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ZARZĄDŻENIE MINISTRA SPRAW WEWNI;TRZNYCH 

% dnia 29 stycznia 1986r. 

w sprawie ustalenia J ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej utytecznośd "Polskie Towarz~lstwo Walki 
l Kalectwem". 

Na _ podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
I dnia 27 listopada 1985 r. w sprawie uznania Polskiego 
T owarzystwa Walki z Kalectwem za stowarzyszenie wyż
I5U)j użyteczności (Dz. U. Nr 55, poz. 286) zarządza się, 
co nasł€!puje: 

§ 1.' Ustala się statut stowarzyszenia wyższej ' uży-

teczności "Pólskie Towarzystwo \IValki z Kalectwem", ' 
stanowiący :załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Spraw Wewnętr ,.:nych l dnia 
29 stycznia 1986 r. (poz, 6'2) 

ST A TUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA W ALKI Z KALECTWEM 

. "'R ozdział 

Postanowienia ogólne. ' 

§ I. PoJskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, zwane 
dalej "Towarzystwem", jest stowarzyszeniem wyższej uży
łeczności i ma ' osobowość prawną. 

§ , 2. Terenem , działalności Towarzystwa jE\St pbszar 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a siedzibą jego, władz 
naczelnych - mi-asto stołeczne Warszawa. 

§ 3. Towarzystwo moze powoływać oddziały woje
wódzkie i, koła na zasadach · przewidzianych w dalsze j 
części statutu. 

§ 4. Towarzystwo może być członkiem krajowych 
j zagranicznycb organizacji społecznych < o· podobnym pro· 

' filu działania. ' , 

§ 50 Towarzys two opiera swoją działalność ' przede 
wszystkim na pracy społecznej ogółu swoich członków. 

§ 6. Towarzystwo używa pieczęci i odinak zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa~, 

Rozdział 2 

Cel I środki działania, 

ł 7. Celem Towarzystwa jest społeczne dżia łanie na 
rzecz osób' niepełnosprawnych, a w szczególności : 

: 1) organizowanie i prowadzenie różnych form działal-

nościzmierzającej do zwalczania profiłakty~i ka-
lectwa I inwalidztwa, 

2) propagowanie j popularyzowanie postępowych, idei 
i oSlągmęc w zakresie rehabilitacji inwillidów i osób 
niepełnosprawnych oraz profilaktyki iRwalidztwa, 

3) dążenie do zniesienia barier architektonicznych, urba
nistycznych, komunikacyjnych i , psychospołecznych, 

o ' 

4) popieranie i inicjowanie pracy naukowej w zakresie 
oświaty i wychowania, rehabilitacji leczniczej, zawo
dowej i społecznej inwalirlów i innych osób niepeł-
nospiawnych, ' , 

5) budzenie ' i pogłębianie wraiH-wośCi ' społecznej róż
nych środowisk do ' działania na rzecz inW ,llidów 

osób niepełnosprawf! ych. 

§ 8. Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

l) prowadzenie działań zmierzających do stwarzania 
równych praw i szans życio",:ych w społeneństwie 
dla inwalidów ' j osób niepełnosprawnych, 

2) uczestniczenie w pracach Patriotycznego Ruchu Odro
dzenia Narodowego, 

3) współudział w programowaniu i realizacji polityki 
społecznej wobec inwalidów i osób niepełnospraw

nych, 

4) występowanie do władz ·Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej z wnióskami w sprawach dotyczących ' pro
filaktyki kalectwa i rehabilitacji oraz w sprawach 
socjalno-bytowych dotyczących inwalidów i osób nie
pełnosprawn ych, 

5) inicjowanie i współdziałanie w organizowaniu różnych 
form działalności na rzecz osób z różnymi kalectwa
mi i schorzeniami oraz współpraca w tym zakresia 
z centralnymi i terenowymi organami władzy i admi
nistracji państwowej. a także ' z innymi zainteresowa
nymi ' instytucjami.i organizacjami 'społecznymi, 
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6) współdziałanie ze związkami inwalidów, a zwłaszcza 

Polskim Związkiem I!mery~ów.. Rencistów i Inwall
.dów, w śprawie poprawy warunków socjalno·byto-
wych ludz~niepe!nosprawnych, 1-

/ 

7) organizowanie kongresów, konferencji, S'ylllpozjóW. 
posiedzen 1 , zjazdów ' naukowych, wystaw. pokdZów' 
itp., ' .. 

8) prowadzenie działalności w'rdawniczej zgodnie z obo-
wiązującymi ,przepisami, ' ' 

2. Członek wspierający ,ma prawo' , 

1) brat udział, z głos~m dot adczym, przez upoważnione
go przedstawiclela w zjazdach (walnych zebraniach) 
Towarzystwa. ' 

. " 

2) zgłaszać wnioski dotyczące działa!ności Towarzyst wa. 

l. Członek honorowy ma wszystkie prawa człon
ka źwycźajnego; do członka honorowego, nie będącego 
członkiem zwyczajnym, nie stosuje ' się postanowień ust. l 
pkt 1. 

