STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA RATUNKOWEGO
Polskie Towarzystwo Ratunkowe – jako stowarzyszenie nawiązujące do tradycji i dorobku
Polskiego Komitetu do spraw Ratownictwa i Pierwszej Pomocy Lekarskiej w Nagłych
Wypadkach, powołanego w 1928 r., kieruje się w swej działalności podstawowymi ideami
i zasadami tego Komitetu oraz ideami i zasadami ruchu stowarzyszeniowego.
Polskie Towarzystwo Ratunkowe, zrodzone z troski o życie i zdrowie ludzi oraz środowisko,
podejmuje działania w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi, nie czyniąc żadnej między nimi różnicy ze względu na
narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne, i kierując się ich
potrzebami. Zmierzając do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska zajmuje się wyłącznie
zapobieganiem zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Podlegając prawu
obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej służy pomocą władzom publicznym w ich
działalności w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska. Przyczynia się do kształtowania wśród społeczeństwa właściwych postaw
i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych. Niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się
chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści. Jest otwarte dla wszystkich dziedzin ratownictwa
i obejmuje swą działalnością obszar całego kraju.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Ratunkowe”.
2. Polskie Towarzystwo Ratunkowe, zwane dalej „Towarzystwem”
lub
„Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1998 r. Nr 20, poz. 104 z późn.zm.) oraz niniejszego
Statutu.
3. Towarzystwo posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w niniejszym
statucie władze w zakresie ich kompetencji określonych niniejszym statutem.
§2
1. Znakiem Towarzystwa jest równoramienny, powstały z pięciu kwadratów pośrodku
krzyż, występujący w połączeniu z nazwą „Polskie Towarzystwo Ratunkowe”.
2. Zasady i sposoby używania oraz ochrony znaku Towarzystwa określają uchwały
wydane przez właściwe władze statutowe Towarzystwa.
§3
Siedzibą władz Towarzystwa jest Bydgoszcz.
§4
1. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą poprzez
promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie
ratownictwa.

2. W realizacji celów i zadań współdziała z organami państwowymi i samorządowymi,
organizacjami
społecznymi,
instytucjami
i
innymi
podmiotami
oraz
międzynarodowymi i narodowymi stowarzyszeniami i organizacjami innych krajów,
a także może należeć do organizacji międzynarodowych o podobnym celu działania.
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§5
Towarzystwo ma prawo nadawać Odznakę Honorową Towarzystwa oraz inne odznaki
i wyróżnienia za zasługi w urzeczywistnianiu jego celów i zadań.
Odznakę Honorową Towarzystwa nadaje Kapituła Odznaki Honorowej Towarzystwa,
zwana dalej „Kapitułą.”
Kapitułę stanowi od 3 do 5 członków Towarzystwa wybranych przez Walne Zebranie
Członków.
Wzór Odznaki Honorowej Towarzystwa i innych odznak oraz szczegółowe zasady i tryb
ich nadawania określają uchwały wydane przez Walne Zebranie Członków
Towarzystwa.

§6
Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. W razie potrzeby może
zatrudniać pracowników.
Rozdział 2
Cel, zadania, sposób realizacji oraz szczegółowy zakres działania Towarzystwa
§7
Celem działania jest upowszechnianie ideałów i zasad, dla których Towarzystwo istnieje,
promocja oraz tworzenie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie
ratownictwa w kraju i za granicą oraz tworzenie warunków współpracy organów administracji
rządowej, samorządów terytorialnych i organizacji zrzeszających podmioty z dziedziny
ratownictwa, w tym samorządy zawodowe.
§8
Zadaniami Towarzystwa są w szczególności:
1. stwarzanie instytucjonalnych warunków współpracy podmiotów, o których mowa
w § 7, w zakresie ich działań na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie
ratownictwa w kraju i za granicą, w tym inspirowanie tworzenia lokalnego,
regionalnego i krajowego systemu ratownictwa zintegrowanego, w szczególności
w zakresie ratownictwa:
a. medycznego,
b. komunikacyjnego,
c. termicznego,
d. wodnego,
e. górskiego,
f. górniczego,
g. chemicznego,
h. radiacyjnego,
i. ekologicznego;

2. inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie planów i programów rozwoju oraz
racjonalizacji ratownictwa, zwłaszcza pod kątem podniesienia jakości usług
ratowniczych,
3. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania w kraju systemu informacji w dziedzinie
ratownictwa.
§9
Cele i zadania Towarzystwa realizowane są przez:
1. inspirowanie i wspieranie organizacyjne działań podejmowanych przez właściwe
organy administracji rządowej i państwowe jednostki organizacyjne, jednostki
samorządu terytorialnego oraz organizacje zrzeszające podmioty z dziedziny
ratownictwa na rzecz rozwoju i racjonalizacji ratownictwa, zwłaszcza pod kątem
podniesienia jakości usług ratowniczych;
2. wyrażanie opinii w przedmiocie strategicznych z punktu widzenia zagrożeń życia
i zdrowia ludzkiego planów i projektów programów przygotowywanych przez właściwe
organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje
zrzeszające podmioty z dziedziny ratownictwa;
3. wspomaganie funkcjonowania i rozwijania systemu informacji o wypadkach, awariach
i innych nadzwyczajnych zagrożeniach życia i zdrowia ludzkiego, w wymiarze lokalnym,
regionalnym i krajowym, oraz wspomaganie prac nad utworzeniem i rozwojem
systemu informacji o usługach ratowniczych;
4. upowszechnianie wiedzy o ratownictwie, przygotowywanie i publikowanie materiałów
promocyjnych, organizowanie pokazów, wystaw, kongresów i seminariów;
5. uczestniczenie w opracowaniu programów edukacyjnych na potrzeby nauczania
i studiowania ratownictwa;
6. wspomaganie działalności i innych podmiotów działających w zakresie systemu
oświaty, w przygotowaniu uczniów do olimpiad, konkursów turniejów, przeglądów
oraz innych form współuczestnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy
ratowniczej;
7. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego oraz
wspomaganie działalności innych podmiotów w tym zakresie;
8. wspieranie wynalazczości, racjonalizacji, produkcji oraz dystrybucji środków i sprzętu
ratowniczego;
9. wspieranie działalności podmiotów świadczących usługi ratownicze;
10. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ratowniczej oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
11. wspieranie działalności humanitarnej na rzecz ofiar katastrof i klęsk żywiołowych;
12. wspieranie ofiar wypadków, awarii i innych nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia
ludzkiego – pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
13. współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa;
14. realizację innych zadań zgodnych z celami statutu Towarzystwa, w tym prowadzenie
innej działalności w porozumieniu z organami państwowymi i samorządowymi,
zgodnej z celami statutu.
§10
1. Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkostwo w Towarzystwie jest dobrowolne.
2. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, zarówno obywatele polscy, jak
i cudzoziemcy, pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkałe zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą, które
złożą deklarację członkowską i zostaną przyjęte przez Zarząd Towarzystwa.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa
wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do
Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz
bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§ 13
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. udział w realizacji celów i zadań Towarzystwa oraz samodoskonalenie ratownicze,
2. przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów oraz stosowanie się do uchwał
władz Towarzystwa,
3. świadczenie w miarę posiadanych możliwości pomocy organizacyjnej, szkoleniowej
i metodycznej innym członkom i organom Towarzystwa,
4. regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. uczestniczenia w określaniu programów działania Towarzystwa oraz w ich realizacji,
2. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Towarzystwa,
3. otrzymywania pomocy organizacyjnej, szkoleniowej i metodycznej od innych członków
Towarzystwa i jego organów,
4. noszenia odznaki Towarzystwa, korzystania z rekomendacji i gwarancji Towarzystwa
w swojej działalności,
5. ochrony przez Towarzystwo swoich praw i interesów związanych z członkostwem
w Towarzystwie,
6. nieodpłatnego korzystania z lokali i urządzeń technicznych, które Towarzystwo stawia
do dyspozycji członków,
7. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Towarzystwo.
§ 15

