Wersja zatwierdzona przez Walne Zgromadzenie PTF 27 września 2013 w Gdańsku.

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOLOGICZNEGO

CZĘŚĆ PIERWSZA:
Nazwa, teren działalności, siedziba, charakter prawny
§ 1.
1. Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Filologiczne.
2. Oficjalnym skrótem nazwy „Polskie Towarzystwo Filologiczne” jest PTF.
3. Towarzystwo używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Główny
Towarzystwa.
§ 2.
Terenem działalności Polskiego Towarzystwa Filologicznego jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3.
Siedzibą Zarządu Głównego jest Wrocław.
§ 4.
1. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i ma prawo
zakładania oddziałów terenowych, które mogą uzyskiwać osobowość prawną.
2. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§ 5.
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. W razie konieczności do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać za wynagrodzeniem pracowników mających
odpowiednie kwalifikacje.

CZĘŚĆ DRUGA:
Cel i środki działania
§ 6.
Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i krzewienie nauki o kulturze starożytnej, zwłaszcza
greckiej i rzymskiej, a także o recepcji antyku w epokach późniejszych.
§ 7.
Do urzeczywistnienia celów Towarzystwa służą następujące środki:

a. utrzymywanie ścisłych kontaktów z instytucjami profesjonalnie zajmującymi się kulturą antyczną
b. wykłady i odczyty o treści naukowej i dydaktycznej, odczyty popularnonaukowe oraz inne
wystąpienia publiczne w celu propagowania kultury antycznej
c. zjazdy, kongresy, sympozja i konferencje dotyczące stanu badań i dydaktyki w zakresie nauk o
antyku
d. wydawanie publikacji periodycznych i nieperiodycznych w zakresie zagadnień objętych
działalnością Towarzystwa
e. podejmowanie działań w sprawie obecności języków i kultury antycznej w polskim systemie
edukacyjnym, zwłaszcza w programach nauczania języków klasycznych w szach
f. współpraca z towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą w sprawach objętych celami
Towarzystwa
g. reprezentowanie i propagowanie polskiej filologii klasycznej za granicą i na międzynarodowych
zjazdach naukowych
h. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskiwania dochodów na działalność statutową.
CZĘŚĆ TRZECIA:
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8.
Towarzystwo składa się z członków:
a. zwyczajnych
b. honorowych
c. wspierających.
§ 9.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna pragnąca uczestniczyć w
realizacji celów Towarzystwa.
2. Członkiem honorowym może być każdy, kto na polu filologii klasycznej lub dla rozwoju
Towarzystwa położył wybitne zasługi. Tytuł członka honorowego PTF nadaje Walne Zgromadzenie
PTF na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspomagająca działalność
statutową Towarzystwa. Członek wspierający jest zobowiązany do wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.
§ 10.
Towarzystwo może, spośród szczególnie zasłużonych swych członków, powołać dożywotniego
prezesa honorowego.
§ 11.
Członkiem zwyczajnym, honorowym lub wspierającym może być także obywatel obcego państwa.
§ 12.
Każdy członek ma prawo:
a. brania udziału w pracach Towarzystwa
b. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa; prawo to nie przysługuje członkom
honorowym oraz członkom wspierającym.
c. korzystania z poparcia Towarzystwa w pracach nad realizacją celów PTF.