,, 9) organizowanie ośrodków infQrmacji i udzielanie po- "
rrio~y interwencyjnej w zal~twianiu indywidualnych 
,spI'aw inwalidów i , osób- niepełnosprawnych, 

§ 1:(~ 1. Członek zwyczajny jest obowiązany: 

l) przestrzegać postanowień statutu, 
uchwał władz Towarzystwa, 

regulaminów 
' lO) rozwijanię- działa)Qości popularyzatorsko-propagando~ 

' wej za " pośrednictwem środków masowego ,przekazu, 

· 11) współuczestniCzenie w międzynarodowej działalności 

' na rzecz ' inwalidów i osób nie~ełnosprawnych. 

/ 

Rozdział 3 

Członkowie, Ich pra1"a I obowiązki. 

§ 9, Członkowie Towarzystwa dzielą ' się na: , 

1) zwyczajnych, \ 

2) wspierających, 

' 3) honorowych. ' 

§ 10, 
" obywatel 
kowską i 

Członkiem zwyczajny~ może' być ' pełnoletni 
polski. który ' złoży, pisemną deklarację człon
zostanie przyjęty przez zarząd oddziału. 

§ 11. I. , Cżltmkiem ' wspierającym może być osoba 
prawna J.ub fiz.yczna. która popiera d~iałalność Towa
r:!~ystwa i , zad.ekl,aruje opłacanieskłędki członkowskiej 

- w Wysokośc} ' ustalonej .przez Zarząd Główny. 

2. Członka wspierającego, będącego osobą prawną, 

na podstawie ',podpisanej ' deklaracji I przyjmuje , Zarzą~ 
Główny, 

3. Członka wspierającego, będącego , osobą fizyczną, 

na podstawie podpisanej deklaracji j>rzyjmuje zarząd od
działu wojewódzkiego. 

i 

l , § '12, L Członkiem honorowym może być osoba fi
życzna szczególnie zasłużona w reali'zacji, celÓ~ Towa,
,rzysl.wa. 

2, Godność ciłonka honorowego nadaje Zjazd Kra· , 
jowy, na wniosek Zarządu Główrtego. 

I 

3, Czlone'k honorowy nie opłaca składek. 

§ 13. , 1," Członek zwyczajny ~a prawo: 

,1) w);'biEirac i być , wybierany do , ~ładz To~arzistwa. 

21 
, • I 

zgłaszać wniosJd dotyczące działalności Towarzystwa. 
, , ' ' ' " " I 

3) 

.4) 

korzystać ,z pomocy i ' urządzeń Towarzystw'a' nr za· 
, sadach określonych ' przez~'Zartąd Główny. 1 

•. . . I 

ilosi<; odznakę 1ówarzyst~a~. , ' 

.I 

.' 
2) aktywnie uczestniczyć , w działalnośCi Towarzystwa, 

, 
3) regularnie opłacać składki członkowskie. 

2; Członek wspierajgcy jest zobowiązany do popiera
nia działalności Towarzystwa oraz regularnego I;>łacenia 
składek. 

§ 15. 1. Utrata członkostwa następuje w razie: 

l) dobrowolnego wystąpi€nia. 

2) skreślenia z listy ' członków !!a skutek zalegania 
w opłacar.iu składek członkowskich za okres dłuższy 
niż 12 miesięcy. po uprzednim dwuk;otnym upomnie
niu, 

3) wykiuczenia prawomocnym orzec'zeniem sądu kole· 
ż~ń~kiego, 

4) pozbćfwienia praw publicznych orzeczonego prawo
mocnym wyrokiem sądu (w opńiesienhi do osób 
fizycznych), 

5) śmierci członk.abędące'go osobą fizyczną. 

6) likwidacji osoby prawnej. 

2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje 
prawo wniesienia odwołania do. właściwego zarządu od- " 
działu wojewódzkiego w ciąg'ł ' 30 dni od dnia otrzymania'· 
zawiadomfenia o skreśleniu. 

Rozdział ' 4 

Władze naczelne Towarzystwa. 

