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Pierwotny tekst 

 

ZMIENIONO: 

§ 12 

5. Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego, na 
podstawie deklaracji złożonej elektronicznie. 

§ 13 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

4) regularnego (do końca marca za rok bieżący) opłacania składek i innych 
świadczeń obowiązujących w Towarzystwie. 

 

 

 

§ 12 
 
5. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Oddziału, na 
podstawie deklaracji złożonej elektronicznie. 
 

§ 13 
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

4) regularnego (do końca stycznia za rok bieżący) opłacania składek i innych 
świadczeń obowiązujących w Towarzystwie. 

§ 16 

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje z powodu: 

1) rezygnacji z przynależności do Towarzystwa;  

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego; 

3) nieopłacenia w terminie do końca marca danego roku kalendarzowego 
składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie o których 
mowa w § 13 ust 2 pkt. 4 statutu (zgodnie z § 16a statutu); 

§ 16 

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek skreślenia z listy członków z 
powodu: 

1) rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej w formie 
elektronicznej; 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 
wspierającego; 

3) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres 12 miesięcy; 



4) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa 
wykonywania zawodu; 

5) wykluczenia z wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w 
przypadku rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania 
postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki; 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4  orzeka Prezydium Zarządu 
Głównego Towarzystwa, natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 
pkt. 5 Sąd Koleżeński. Zarówno Prezydium Zarządu Głównego 
Towarzystwa jak i Sąd Koleżeński zobowiązane są zawiadomić członka o 
skreśleniu, podając przyczyny skreślenia.  

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie 14 
dni od daty dostarczenia orzeczenia. Uchwała Prezydium Zarządu 
Głównego Towarzystwa jest ostateczna. 

4. Od uchwały Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa w przypadkach 
określonych w ust. 1 pkt. 4 przysługuje prawo wniesienia do Prezydium 
Zarządu Głównego Towarzystwa wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy 
w terminie 14 dni od daty dostarczenia orzeczenia. Uchwała Prezydium 
Zarządu Głównego Towarzystwa w przedmiocie wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy jest ostateczna. 

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się 
odpowiednio zasady określone w ust. 4. 

 

4) utraty z mocy wyroku sądowego praw publicznych lub prawa 
wykonywania zawodu; 

5) wykluczenia z wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w 
przypadku rażącego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania 
postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki; 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1–4 orzeka Zarząd Oddziału 
Towarzystwa, natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 Sąd 
Koleżeński. Zarówno Zarząd Oddziału jak i Sąd Koleżeński zobowiązane są 
zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia wskazując na 
prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od 
daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Zarządu 
Głównego jest ostateczna. 

 

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio 
zasady określone w ust. 2. 

§ 23 

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Towarzystwa należy: 

§ 23 
 
1. Do zakresu działania Zarządu Głównego Towarzystwa należy: 
9) uchwalenie regulaminu wyboru delegatów; 



9) uchwalenie regulaminu wyboru delegatów oraz wyboru 
Organów władz terenowych o których mowa w § 17 ust 3. 

DODANO: 

§ 16a 

1. Członkostwo zwyczajne w Towarzystwie wygasa na skutek 
nieopłacenia do końca marca danego roku kalendarzowego składek i 
innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie o których mowa w 
§ 13 ust 2 pkt. 4 statutu. 

 

2. W przypadku opłacenia składek i innych świadczeń obowiązujących w 
Towarzystwie o których mowa w § 13 ust 2 pkt. 4 statutu po terminie, 
członkostwo zostaje wznowione z tym zastrzeżeniem, że w danym  
roku kalendarzowym oraz do dnia opłacenia w terminie (do końca 
marca) składki za kolejny rok członkostwa, takiemu członkowi nie 
przysługuje: 

1) bierne i czynne prawo wyborcze do Władz Towarzystwa (do władz 
naczelnych oraz terenowych zarówno oddziałów jak i sekcji), 

2) prawo do nagród i stypendiów (świadczeń Towarzystwa).  

3. W przypadkach nadzwyczajnych Prezydium Zarządu Głównego 
Towarzystwa, może na wniosek zainteresowanego, przywrócić mu 
pełny zakres praw o których mowa w § 13 ust 1. 

 

 


