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STATUT
ŁOCHOWSKIEGO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ NAUK I SZTUK „CD”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk „CD”

w dalszych postanowieniach statutu zwane Towarzystwem. Nazwa Towarzystwa jest
zastrzeŜona.
2.

Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą Towarzystwa

jest Łochów.
3.

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo moŜe działać na terenie innych państw

z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4.

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.

Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
oraz niniejszego statutu.
5.

Towarzystwo moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o

podobnych celach oraz innych osób prawnych.
6.

Działalność Towarzystwa oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia

swych spraw Towarzystwo moŜe zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
1. Towarzystwo jako dobrowolne zrzeszenie osób zainteresowanych nauką i sztuką prowadzi
działalność dla dobra ogółu społeczności lokalnej.
2. Celami Towarzystwa są:
a. podnoszenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy,
b. integracja osób zainteresowanych nauką i sztuką,
c. wspieranie działalności naukowej i twórczości,
d. popularyzacja nauki i sztuki,
e. umacnianie więzi obywatelskich pomiędzy mieszkańcami,
f. wspieranie zrównowaŜonego rozwoju Łochowa i okolic,
g. promocja Łochowa i okolic,
h. działanie na rzecz integracji europejskiej,
i. upowszechnianie i ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich, a takŜe działania
wspomagające rozwój demokracji.
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2. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez:
a.

organizowanie wycieczek, zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych w szkołach,

b.

realizowanie projektów w zakresie edukacji nieformalnej,

c.

organizowanie odczytów, konkursów i wystaw,

d.

współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w zakresie celów

statutowych,
e.

współdziałanie z róŜnymi stowarzyszeniami twórczymi, z placówkami kulturalnymi,

oświatowymi, naukowymi, wydawnictwami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi w
zakresie celów statutowych,
f.

współdziałanie z innymi środowiskami przy organizacji przedsięwzięć,

g.

informowanie o przedsięwzięciach i dorobku Towarzystwa w środkach masowego

przekazu i poprzez wydawnictwa własne
h. utrzymywanie więzi z osobami zasłuŜonymi dla dobra ogółu społeczności lokalnej i
Towarzystwa.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
1.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŜe być

jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.
2.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a.

zwyczajnych (krajowych),

b.

młodzieŜowych,

c.

nadzwyczajnych (zagranicznych),

d.

wspierających,

e.

honorowych.

3.

Przyjęcie

w

poczet

Towarzystwa

członków

zwyczajnych,

młodzieŜowych,

nadzwyczajnych i wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu, po wcześniejszym
wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Członkowie młodzieŜowi poniŜej 16 lat muszą
posiadać pisemna zgodę przedstawicieli ustawowych na przynaleŜność do Towarzystwa.
4.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa moŜe zostać pełnoletnia osoba fizyczna

posiadająca obywatelstwo polskie.
5.

Członek zwyczajny ma prawo:

a.

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
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b.

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa według

obowiązujących regulaminów,
c.

zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

6.

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a.

brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,

b.

przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,

c.

regularnego opłacania składek.

7.

Członkiem młodzieŜowym moŜe zostać małoletnia osoba posiadająca obywatelstwo

polskie.
8.

Członek młodzieŜowy ma prawo:

a.

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa, z

zastrzeŜeniem postanowień pkt. 10 i 11.
b.

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa według

obowiązujących regulaminów,
c.

zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.

9.

Członek młodzieŜowy ma obowiązek:

a.

brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,

b.

przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,

c.

regularnego opłacania składek.

10.

Członek małoletni w wieku od 16 do 18 lat ma bierne i czynne prawo wyborcze, z

zastrzeŜeniami wynikającymi z art. 3 ust.2 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”
11.

Członek małoletni w wieku poniŜej 16 lat nie ma biernego i czynnego prawa

wyborczego do władz Towarzystwa.
12.

Członkiem nadzwyczajnym moŜe zostać pełnoletni cudzoziemiec.

13.

Członek nadzwyczajny ma prawo:

a.

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,

b.

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa według

obowiązujących regulaminów.
14.

Członek nadzwyczajny jest zobowiązany:

a.

brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,

b.

przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa,

c.

regularnego opłacania składek.

15.

Członkiem wspierającym Towarzystwa moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna

działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która deklaruje
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wspomaganie działalności Towarzystwa miedzy innymi przez wnoszenie kwot pienięŜnych –
(składek) bądź wkładów niepienięŜnych oraz usług i wartości prawnych.
16.

Członek wspierający ma prawo:

a.

poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu,

ale z wykluczeniem prawa wyborczego,
b.

Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Towarzystwa, oceniać jego działalność.

17.

Członek wspierający ma obowiązek:

a.

wywiązywać się z deklarowanych świadczeń,

b.

przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia.

18.