§ 16. 1. Władzami naqelnymi Towarzystwa są: 

I) Zjazd Krajowy, ' 

2) Zarząd Główny, 

'3) Główna Komisja Rewizyjna, 

4) Główny Sąd Koleżenski. 
, ' 

' , ' ' 

2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym 
, lub jawnym. w 7:ależności od uchwały Zjazdu f{rajowego. , 

'"3. Kadencja wlądz. trwa 4 lata, 

4. Uchwały władz zapaąają zwykłą większościąg'lo
s6,w ~ w obę.cności co najmniej l/2 'ogólnejli,czby upraw-
nionych do glosowania, z wy jątkieri! przypadków okre'-
ślonych w,,§ 18 ust. 5,§51 i 52. ' ' " 
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Zjazd Krajowy , 

§ 17.- 1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą To
warzystwa; Zjazd może być .wyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Do k"ompetencji Zjazdu Krajowego nalęży: 
~j .~ . • 

1) u'stalanie k.ierunków działania na okres .kadencji, · 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań' Zarządu 
-Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego 

Sądu K oleżeńSkiego;' 

3ł ttd0ielanie absolutorium Zarzą,dowiGłównemu na 
wniosek Głównej Kom.isji Rewizyjnej, 

4) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej, Komisji 
Rewizyj!lej i Qłównego Sądu ' Koieżeńskiego, , 

5) l rozpatrywan\e wniosków wniesionych przez delega-
tów i · władze naczelne Towarzystwa, 

6) nad-awanie : godnóściczłonka honorowego, 

7) uchwalanie projektu zmiany statutu, 

8) Iozpatrywanie ' odwołań ot! orzeczeń Głównego Sądu 
. Koleżeńskiego wyd'anych' w pierwszej instancji; 

9) ' podejmowanie uchwał· o rozwiązaniU' Towa.rz.ystwa 
i przeZr1ac:z'eniu J~o rhajątkil. 

10) podejmowanie . uchwał winnych sprawach w)'imaga
jących decyzji Zjazdu ~rajowego. 

§ 18. li ' W ZjeźdzIe" Krajowym biorqudział: 

1:) z. głosem decydu1ącym- delegaci wybrani . przez 
walne zebrania 'oddziałów, według klucza wy-hor<:zego . 
ustalonego przez Zarząd Główny, . 

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących 
władz, jeśli nie są delegatamir- oraz' czł-oJl'k:owie- hano
rowi i zaproszeni goście. 

.. 2. Zwyczajny Zjazd Krajpwy zwoływany , jest pTzez 
'Zarząa Główny raz na 4' lata. ' . ' .. . I 

• 3. O terminie, miejscu ' i porządku ' obrad Zjazdu Kra
jowego Zarząd Główny zawiadamia delegatów co lłajmniej 
na 30 dni ' przed terminem Zjazdu. . 

4. Zjazd: l(irrajowy <ilOraduje.· na podstawie kaźdorazo
wo uchwalonegó przez siebie . regulaminu obrad, ' którego 
proj;ekt przedstawia Zarżąd Główny. ' 

.5. Uchwały Zjazdu Krajowego zapadają w pierwsz::ym 
, terminie zwykłą większością głosów vi. obecilOś.ci 'co naj

mniej 1/2 ogólnef liczby uprawnionych ,do głosowani?ł, 
w drugim terminie · podan'1filw zaWiadOmieniu· - więk
szością 2/j głosów bez ' wZględu- nat liczbę · -delegatów 
obecnych. . . -

ł t9'; r. Nad-~ezajny Zja'ld J(J<a.jowy jest SW_ły
wany: ' 

. i) z 'i~iCjaty~ Zarządu' Cłó~nego, , . 
• . '. I 

2ł ' na żądanie: GMwll'efKomialkR.wf~;n..i" 
-'" .---. 

3} napis-emny wniosek co. na1Dlniej 1/-3' og,ólnel liczby 
, żarZądówoddżi"al6w woJewod%ktth. . 

2. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Kra
jowy w terminie dwóch miesięcy od d'aty złożenia. żąda
nia lUl) wni'osku. Zjazd obraduje nad sprawami, dlą. któ
ry<;h został zwołany. 

3: W Nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym biorą 

udział delegaci wybrani na ostatnich ' walnych zebraniach 
oddziałów oraz członkowie władz n~czelnych. 

Zarząd Ció.wny 

... 
, § 20. 1.. Zarząd Główny l,deruje całokształtem dzia

łalności Towarzystwa w okresie ' międ~ zjazdami krajo~ 
wymi~_i odpowiada za swą pracę przed Zj~zdem\ 

2. Do kompetencji Zarządu Głównego nalezy : 

1) kierowanie działalnością oraz zarządżanie funduszami 
i majątkiem Towarzystwa, 

2) uchwalanie planów działalności . i b;;tlźetu Zarządu 
Głównego · i zatwierdzanie ' sprawozdań z ich wyko-
nania, 

\ 

3) wykonywanie uchwał Zjazdu Kriłj~wego ora:z składa
nie s'prawozdań ze swej działalności, 

4) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz działa- _ 

nie ,w jego imieniu, 

5) okresowa ocena działalności Prezydium i zatwierdzćl
nie uchwał podjętych przez Prezydium, 

6) powoływanie komisji, sekcji i zespoł'ów prob~ema

wych jako organów pomocniczych Zar'ządu GłÓwne.go 
oru uchwalanie ich, re,gulaminów • . 