§ 13.
Każdy członek ma obowiązek:
a. popierać czynnie cele Towarzystwa stosownie do postanowień Statutu i uchwał jego organów.
b. dbać o dobre imię Towarzystwa
c. opłacać regularnie składkę roczną w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie PTF;
obowiązek nie dotyczy członków honorowych oraz członków zwyczajnych, którzy ukończyli 70
lat.
§ 14.
1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonują Zarządy oddziałów
Terenowych.
2. Zarząd Główny prowadzi rejestr członków Towarzystwa. Zarządy oddziałów Terenowych są
zobowiązane przekazywać Zarządowi Głównemu dane członków Towarzystwa zrzeszonych w
oddziałach w zakresie oraz według zasad określonych przez Zarząd Główny.
§ 15
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa zgłoszonego na piśmie po wywiązaniu się ze
wszystkich zobowiązań względem Towarzystwa.
b) zaprzestania spełniania przez osobę fizyczną będącą członkiem zwyczajnym warunków
członkostwa określonych w § 9 ust. 1,
c) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nieusprawiedliwionego przez 2 lata zalegania
z opłatą składek członkowskich,
d) wykluczenia z Towarzystwa z powodu rażącego lub uporczywego naruszania postanowień
statutu Towarzystwa albo działania na jego szkodę,
e) śmierci członka,
f) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
g) likwidacji Towarzystwa lub Oddziału Terenowego, w którym jest zrzeszony członek
Towarzystwa.
2. Stwierdzenie ustania członkostwa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b i c następuje w
drodze uchwały podjętej przez Zarząd Oddziału Terenowego zrzeszającego członka Towarzystwa.
Uchwała ta doręczana jest osobie fizycznej lub prawnej skreślonej z listy członków Towarzystwa,
która w terminie do 30 dni od jej otrzymania ma prawo odwołania się od niej do Sądu
Koleżeńskiego. W przypadku niewniesienia odwołania uchwała staje się skuteczna z upływem tego
terminu, a w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania przez Sąd Koleżeński orzeczenia
utrzymującego uchwałę w mocy.
§ 16
1. Wykluczeniu z Towarzystwa podlega:
a. kto będąc skazanym wyrokiem sądu za przestępstwa zostanie pozbawiony praw publicznych
b. kto działa niezgodnie z postanowieniami statutu i nie przestrzega uchwał władz Towarzystwa
c. kto dopuści się czynów nieetycznych lub będzie działać na szkodę Towarzystwa.
2. Wykluczenie z Towarzystwa, poza przypadkiem określonym w § 35 ust. 3 pkt c. niniejszego
Statutu, następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego PTF.
3. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia z Towarzystwa zainteresowanemu
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno być złożone na

piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 17
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
CZĘŚĆ CZWARTA:
Władze Towarzystwa i jego struktura organizacyjna
§ 18
1. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie
b. Zarząd Główny
c. Główna Komisja Rewizyjna
d. Sąd Koleżeński.
2. Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie PTF
§ 19
1. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata.
2. Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia wyznacza Zarząd Główny i podaje do wiadomości
delegatom co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Osobą odpowiedzialną
za organizację i przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest urzędujący prezes PTF.
3. Na wniosek Oddziału terenowego Zarząd Główny może mu powierzyć organizowanie Walnego
Zgromadzenia sprawozdawczego także w czasie kadencji, pod warunkiem znalezienia sponsorów z
zewnątrz Towarzystwa.
§ 20.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTF zwołuje Zarząd Główny na żądanie 2/3 członków
Zarządu lub też:
a. na żądanie najmniej trzech zarządów oddziałów
b. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej
c. na wniosek 20 % członków.
§ 21.
Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu stanowiącego są:
a. członkowie Zarządu Głównego, o ile głosowanie nie dotyczy absolutorium
b. członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTF
c. delegaci oddziałów wybierani spośród członków niepełniących funkcji we władzach
Towarzystwa, po jednym na każdą pełną dziesiątkę członków oddziału.
§ 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. uchwalanie statutu Towarzystwa oraz jego zmian,
b. zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej za okres ich kadencji,
c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
d. wybór członków Zarządu Głównego, a także wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej
(zgodnie z §§ 26. i 33.) i członków Sądu Koleżeńskiego,
e. na wniosek Zarządu Głównego nadanie godności Honorowego Prezesa Towarzystwa oraz
Honorowego Członka Towarzystwa,
f. dyskusja i głosowanie nad wnioskami będącymi na porządku obrad. Wnioski nagłe nie mogą
jednak dotyczyć przyznawania tytułu członka honorowego PTF, zmiany Statutu PTF,
rozporządzania majątkiem PTF, rozwiązania PTF,
g. wybór członków Sądu Koleżeńskiego,
h. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
i. powoływanie komisji Zarządu Głównego (stałych i ad hoc),
j. uchwalanie minimalnej wysokości rocznej składki członków PTF,
§ 23.
Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia PTF wymagana jest w pierwszym terminie
obecność co najmniej połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu
stanowiącego. Natomiast w drugim terminie, wyznaczonym w pół godziny po pierwszym, uchwały
są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
§ 24.
Głosowanie w sprawach personalnych jest tajnie. Pozostałe uchwały Walnego Zgromadzenia
zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Uprawnionymi do głosowania są
uczestnicy Walnego Zgromadzenia z głosem stanowiącym.
§ 25.
Uchwały dotyczące przyznawania tytułu prezesa honorowego, członka honorowego wymagają 2/3
głosów obecnych przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.
Zarząd Główny
§ 26.
1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
a. prezes wybierany w osobnym głosowaniu (członek PTF może sprawować funkcję prezesa
Towarzystwa maksymalnie przez dwie kolejne kadencje),
b. trzej wiceprezesi,
c. skarbnik i sekretarz zamieszkali w siedzibie Zarządu Głównego PTF,
d. sześciu do dziewięciu członków Zarządu Głównego,
e. przewodniczący wszystkich oddziałów PTF,
f. redaktor organu Towarzystwa – „Eos”,
g. przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego,
h. przewodniczący Komisji Nagród.
2. Jeżeli z powodu ustąpienia, wykluczenia z Towarzystwa lub śmierci Prezes przestanie pełnić
swoją funkcję przed upływem kadencji, Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków osobę
pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu Głównego do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie
nowego Prezesa na pozostałą część kadencji. Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w
terminie nie przekraczającym dwóch lat od momentu powstania wakatu. Jeżeli wybór następuje na
więcej niż 2 lata przed upływem kadencji, traktowany jest jako wybór na pierwszą kadencję. Walne
Zgromadzenie podejmuje też ewentualną decyzję dotyczącą ustąpienia Prezesa lub wykluczenia go