1. Członkami honorowymi Towarzystwa są obywatele polscy i cudzoziemcy, mający
miejsce zamieszkania zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą,
którzy mają szczególne zasługi dla Towarzystwa.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa na
wniosek Zarządu Towarzystwa.
3. Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
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§ 16
Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia
woli Zarządowi Towarzystwa, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
Członkowie wspierający zobowiązani są do wnoszenia stałych wkładów finansowych
lub rzeczowych. Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający
ustalają z Zarządem Towarzystwa.
Uchwała Zarządu Towarzystwa o przystąpienia osoby prawnej do Towarzystwa jako
członka wspierającego powinna zawierać postanowienie normujące zasady
reprezentowania tej osoby w Towarzystwie, w tym w zakresie dokonywania czynności
prawnych w imieniu osoby prawnej, które mogą spowodować powstanie zobowiązań
majątkowych.
Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17
1. Członek zwyczajny Towarzystwa może być wykluczony z Towarzystwa z jednego
z następujących powodów:
a. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w realizacji zadań Towarzystwa,
b. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał organów
Towarzystwa,
c. działania na szkodę Towarzystwa,
d. nieopłacania składek członkowskich więcej niż za 12 miesięcy bez uzasadnionej
przyczyny,
2. Członek wspierający może być wykluczony z Towarzystwa z powodu określonego
w ust.1 lit. /c/ oraz niewnoszenia stałych wkładów finansowych lub rzeczowych.
3. Członek honorowy może być wykluczony z powodu określonego w ust.1 lit. /c/.
4. Członek może zostać zawieszony w czynnościach członka.
5. Decyzję o udzieleniu zawieszeniu w czynnościach członka lub wykluczeniu członka
może podjąć Zarząd Towarzystwa.
6. Zawieszonemu w czynnościach lub wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania
się do Walnego Zebrania Członków w terminie na co najmniej 21 dni przed terminem
najbliższego posiedzenia Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem organu,
który decyzję wydał. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
7. Członek może wystąpić z Towarzystwa na własną prośbę. Członkostwo Towarzystwa
ustaje ponadto z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego
orzeczenia sądu oraz przez śmierć członka.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia

§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie
trwania kadencji, dany organ będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu
poprzez dokooptowanie w drodze uchwały odpowiednio Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej.
3. Dokooptowany członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca
kadencji, na którą został powołany członek w miejsce, którego następuje
dokooptowanie.
4. Uzupełnienie składu organu, w sposób opisany wyżej, nie może dotyczyć więcej niż
połowy składu danego organu.
§ 19
1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym.
2. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych, a w innych sprawach
na żądanie choćby jednego członka danej władzy.
§ 20
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
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§ 21
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem stanowiącym wszyscy członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia.
Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden
głos.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez
względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania chyba, że niniejszy
Statut przewiduje w danej sprawie inną większość.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania
Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków
Stowarzyszenia.
Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności
Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły
rok obrotowy,
3. zmiana Statutu,
4. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

5. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka ze
Stowarzyszenia i jego zawieszenia ,
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
7. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania przez nich
obowiązków,
8. inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zebrania Członków stosownie do
postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa.
§ 23
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 24
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie
6 miesięcy po zakończeniu danego roku kalendarzowego.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:
a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za
ubiegły rok obrotowy,
c. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonania
przez nich obowiązków.
§ 25
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na
wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek, co najmniej 10% (dziesięć procent)
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd w przewidzianym terminie, o którym mowa
§ 24 ust. 1 Walnego Zebrania Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, o którym mowa w ust. 2 powyżej zgodnie z treścią wniosku w tej sprawie
prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
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§ 26
Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej
stronie internetowej Stowarzyszenia, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków.
Zarząd może dodatkowo informować o zwołaniu Walnego Zebrania Członków poprzez
zawiadomienia przesłane za pomocą poczty elektronicznej.
Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej
o terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za
nieważne.
Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.
Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 5% ogółu członków
Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym
projektem uchwały najpóźniej na 7 (siedem) dni przed terminem zwołania Walnego
Zebrania Członków.

6. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później
niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.

§ 27
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym:
a. Prezesa Zarządu,
b. dwóch Wiceprezesów Zarządu
c. Sekretarza
d. Skarbnika
e. Członków Zarządu
2. Zarząd powołuje się na czteroletnią wspólną kadencję.
3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania
Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
4. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek
sprawowania funkcji wygasają:
a. z dniem odwołania ze składu Zarządu
b. lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli przed
upływem tego terminu członek Zarządu nie zostanie odwołany ze składu
Zarządu
§ 28
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie bieżącą działalnością
Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3. opracowywanie strategii działania Stowarzyszenia,
4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
5. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
6. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
7. przyjmowanie nowych członków i prowadzenie ich ewidencji personalnej,
8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach
krajowych i zagranicznych,
9. przyjmowanie zapisów, dotacji, darowizn i innych przysporzeń,
10. uchwalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia oraz zasad ich opłacania,
11. podejmowanie w uzasadnionych przypadkach uchwał w sprawie ewentualnego
zwolnienia Członka Stowarzyszenia z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej,
12. opracowywanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu,
§ 29
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia na
zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów
Zarządu Towarzystwa działających łącznie.
2. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników
powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje
pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.

§ 30
Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego roku,
a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
§ 31
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
3 (trzech) członków Zarządu chyba, że niniejszy Statut przewiduje w danej sprawie inną
większość.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decydujący
głos ma Prezes Zarządu.
§ 32
Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób
funkcjonowania Zarządu.
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na wspólną czteroletnią kadencję.
4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków
Stowarzyszenia.
6. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz
obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem odwołania ze składu Komisji
Rewizyjnej lub z upływem jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, jeżeli przed
upływem tego terminu członek Komisji Rewizyjnej nie zostanie odwołany ze składu
Komisji Rewizyjnej.

1.
2.
3.
4.

§ 34
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co
najmniej raz w roku kalendarzowym.
Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu
Stowarzyszenia.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. ocena corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b. przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania
z wykonania obowiązków, o których mowa w lit. /a/ powyżej,
c. występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
5. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących poleceń
dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
§ 35
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
2 (dwóch) członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równości głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 36
Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej
funkcjonowania.
Rozdział 5
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 36
Majątek Towarzystwa stanowią: fundusze, nieruchomości, ruchomości i inne zasoby
materialne.
§ 37
Towarzystwo czerpie środki finansowe i materialne z:
1. wpływów ze składek członkowskich,
2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Towarzystwa,
3. dochodów z ofiar publicznych,
4. darowizn, spadków i zapisów,
5. dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek, zarówno
w kraju, jak i za granicą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach,
6. dochodów z własnej działalności, a zakres tej działalności obejmuje w szczególności
działalność wydawniczą, świadczenie usług: konsultingowych i doradczych,
szkoleniowych, informacyjnych, reklamowych, wystawienniczych, w zakresie
dystrybucji środków i sprzętu ratowniczego oraz współpracy z ich producentami,
7. prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 38
1. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd Towarzystwa.
2. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Towarzystwa składa Prezes
Zarządu jednoosobowo lub dwóch Wiceprezesów Zarządu Towarzystwa działających
łącznie.
3. Zarząd Towarzystwa może upoważnić pracowników Towarzystwa do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Towarzystwa.

§ 39
1. Działalność gospodarcza w Towarzystwie prowadzona jest według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z tej działalności jest przeznaczany na działalność statutową Towarzystwa.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) zabezpieczenia imprez,
2) wypożyczania sprzętu szkoleniowego,
3) usług szkoleniowych.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 40
Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków
podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu.
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§ 41
W przypadkach przewidzianych przepisami prawa Stowarzyszenie podlega
rozwiązaniu i likwidacji zgodnie z przepisami prawa właściwymi w tym zakresie.
Rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały następuje na mocy
uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych na
posiedzeniu.
W przypadku podjęcia uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia
likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków uchwałą
decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia na określony cel.

§ 42
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.