~l ustalanie zasad i trybu wyboru wład?: i delegatów 
na Zjazd Krafowy.; 

8) zawi~szanie uchwał walnych zebrań oddzial6woraz 
uch ylanie uchwał. zarządów ' oddziałów wojewódzkich, 
leżeli są- sprzeczne z przepisami prawa" postanowie
niami statutu lub ucHwałami władz To'Warz}\stwa, 

9) zawieszanie w czynnośdaeh ' zarządów' , oddzi ałów wo
jewÓdzkich, 'Jeżeli ich działalność jest niezgodn'd 
z przepisami prawa lub statutbl ; w fażie- zawieszenie. 
zarządu oddziału woj,ewódzkiego Zarząd Główny po
wołuje' zatZąd, ty,mczaSOW-y, który pełni swę funkcje 
dO ,czast.ł . wyboru nowego zarządu przez wąlne zebra~ 
nie oddzi ału, . . 

pow;oływanie, rozwiązywariie i nadzorowanie. działal
ności .oddziałów " woJewó.dzkich oraź określani'eprzy- " . 
naleźności organizacyjnej kół 'określonych w § 40 
p"k~ 4, . 

11) ustalanie wysokoś<;i skłarlek członko~~kich; 

12L pedejniowanie uchwal o przystąpieniu - Tr'lwarzystwii 
do międzynarodowych stowarzyszeń orilZ delegowanie 
pr2eUt!lwicf~U na.> zjazdy , m~zynarodowe; . 

I .. - . ' . - - . - ' ~ 

l3) . pr~ąwanie- 11Hlznd· ł' fł.ypltmlÓw ' towąaystwai 
# - - . ' ~. • 

14) wysn~Powanie z wnioskami <? ńadanie człGhkostwa: 
li,onoroweiJo przElz Z:j~dl Hr<fjo-wy" 

, , 

, I 

\ 
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15) współplat::a z organami władzy i administracji pań

stwowej w realizacji ,programów w zakresie rehabili
tacji inwalidów i osÓb niepełnosprawnych oraz pro

/ filaktyki inwalidztwa, 

16) organizowanie i prowadzenie centralnego, ośrodka 

informacji na potrzeby inwalidów i osób niepełno
sp'rawnych, 

, 
17} podejmowanię uchwał w sprawach nie zastrzeżonych 

do kompetencji innych organów władz Towarzystwa. 

§ 21. L Zarząd Główny składa się z 41-51 członków 
oraz 5-15 zastępców członków wybranych przez Zjazd 
Krajowy. 

2. Zarząd GI6wny wybi~ra ze swego grona Prezydium 
w skład zie: 13-15 członków, w tym prezesa, 1-3 wice· 
prezesó w, skarbnika i sekretarza. 

3, Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością 
Towarzystwa w okresach między posiedzeniami Zarządu 
Głównego. 

4. Do kompetencji Prezyd ium Zarządu , Głównego ' na
leży: 

I 

1) kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami 
i majątkiem Towarzystwa, 

2} ,w y konywanie uchwał Zjazdu Krajowego i Zarządu 
Głównego oraz składanie sprawozdan ze swej dzia

'- ła I ri ości, 

3} reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz działa-
nie w jego imieniu, 

4} okr esowa - ocena działalności sekcji. komisji zespo-
łów problemowych, 

5} zawieszanie uchwał walnyCh zebrań oddziałó.w oraż 
uchy lanie uchwał zarządów oddziałów wojewódzkich. 
jezeli są sprzeczne z przepisami prawa, postanowie
ni ami statutu lub uchwa'lami władz Towarzystwa. 

6} delegowanie przedstawicieli na zjazdy międzynaro
dowe, 

7} przyznawanie odznak i dyplomów Towarzystwa. 

8) występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa 

honorowego , prz~z Zjazd Krajowy, 

, 9) współpraca z organami władzy i administracji pań

stwowej w realizacji programów w zakresie rehabili
tac ji inwalidów i osób niepełnosprawnych i profi-
laktyki kalectwa: " 

10) prowadzehie centralnego ośrodka ..informacji 'na p<r 
trzeby inwalidów i osób niepełnosprawnych, 

11) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych 
do kompetencji innych organów władz Towarzystwa. 

§ 22, 1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Pre
'- zydium Zarządu Głównego w miarę potrzeb" co najlhniej 

dwa razy w ' roku. ' 

2. Posiedzenia. Prezydium Zarządu Głównego zwojuje 
prezes lub wiceprezes Zarządu ' Głównego w miarę po;
trzeb, co najmniej raz na kwartał. 