z Towarzystwa.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Głównego w trakcie kadencji,
na jego miejsce Zarząd Główny może wybrać innego członka w drodze kooptacji. Udział
dokooptowanych członków nie może przekroczyć ⅓ liczby członków pochodzących z wyboru.
Powyższe nie dotyczy Prezesa.
§ 27.
Propozycje w sprawie wyboru Prezesa i władz Towarzystwa mogą przedstawiać Walnemu
Zgromadzeniu wszyscy, którzy uczestniczą w nim z prawem głosu stanowiącego.
§ 28.
1. Posiedzenia Zarządu Głównego winny odbywać się co najmniej dwa razy do roku. Do ważności
uchwał Zarządu Głównego konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków Zarządu
Głównego. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. Uchwały Zarządu
Głównego podaje się do wiadomości Zarządów Oddziałów PTF.
2. Zarząd Główny zarządza majątkiem Towarzystwa. Zaciągnięcie zobowiązania majątkowego
wymaga uchwały Zarządu Głównego.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub podpisy dwóch
członków Zarządu Głównego działających łącznie, w tym Wiceprezesa.
§ 29.
W skład Prezydium Zarządu Głównego wchodzą:
a. prezes Zarządu Głównego
b. trzej wiceprezesi Zarządu Głównego
c. skarbnik Zarządu Głównego
d. sekretarz Zarządu Głównego
e. dwaj członkowie Zarządu Głównego PTF wybrani przez Zarząd Główny na pierwszym zebraniu.
§ 30.
Prezydium działa w granicach Statutu PTF, prowadząc wszystkie sprawy bieżące Towarzystwa, z
obowiązkiem złożenia sprawozdania ze swej działalności Zarządowi Głównemu. Uchwały
Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego
członków.
§ 31.
Prezes lub jeden z zastępujących go wiceprezesów przewodniczy na Walnym Zgromadzeniu PTF
oraz na posiedzeniach Zarządu Głównego, przestrzega porządku i stosowania Statutu PTF.
§ 32.
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a. realizowanie celów i zadań Towarzystwa w ramach Statutu PTF
b. zarządzanie majątkiem Towarzystwa
c. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń
d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących całego środowiska reprezentowanego
przez PTF