Godność członka honorowego Towarzystwa moŜe być nadana osobie fizycznej jako

najwyŜsza forma uznania za jej wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa lub
społeczności lokalnej.
19.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub 10

członków Towarzystwa.
20.

Osoby, którym nadano godność członka honorowego korzystają z uprawnień

członków zwyczajnych, mają przywilej uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i innych
organach Towarzystwa z głosem doradczym z wyłączeniem biernego oraz czynnego prawa
wyborczego.
21.

Członkowie honorowi mogą opłacać składki członkowskie, ale nie maja takiego

obowiązku.
22.

Utrata członkostwa następuje na skutek:

a.

pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu,

b.

wykluczenia przez Zarząd:

b.1.

z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa lub zasad

etycznych - na pisemny wniosek pięciu członków Towarzystwa,
b.2.

z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Towarzystwa,

b.3.

z powodu niepłacenia składek przez okres dłuŜszy niŜ pół roku,

b.4.

z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

b.5.

śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

b.6.

na skutek rozwiązania Towarzystwa.

23.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie naleŜy składać w
Zarządzie Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI
1.

Władzami Towarzystwa są:

a.

Walne Zebranie Członków,

b.

Zarząd,

c.

Komisja Rewizyjna.

2.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w

głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3.

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Towarzystwa władzom

tym przysługuje prawo kooptacji, jednakŜe liczba członków dokooptowanych nie moŜe
przekraczać 1/3 liczby członków tych władz pochodzących z wyboru.
4.

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niŜ połowy członków władz

Towarzystwa pochodzących z wyboru Zarząd w terminie 4 tygodni zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu określonej władzy Towarzystwa.
5.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba Ŝe dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
6.

Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Towarzystwa. W Walnym Zebraniu

Członków biorą udział:
a.

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, młodzieŜowi (z zastrzeŜeniami

wynikającymi z art. 3 ust.2 ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”), nadzwyczajni,
b.

z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

7.

Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne.

8.

Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd

Towarzystwa. Termin, miejsce oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków w sposób zwyczajowy co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
9.

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne moŜe się odbyć w kaŜdym czasie dla

rozpatrzenia szczególnie waŜnych i pilnych spraw Towarzystwa. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. Walne Zebranie Członków
nadzwyczajne powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od złoŜenia wniosku.
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10.

Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów w

pierwszym terminie w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, zaś w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Głosowanie jest jawne.
11.

Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜą:

a.

określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,

b.

uchwalanie zmian statutu, regulaminu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków,

c.

ustalenie liczebności, wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; w

składzie władz pochodzących z wyboru większość muszą stanowić osoby pełnoletnie;
d.

udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.

rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy i sprawozdań z działalności

Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f.

uchwalanie budŜetu,

g.

uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na

rzecz Towarzystwa,
h.

podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego,

i.

uchwalanie i zmiany regulaminów Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;

j.

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub

jego władze,
k.

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l.

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku

zgodnie z obowiązującymi przepisami,
m.

podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich

sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
12.

Kompetencje określone w pkt. 11, podp. c i d nie przysługują zwyczajnemu Walnemu

Zebraniu Członków.
13.

Walne Zebranie Członków wybiera spośród siebie przewodniczącego Zebrania i

sekretarza.
14.

Przewodniczącym Zebrania nie moŜe być członek Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

15.

W skład władz Towarzystwa wchodzą osoby, które uzyskały nie mniej niŜ 50%

waŜnych głosów. Wybór władz Towarzystwa przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
16.

Wniosek o nadanie godności członka honorowego rozpatrywany jest w głosowaniu

tajnym i nadanie jej następuje przy poparciu nie mniejszym niŜ 50% waŜnych głosów.
17. Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i
sekretarz Zebrania.
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ZARZĄD TOWARZYSTWA
18.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z

uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
19.

Zarząd składa się z 3 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym z

prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika. Pierwsze posiedzenie Zarządu winno odbyć się nie
później niŜ w ciągu 7 dni od dnia Walnego Zebrania Członków. Na tym posiedzeniu Zarząd
wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym (lub tajnym na wniosek co najmniej 2 osób)
prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
20.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na

kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
21.

Do prowadzenia spraw bieŜących Zarząd moŜe powołać Biuro Towarzystwa.

22.

Do kompetencji Zarządu kierującego pracami Towarzystwa pomiędzy Walnymi

Zebraniami Członków naleŜą w szczególności:
a.

realizacja celów Towarzystwa,

b.

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c.

sporządzanie planów pracy i budŜetu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań

d.

sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,

e.

podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku Towarzystwa,

przyjmowaniu darowizn, zapisów, spadków i dotacji
f.

reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

g.