.. 

3. W posiedzeniu Zarządu Głównego' mogą braĆ 
udział członkoWie Głównej Komisji Rewizyjnej, Główne

, go Sądu Koleżeńskiego i pl ezesi oddziałów wojewódz . 
kich z głosem doradczym. 

Głóu,na Komisja Rewizyjna 

§ 23, 1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 
7-15 czł onków oraz z 2-5 zastępców członków wybra 
Ilych przez Zj?zd Krajowy. 

2. Główna Komisja Re wizyjna wybiera ze sweg0. 
grona przewodniczącego, d wóch zastępców i sekret~rza . 

3, Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą 
być członkami innych władz naczelnych Towarzystwa. 

§ 24. Do zakresu działania Clównc::j Komisji Rewizy j
nej należy: 

l} kontrola - co najmllle] raz w roku - ,ce lowości. 

prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa 
całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególn ym 
uwzględnieniePl gospoda rki finansowej, 

2) składanie Zarządowi Głównemu uwag i ocen wyni
kających z kontroli działalności Towarzystwa, 

3) uchwalanie ramowych regulaminów komisji rewizyj
nych wszystkich szczebli, 

4} nadzorowanie działalności komisji -rewizy jn ych od, 
działów, 

5} ' składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań ze swej 
działalności oraz stawianie wni osków w sprawie 
udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarząd u 

Głównego. 

§ 25. 1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjne j 
zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Głównej 

Komisji Rewizyjnej w miarę potrzeb, co najmniej dwa 
razy iN roku. 

" 

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo powoły

wania rzeczoznawców do prac specjalistycznych. Rzeczo
znawcy mają głos dor~dczy. 

Główny Sąd Koleżeński ·· 

§ 26. 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-11 
członków oraz z 2-5 zastępców czł<:fików wybranych 
przez Zjazd Krajowy. 

2. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona 
przewodniczącego, jego za stępcę i sekretarza, 

3. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie, 
mogą być członkami innych władz naczelnych Towa
rzystwa. 

§ 21. 1. Do zakresu dział.lnia Głównego Sądu Kole
żeńskiego jako sądu pierwszej instancji należy: 

l} orzekimie w sprawach członków władz naczelnycb, 
wynikłych na tle ich dzia.lalności orqanizacyjllej, 

' 2) rozstrzy'ganie sporów powstałych między zarządami 
oddziałów. 
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2. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w 
pIerwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do Zj azdu Krajowego w terminie 30 dni od 
daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie powinno być przed
stilwione na najbliższym Zjeździe Krajowym do ostatecz
nego rozstrzygnięcia. 

3. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskie
. gu jako sądu drugiej instancji najeży rozstrzyganie od
wołan od orzeczen sądów koleżeńskich oddziałów. 

4. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wyda
ne w drugiej instancji są ostateczne. 

5. Ponadto do zakresu dzi a ł ania Głównego Sądu Ko
leżeńskiego naleiy: 

l) nadzór nad działalnością sądów koleżeńskich od
działów, 

2) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań ie swej 
'działalności za okres kadencji. 

ł '28. Główny Sąd Koleżeński może wymierzać nastę
pujące kary organizacyjne:. 

l' upomnienie, 

2} naganę, 

3)wvklucżenie z Towarzystwa. 

ł 29. Zasady i tryb pvstępowania przed sądami ko
leżeńskimi określa regulamin uchwalony przez Główny 
Sąd Koleżeński. 

~ddzlaly wojewódzkie. 

ł 30. Do powołania oddziału wojewódzkiego wyma
gana jest liczba co najmniej 100 członków. 

f 3.1. 1. Władzami oddziału wojewódzkiego są: 

1) walne zebranie oddziału, 

2) zarząd oddziału, 

3) komisja' rewizyjna oddziału, 

4) sąd kqleżeński oddziału. 

4) ~dzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi od
działu wojewódzkiego na wniosek komisji rewizyjnef • 
oddziału, 

5) wybór delegatów na Zjazd Krajowy, 

6) _ wybór członków zarządu, komisji rewizyjnej, . sądu 
koleżeńskiego oddziału wojewódzkiego, 

7) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych . przez władze 
oddziału oraz członków oddziału. 

§ 33. 1. W walnym zebraniu oddziału udział bior"l 

l) z głosem decydującym - członkowie oddziału woj.
wódzkiego, w przypadku oddziału liczącego powyżeJ ' 
500 osób - delegaci kół wybrani według zasady usta.
lonej przez zarząd oddziału wojewódzkiego, 

2) z głosem doradczym - przedstawiciele władz nad-
rzędnych, czł onkowie honorowi oraz zaproszeni 
goście: 

2. Walne zebranie oddziału jest zwoływane przez 
zarząd oddziuiu wojewódzkiego raz na 4 łata. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad walnego ze-
brania oddziału zarząd oddziału wojewódzkiego zawia
damia czlonków co najmniej na 14 dni przed terminem 
walnego zebrania. 

