komisj i rewizyjne j 
oraz oce nia ich pracę, 

2) usta la wy tyczne dzia ł a ln ośc i T PPR na s woi m terenie, 

3) wyhiera ddegatów na pow ia tolNą kon[er e nc j 'l s pra
wozda wczo -wyborczą. 

§ 66. W gminne j kO!1ferencji spr3wozd awc zo-wybor
cze j uczestniczą z prawem głosowan ia : 

1) d el egaci wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wy
borczych kół TPPR, 

2) czł o nkowie ustępujące go z a rządu gminnego TPrR 
i gminnej komisji rewizyjnej. 

§ 67. O termi nie i p orzą d ku obrad gminne j konferencji 
sprawo zdawczo- wyborczej delegilc i p owinni być powiado
m ieni nie póżn ie j n i ż na 14 dni przed rozpoczęciem konfe 
rencji. 

§ 68. 1. Za rząd gminny w okresie między k onferenc ja 
mi kieruj e na sw oi m te re ni e d ziałalnością TPPR zgodnie 
z uchwa ł ami i p osta nowieniami konferenc ji sprawozdaw
czo-wyborczej i władz nadrzędnych. 

2. Zarząd gminny na terenie swego działania realizuje 
Itatutowe cele TPPR, a w szczególn{)ści: 

1) inicjuje wszechstronne pocz y nan ia na rzecz krzewienia 
przyjażni polsko-radzieckiej i wiedzy o ZSRR, 

2)współą.ziała z innymi organizacjami społeczno-politycz
nymi , instytucjami i p lacówkami kultu ra ln ymi, 

3) utrzymuje stałą więź z kołam i i udzie la po mocy w ich 
pracy oraz dąży do stałej ro zb udowy organizacyj neJ 
Towarzy stwa, 

4) prowadzi dokumentację organizacyjną . 

§ 69. 1. Zarząd gminny składa się z 7-25 członków. 

Zarząd wybiera ze swe~:j'o grona przewodn i czącego , wice
przewodniczącego, sekretarza i sk a rbnika oraz określa ic h 
zakres działania . 

2. Posiedzeni a zarząd u odbywają się nie rzadziej n it 
raz na kw arta /. 

§ 70. J. Do zakresu działania gmmne j komisji rewi
zyjne j naieży: 

1) przeprowadzani e okresowych kontroli opłacania skła

c12.k członkowskich, 

2) skladanie konferencji sprawozdania i wniosku o udzie
lenie abs olutorium ustępującemu zarządo wi . 

2 Gminna komisja rewizyjna składa s ię z 3-5 czlon
ków; komisj a wy biera ze swego grona przewodniczącego. 

\N ł a d z e koł a T o war z y s t w a. 

§ 71. Wład zami koła TPPR są: 

1) zebranie s prawozdawczo-wyb or cze , 

2) zarząd ko la. 

§ 72. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków 

kola: 

1) rozpatr uje sprawozdania zarządu koła oraz ustala pla
ny pracy na swoim terenie i środki ich realizacji, 

2) wybiera zarząd koła, 

3) w uzasadnionych wypadkach może wybrać komisjt) 
rewizyjną. 

4) wybiera delegatów na gminną lub powiatową k onfe
rencję spra wozdawczo·wyborczą. 

§ 73, Zarząd koła zwołuje zebranie spra wozdawczo
wyborcze członków kola. 

§ 74. "V ze braniu sprawozdawczo-wyborczym u czes tn i
czą z prawem głosowania wszyscy członkowie koła. 

§ 75. O terminie i p orządku dziennym zebrania spra
wozda wczo-wy borczego członkowie koła powin ni być po
wiad omie ni nie póżniej ni± na 7 dni przed ro z poczęciem ze
bra n.ia . 

§ 76. Zarząd koła sk ł ada si 'l z 5-15 członków. Zarząd 
wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzew od
niczącego , sekretarza i ska rbnika. 

§ 77. 1. Za rząd koła kieruje na swoim terenie w okre
s i,e między zebraniami sprawozda wczo-w y borczymi dzia
łaln ością TPPR zgod nie z u chwałami i postan owieniami ze
brania spraw ozdawczo-wyborczego i władz nadrzędnych. 

2. Do zakres u działania zarządu koła n ależy: 

1) wykonywa nie uchwa ł zebrania sprawozd'aw;czo-wybo r
czego członków kola i poleceń władz nadrzędnych 

T PPR, 
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2) inicjowanie, organizowanie i kierowanie pracą propa
gandową, oświatową i kulturalną TPPR na swoim te
renie, 

3) współdziałanie z organizacjami społecznymi w dziedzi
nie krzewienia przyjaźni polsko-radzieckiej, 

4) prowadzenie wykazu członków koła i zbieranie skła
dek członkowskich, 

5) zwoływanie zebrania spra wozda wczo-wyborczego 
członków koła, 

6) gospodarowanie funduszami koła. 

§ 78. 1. W jednostkach będących członkami zbioro
wymi działają koła TPPR zrzeszające czł onków indywi
dualnych. 

2. Postanowienia dotyczące władz koła mają zastoso
wanie do członków zbiorowych. 

Rozdział V 

Majątek TPPR. 

§ 79. Majątek TPPR składa się z nieruchomości, ru
chomości i funduszy. 

40 

PIDZ. 39 i 40 

§ 80 . Na fundusze TPrR składają się: 

1) składki członkowskie, 

2) dochody z imprez i wydawnictw, 

3) dotacje, dary, za pisy. 

§ 81. 1. Majątkiem i funduszami TPPR rozporządza 

Zarząd Główny w ramach rocznego budżetu. 

2. Pisma dotyczą c e praw i obowiązków majątkowych 
wymagają podpisów dwóch osób, a mianow icie sekretarza 
ge neralnego lub jednego z se kretarzy i głównego księgo

wego Zarządu Gł ównego TPPR. 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe. 

§ 82. Uchwałę o rozw i ązaniu Towarzystwa może pod
jąć tylko Zjazd Krajowy. 

§ 83. Uchwala w sprawie rozwiązania TPPR wymaga 
większości 213 głosów, przy obecności co najmniej polowy 
uprawnionych do głosowania. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 14 lutego 1975 r. 

w sprawIe ustalenIa wzoru, próby l wagi monety nominalnej wartości 100 zł. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 1958 r. 
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 72, poz. 356) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej 
wartości 100 zł, określone w załącznIku do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi. w życie z dniem ogłoszenia. 
. Minister Finansów: H. Kisiel 

Wartość I 
100 

złotych 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Finansów z dnia 14 lutego 1975 r. 
(pOL. 40). 

WZOR, PROBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTO$CI 100 ZŁ 

Cechy graficzne 

I 
Brzeg. I Waga I Srednica 

I 
Próba 

strona główna I strona odwrotna (otok) w gramach w mm metalu 

Wizerunek orła ustalony Wizerunek Zamku Królew-
dla godła PRL, po bokach skiego i Kolumny Zygmun-
orła ' oznaczenie roku 1975, ta III, wokół napis ZAMEK gładki 16,5 32 Srebro 
pod orłem napis ZŁ 100 ZŁ, KROLEWSKI w W ARSZA- 625/1000 Ag 
w otoku napis POLSKA WIE 
RZECZPOSPOLIT A 
LUDOWA 
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