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

h.

przyjmowanie i skreślanie członków

i.

ustalanie wysokości wpisowego i składki i członkowskiej,

j.

kierowanie pracami wydawniczymi Towarzystwa;

k.

powoływanie i odwoływanie zespołów problemowych;

l.

przygotowywanie wniosków o nadanie członkowstwa honorowego Towarzystwa,

m.

zatrudnianie i zwalnianie oraz ustalanie wynagrodzenia etatowych pracowników biura;

n.

przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebranie,

o.

przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej

działalności,
p.

decyduje o przystąpieniu Towarzystwa do innych organizacji,

r.

wykonuje uchwały i zalecenia Komisji Rewizyjnej, a w razie sporu moŜe odwołać się

do Walnego Zebrania Członków,
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s.

powiadamia Sad Rejestrowy o wszystkich okolicznościach podlegających wpisowi do

rejestru w terminie nie później niŜ 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.
23.

Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność więcej niŜ połowy jego

członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W
głosowaniu przy równej liczbie głosów decyduje głos prezesa.
24. Zebranie Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upowaŜniona przynajmniej raz w
miesiącu z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych i feryjnych. W przypadku niezwołania zebrania
w kolejne trzy miesiące zebranie Zarządu zarządzić moŜe przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
25. W imieniu Zarządu korespondencję Towarzystwa podpisuje prezes, wiceprezes lub w
razie ich nieobecności inne osoby upowaŜnione przez Zarząd Towarzystwa. Dokumenty, z
których wynikają zobowiązania finansowe podpisuje prezes lub wiceprezes i skarbnik lub
inna osoba upowaŜniona przez Zarząd Towarzystwa.
KOMISJA REWIZYJNA
26.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

Towarzystwa. Nie moŜna łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w
Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem.
27.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Na kaŜdym posiedzeniu Komisja

Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
28.

Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:

a.

Ŝądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności

Towarzystwa,
b.

Ŝądania od członków Zarządu złoŜenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

29.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a.

pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu

zatrudnienia z członkami Zarządu,
b.

być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c.

otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia lub zwrotu

kosztów.
30.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:

a.

kontrolowanie działalności Zarządu,

b.

kontrola gospodarki rzeczowej i finansowej,

c.

składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
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d.

prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz

zebrania Zarządu,
e.

składanie wniosków o absolutorium dla władz Towarzystwa,

f.

składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

g.

zwoływanie zebrania Zarządu Towarzystwa w przypadku określonym w pkt. 24.

31.

Komisja Rewizyjna obowiązana jest przeprowadzić kontrolę gospodarki finansowej

przynajmniej raz w roku.
32.

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

33.

Uchwały Komisji Rewizyjnej wchodzą w Ŝycie z dniem powzięcia.

ROZDZIAŁ V
ZESPOŁY PROBLEMOWE
1.

Zarząd Towarzystwa moŜe powoływać i odwoływać zespoły problemowe dla
określonych zadań przewidzianych w statucie oraz wynikających z uchwał i planów
Towarzystwa.

2.

Zespół problemowy powinien:
a.

wykonywać zadania zlecone przez Zarząd Towarzystwa,

b.

opracować w tym zakresie plany i harmonogramy pracy,

c.

składać okresowe sprawozdania ze swej działalności i przedstawiać związane z
tym wnioski.

3.

Zespoły mogą być stałe lub doraźne. Zespół doraźny ulega rozwiązaniu po wykonaniu
zadania.

4.

Zespół problemowy wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza, którzy
kierują jego działalnością.
ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1.

Majątek Towarzystwa stanowią:

a.

dochody z wpisowego i składek członkowskich,

b.

darowizny, spadki, zapisy,

c.

dotacje, granty i składki publiczne,

d.

dochody z wydawnictw własnych,

e.

archiwalia, księgozbiór, muzealia,

f.

majątek ruchomy i nieruchomy.
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2.

Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie

Towarzystwa.
3.

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Towarzystwa

podejmuje Zarząd.
5.

Towarzystwo moŜe prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach słuŜących

realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej Towarzystwa jest przeznaczany na realizację celów statutowych.
6.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli

w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub
Wiceprezesa i Skarbnika lub innych osób upowaŜnionych przez Zarząd Towarzystwa.
7.

Majątek Towarzystwa nie moŜe być wykorzystywany do:

a.

udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małŜeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”,
b.

przekazywania go na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz

ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.

wykorzystywania go na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich

osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa,
d.

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa

podejmuje Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie kwalifikowaną większością
głosów, tj. dwóch trzecich, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
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2.

Zmiana statutu nie moŜe być dokonana na podstawie wniosku nagłego, lecz wniosek

w tej sprawie musi wpłynąć do Zarządu Towarzystwa najpóŜniej na 7 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
3.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
4.

Składniki majątkowe Towarzystwa mogą być przekazane wyłącznie instytucjom lub

organizacjom pozarządowym o zbliŜonych celach statutowych jak cele Towarzystwa,
archiwom, bibliotekom.
3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy

Prawa o Stowarzyszeniach.