§ 34. 1. Nad zwycza jne walne zebranie oddziału 

jest zwoływane: 

l) z initjatywy za rządu oddziału, 

2) na .żądanie Zarządu Głównego, 

3) na żądanie komisji rewizyjnej oddziału, 

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ezłonków od
działu . 

2. Zarząd oddziału zwołuje nadzwyczajne walne 
zebranie oddziału .w terminie 30 dni od .daty zgłoszenia 

żądania lub wniosku. Walne zebranie ob raduje nad spra. 
wami, dla których zostało zwolane. 

3. Do podejmowania uchwał nawalnym zeb ra niu 
oddzi1lłu stosuje się postanowienie § 18 ust. 5. 

Zarząd odd2ialu. I 

§ 35. 1. Zarząd oddzia.łu ki eruje działalnością na. te-
2. Postanowienia § 16 ust. 2, 3 4 stosuje się odp.o- renie województwa w okresie między walnymi zebra-

wiednio. niami i odpowiada . za swą pracę przed walnym zebra
niem oddziału i Zarządem Głównym. 

Walne zebranie oddzialit 

§ 32. 1. Walne zebranie oddziału jest · najwyższą 
władzą oddziału wojewódzkiego i może być zwyczajne 
lub nadzwyczajne. 

2. Do kompetencji walnego zebrania oddziału na-
le~y: 

l) uchwalanie regutaminu walnego zebrania oddziąłu, 

2) uchwalanie kierunków działania oddziału, 

3) 'rozpatrywanie i , zatwierdzanie spr-awozdań zarządu, 

komisji lewizy jnej - i sądu koleżeńskiego, 

2. Do zakresu działania zarządu oddziału należy: 

l) uchwalanie regulaminu zarządu oddziału, 

2) wykonywanie uchwal wladz naczelnych 
zeb rania oddziału, 

walnego 

3) uchwalanie planów dzialanja i budżetu oddziału, za
twierdzanie budżetów kół · oraz sprawozdań z ich wy
konania, 

4) - reprezentowanie Towarzystwa na terenie swego dzia
łania, 

5) powoływanie i rozwiązyw.3nie kół, ustalenie terenu 
ich działania oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich 
działalności, 
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6) zawieszanie lIchwal walnych zebrań kół oraz lichy" 
lanie uchwal zarządÓw kół, jeżeli są sprzeczne z prze
pisami prawa, postanowieniami statutu i uchwalami 
władz nadrzędnych Towarzystwa, 

1) zawieszanie w czynnościach zarządów kół. jeżeli 

działalność ic'li jest sprzeczna z przepisami prawa lub 
statutu; w razie zawieszenia zarządu koła, zarząd 

oddziału powołuje tymczasowy zarząd ' koła, który 
pełni · swoje funkcje do czasu wyboru nowego za:
rządu kołą przez walne zebranie koła, 

8) powoływanie komisji, zespołów · problemowych 
t sekcji ułatwiających pracę oddziału, 

9) zarządzanie -'funduszami i majątkiem Towarzystwa 
w 'granicach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Zarząd Główny, 

10) współpraca w realizacji programów paristwowych 
i spółdzielczych dotyczących rehabilitacji i profilak-
tyki, ., 

11) prowadzenie ośrodka informacji na potrzeby inwali
dów i osób niepełnosprawnych, 

12) składanie sprawozdań z działalności oddziału Zarzą
dowi Głównemu i walnemu zebraniu oddziału. 

§ 36.1. Zarząd oddzia łu składa się z 7-15 człon
ków oraz 3-5 zastępców członków wybranych prze~ 

walne zebranie oddział\:. 

2. Zarząd oddziału wybiera ze swego grona prezy
dium w składzie 5-9 osób, w tym: prezesil, 1 lub 2 wice
prezesów, sekretarza i skarbnika. 

3. Prezydium kieruje działalnością oddziału . między 

posiedzeniami Zdrządu oddziału. Do kompetencji prezy
dium zarządu ,.()ddzialu należy: 

1) wykonywanie uchwal władz riaczelnych, walnego ze
brania oddziału i zarządu oddziaiu, 

2) reprezentowanie Towarzystwa na terenie swego dzia
łania, 

3) powoływanie kół, ustalanie terenu .ich działania oraz 
nadzorowanie i kontrolowanie ich <ltiałalności, 

4) zawieszanie uchwał walnych zebrań kół oraz uchy
lanie uchwał zarządów kół, jeżeli są sprzeczne z 
przepisami , prawa. postanowieniami statutu i uchwa
łami władz nadrzędnych Towarzystwa; 

5) powoływan,ie komisji. , zesp0łów problemowych i sek.
cji ułatwia jących pracę oddziału, 

6) zarządzanie funduszami i majątkiem . Towa rzystwa w 
granicach budżetu zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Zarząd Główny, 

1) współpraca w realizacji programów państwowych 

i spółdzielczych dotyczących rozwoju rehabilitacji 
i profilaktyki. 

8) prowadzenie ośrodka informacji na potrzeby inwali
dów i osób niepelnosprawnych, 

9) skład a nie sprawozdań z działalności Zarządowi Głów · 

. nemu i zarządowi oddziału, 

4. .Postanowienia § 22 stosuje się odpowiednio. 

Komisja' re wizY3na oltdziału 

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczą

cego, wiceprzewodnic~lcego i sekretarza. 

3. Członkowie komisji .rewizyjnej oddziału nie mogą 

być członk ami innych władz oddziału. 

4. Do działalności komisji rewizyj.nej oddziału sto
suje się odpowiednio postanowienia § 24 pkt L 2, 4 i 5 
oraz § 25. . 

Sqd ko teżel1 ski oddzialn 

§ 38. I. Sąd koleżeli.ski oddziału składa się z ~7 
członków oraz 2 lub 3 żastępców członków wybranych 
przez walne zebranie oddziału. 

2. Sąd koleżeński oddziału wybiera ze swego grona 
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 1 sekretarza. 

I 

3. Członkowie sądu koleżeńskiego oddziału nie mogą 
być członkami innych władz ·oddziału. 

§ 39. 1. Do zakresu działania sądu koleżeńskiego 

oddziału należy: 

1) orzekanie w sprawach członków władz kół i oddzia
łu. wynikających z ich działalności organizacyjnej, 

2) orzekanie w stosunku do członków w sprawach: 
a) nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał 

władz Towarzystwa · oraz działania na szkodę To
warzystwa, 

b} sporów o charakterze etyczno-moralnym, wy
nikłych między członkami na tle ich działalności 
w Towarzystwie. . 

2. Od orzeczenia sądU: koleżeńskiego oddziału przy
sługuje ' stronom prawo wniesienia odwołania 9,0 Głów
nego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty do
ręczenia orzeczenia. 

3. Sąd koleżeński oddziału składa spra-wozdanieze 
swej dżiałalności Głównemu ' Sądowi Koleżeńskiemu ' i wal

. nemu zebraniu oddziału. 

4. Sąd kolężeński oddziału może wymierzać kary 
wymieni one w § 28. 

Rozdział 6 

Kola. 

§ 40. 1. Koło jest_ podstawowym ogniwem Towa~ 
rzystwa. 

2. Do po~wołania koła jest wymagana liczba co naj~ 
mniej 10 członków. 

3. Terenem działania koła jest miasto, gmina, dziel
nica, osiedle mieszkanjowe, wieś, zakład pracy, szkoła 
wyższa lub inna instytucja. 

4. Koła działające w województwach, w których nie 
maoddzi<l lów wojewódzkich Towarzystwa, podlegajl\ 
organizacy JnIe oddziałowi wojewódzkiemu w woje
wództwie sąsiadującym ; przynależność organizacyjną tych 
kół określa Zarząd Główny. 

. § 41 , 1. Władzami koła są: 

1) walne zebranie, 
2) za r zą d koła, 

§ J / . 1 ; Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3) komisja rewizyjna. 
5-7 członków oraz 2 lub J zastępców członków wybra- 2. · Postanowienia § 16 ust. 2, ,3 .. stosuje się odpo-
nych przez walne zelHanie oddziału. wie()niu . . 
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Walne zebranie kola 

§ 42. 1. Walne zebranie kola jest najwyższą władzą 
koła i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Do kompetencji walnego zebrania kola należy: 

l) ' uchwalanie regulaminu wafnego zebr ania koła, 

2) uchwalanie kierunków działania koła, 

3) rDzpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu 

i komisji rewizyjne j koła, 

4) udzie lanie absolutorium ustępującemu zarządowi 
kola na wniosek komisji rewizyjnej koła, 

5) wybór członków zarządu .i komisji ~ewizyjnej koła. 
6) wybór delegatów na walne zebranie oddziału, 

1) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków 
koJ.a. 

3. Walne zebranie kor. zbiera się co najmniej raz 
w roku w celu omówienia bieżących zadań. Kompetencje 
określone w ust. 2 pkt · 4, 5 i 6 walne zebranie kola 
realizuje raz na 4 lata. - ' ; I 

§ 43. 1. W . walnym zebraniu kola biorą udział: 

1) z głosem decydującym -.: członkowie koła, 

2) z głosem doradczym - przedstawiciele wladz nild
fZc;cl nych Towarz~stwa, cZłonkowr' honorowi i zapro 
szone osoby. 

2, Walne zebranie koła jest zwoływane- pr"zez zarząd 
koła. a 'terminie, miejscu i porządku obrad zarząd koła 

zawiadamia członków co najmniej na 14 "dni przed ter
minem walnego zebrania. 

§ A4, 1. Nadzwyczajne walne zebrani'e kola, zwoły-
wane ' jest: 

l) z inicjatywy zarządu koła. 
2) na żądanie k.omisji rewizyjnej koła, 

3) na' żądanie zarządu oddziału wojewódzki -: go. 

4) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ~ólnej liczb'y 
członków kola. ' 

2. W sprawie zwołania nadzwyczajnego walnego ze-
brania koła stosuje się postanowienia § 34 ust. 2. ' , 

3, Do podejmowania uchwal na "falnym zebraniu kola 
stosuje się postanowienie § 18 ust. 5. 

Zarząd kola 

. §45, t. Zarząd koła kieruje bieżącą działalnością ' 
kQła w okresie między walnymi zebraniami i ponosi od
powiedzialność za pracę przed walnym zebraniem koła 

-, władzami na.drzędnymi. 

2. Do zakresu . działania z<uządu kola naJeży : 

1) wykonywanie _ uchwał walnego zebrania kbła oraz 
władz nadrzędnych. 

2) uchwalanie planów działania i projektu budżetu kola. 
3) zarządzanie funduszami i majqtkiem w granicach 

budżetu, -zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd 
Główny, ' 

4) reprezentowanie Towar~ys-twa na terenie swego dzia
łania, 

5) czuwanie nad wykonywaniem ORowiązków statuto
wych przez członków. prowadzenie ewidencji człon· 

ków i zbieranie składek członkowskich, 
6) składani!' sprawozdań z działalności kola walnemu 

zebraniu koła oraz zarządowi oddziału wojewódzkiego. 

-: 

§ 46. 1. Zarząd koła składa się z 3-5 członków oraz 
2 zastępców członków wybranych przez walne zebranie 
koła . 

2. Zarząd koła wybiera ze swego grona prezesa .. 
skarbnika i sekretarza. 

3. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub sekretarz. 
a terminie; miejscu i porządku obrad powiadamia się 
członków zarządu co najmniej na 1 dni przed terminem 
obrad. 

4. Posiedzenia zarządu odbywają się co na jmniej raz 
na kwartał. 

Komisja rewizyjna kola · 

§ 47. 1. Komisja rewizyjna koła składa się z 3-5 
członków 'oraz do 2 zast ępców człOl~ków wybranych przez 
walne ,zebranie koła. 

2. Komisja rewizyjna ko ł a wybi era ze swego gro
na przewodniczącego i sekretarza. 

3. Czlonkowie komisji rewizyjnej koła nie mogą być 
członkami zarządu ,koła . _ .. 

4. Do dzi a łalności k omis ji rewizyj nej k ola stosuje 
się odpowiednio post-anowienia § 24 pkt 1. 2 i 5 oraz 
§ 2~. 

Rozrlzi a ł 7 

Majątek i fundusze Towarzystwa. 

§ 48. Mają tek Towarzystwa stanowią nieruchomości. 

ruchomości oraz fundusze. 

§ 49. 1. Majątek nieruchomy może być nabywany 
przez Zarząd Główny lub przez zarządy oddziałów w Ot

jewódzkich. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego 
przez zarządy oddziałów może nćlst~pić wyłącznie za zgo
dą Zarządu Głównego. 

2. Na funduśze składają się: 

1) wpisowe i składki członkowskie, 
2) dochody z jnajątku ruchomego i nieruchomego. , 
3) wpływy z działalności statutowe j. 
4) darowizny, zapisy Ldntacje. 

§ 50. 1. Do ważności oświadczeń VI zakresie praw 
i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania 
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy 
pre'Zesa oraz skarbnika Zarządu Głównego lub innych 
osób upoważnionych przez Zarząd Główny . 

2. Zarządy oddziałów wojewódzkich mogą składać 

oświadczenia w zakresie praw i obowiązków . dotyczących 

nieruchomości w granicach umocowania przez Zarząd 
Główny. 

3. Rokiem obrachunkowym sprawozdawczym iest 
rok kalendarzowy. 

Rozdział 8 

Zmiana statutu I rozwiązanie Towarzystwa , 

§ 51. ' Projekt zmiany statutu uchwala Zjazd Krajowy 
większością 2/3 głosów w obecności co najmnie j 
1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 

§ 52. UcJlwałę w sprawie rozwiązania' Towarzystwa 
i przeznaczenia jego majątku podejmuje zwyczajny l nad
zwyczajny Zjazd K,rajowy większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej 2/3 o~ólnej liczby uprawninnycn 
do głosowania. -