e. wybór redaktorów oraz członków Komitetów Redakcyjnych wydawnictw PTF
f. koordynacja działalności oddziałów terenowych
g. występowanie do kompetentnych władz państwowych w sprawach PTF
h. reprezentowanie Towarzystwa na zjazdach międzynarodowych i krajowych przez wybranych
delegatów oraz wysyłanie przedstawicieli do współpracy z organami międzynarodowymi
i. ustalanie planu finansowego i jego wykonanie
j. pozbawianie członkostwa
k. podejmowanie decyzji w sprawie powoływania i rozwiązywania Oddziałów terenowych
l. rozpatrywanie wniosków o uzyskanie osobowości prawnej przez oddziały terenowe
m. podejmowanie wszelkich innych czynności zmierzających do realizacji statutowego celu PTF,
których Statut nie zastrzega dla innych władz Towarzystwa.

Główna Komisja Rewizyjna
§ 33.
1. Główna Komisja Rewizyjna liczy od pięciu do siedmiu członków PTF, niepełniących żadnych
funkcji w Zarządzie Głównym, w tym dwu spoza siedziby Zarządu Głównego. Wszyscy
członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na okres czterech lat.
2. Gdy zachodzi konieczność uzupełnienia składu Głównej Komisji Rewizyjnej, dokooptowuje ona
do swego grona brakujących członków spośród kandydatów, którzy nie weszli do Głównej Komisji
Rewizyjnej w drodze wyborów.
§ 34.
1. W zakres czynności Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi nadzór nad majątkiem Towarzystwa.
W tym celu, przynajmniej raz w roku przed Walnym Zgromadzeniem, Komisja sprawdza stan
finansowy Towarzystwa, podpisuje roczne zamknięcie rachunków; jeżeli przewidziane jest w
danym roku Walne Zgromadzenie, czyni to przed terminem Walnego Zgromadzenia. Ponadto
Komisja czuwa nad prawidłowością działania Zarządu Głównego, przedstawia Walnemu
Zgromadzeniu wniosek w sprawie udzielenia lub odmowy absolutorium dla Zarządu Głównego. Do
Komisji należy badanie całej gospodarki finansowej Towarzystwa z punktu widzenia legalności i
celowości, prawidłowego zbierania składek członkowskich oraz właściwego wykorzystywania
dotacji z budżetu państwowego.
2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w składzie
minimum 3-osobowym, i są ostateczne.
Sąd Koleżeński
§ 35.
1. Sąd Koleżeński jest władzą powołaną do rozpatrywania spraw członków Towarzystwa.
Rozpoznaniu Sądu Koleżeńskiego podlegają:
a. wykroczenia członków przeciwko etyce zawodowej i działanie na szkodę Towarzystwa
b. zatargi między członkami Towarzystwa poddane zgodnie przez strony pod rozstrzygnięcie Sądu
Koleżeńskiego.
2. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona
przewodniczącego i zastępcę. Sąd Koleżeński orzeka zwykłą większością głosów, w składzie
minimum 3-osobowym, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, i działa na podstawie
uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Sąd Koleżeński orzeka następujące kary:

a. upomnienie
b. naganę
c. wykluczenie z Towarzystwa.
4. Od orzeczonej przez Sąd Koleżeński kary przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Odwołanie powinno być złożone na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
orzeczonej karze.
CZĘŚĆ PIĄTA:
Organizacja oddziałów PTF
§ 36.
Oddział PTF może powstać na wniosek co najmniej siedmiu członków-założycieli, przedłożony
Zarządowi Głównemu. Zarząd Główny w drodze uchwały podejmuje decyzję o powołaniu
Oddziału Terenowego.
§ 37.
Projekt statutu Oddziału, który zgodnie z § 4. stara się o uzyskanie osobowości prawnej, powinien
uzyskać zatwierdzenie Zarządu Głównego PTF.
§ 38.
Władzami Oddziału są:
a. Walne Zebranie członków Oddziału
b. Zarząd Oddziału
c. Komisja Rewizyjna Oddziału
Walne Zebranie członków Oddziału
§ 39.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania członków Oddziału należy:
a. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału
b. udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału po wysłuchaniu i rozpatrzeniu
sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału
c. rozpatrywanie wniosków władz Oddziału i poszczególnych jego członków
d. ustalanie wytycznych pracy Zarządu Oddziału
e. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTF
f. skrócenie kadencji Zarządu na wniosek 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu członków, przy
obecności połowy członków Oddziału
g. powoływanie Komisji Dydaktycznej i ewentualnie innych stałych lub ad hoc
h. uchwalanie statutu Oddziału i jego zmian.
i. ustalanie i przedkładanie na Walne Zgromadzenie propozycji kandydatów na Prezesa i do Władz
Towarzystwa
2. Zwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, który termin Walnego
Zebrania wraz z porządkiem dziennym podaje do wiadomości członków co najmniej na 10 dni
wcześniej.
3. Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze Oddziału odbywa się raz do roku. Walne Zebranie
sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na cztery lata.
4. Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania Oddziału PTF wymagana jest w pierwszym
terminie obecność co najmniej połowy jego członków. Natomiast w drugim terminie, uchwały są

prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
§ 40.
W Walnych Zebraniach Oddziału oraz w posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z
głosem doradczym członkowie Prezydium Zarządu Głównego.
Zarząd Oddziału
§ 41.
1. Zarząd Oddziału składa się z:
a. przewodniczącego
b. zastępcy przewodniczącego
c. skarbnika
d. sekretarza
e. 2-6 członków Zarządu.
2. Zarząd Oddziału wybierany jest na okres 4 lat przez Walne Zebranie Oddziału w głosowaniu
tajnym. Przewodniczący wybierany jest w osobnym, tajnym głosowaniu. Zastępcę
przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Zarząd Oddziału wybiera z grona Zarządu.
3. Gdy zachodzi konieczność uzupełnienia składu Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału
dokooptowuje do swego grona brakujących członków spośród kandydatów, którzy nie weszli do
Zarządu Oddziału w drodze wyborów.
§ 42.
1. Zarząd Oddziału składa co roku sprawozdanie ze swej działalności oraz z działalności Oddziału
Zarządowi Głównemu PTF. Zarząd Oddziału przesyła Zarządowi Głównemu imienny spis
członków Oddziału, którzy uiścili składkę członkowską w okresie sprawozdawczym, w terminie
wyznaczonym przez Zarząd Główny.
2. Rozliczenia finansowe oddziałów muszą się stosować do ogólnie obowiązujących przepisów
finansowych.
§ 43.
Zadaniem Zarządu Oddziału jest kierowanie pracami na swoim terenie a także, z upoważnienia
Zarządu Głównego, zarządzanie majątkiem Oddziału. Zarząd Oddziału opracowuje sprawozdanie
budżetowe. Do ważności uchwał Zarządu Oddziału konieczna jest obecność przynajmniej połowy
członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykła większością głosów.
§ 44.
1. Oddziały mogą uchwalić dla siebie, w granicach Statutu PTF, osobny regulamin dla określonego
toku swych czynności. Regulamin uzyskuje prawomocność za zgodą 2/3 głosów członków
Oddziału i po zatwierdzeniu przez Zarząd Główny PTF.
2. Regulamin nie może przydzielać odnośnym organom uprawnień zastrzeżonych dla Zarządu
Głównego ani zawierać postanowień sprzecznych z ogólnym Statutem PTF.
3. Nad realizacją statutu oddziałów czuwają ich Zarządy.
Komisja Rewizyjna Oddziału
§ 45.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech do pięciu osób. Jej uprawnienia są analogiczne

do uprawnień Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w składzie minimum 3osobowym, i są ostateczne.
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w finansowej działalności Zarządu Oddziału Komisja
Rewizyjna Oddziału zawiadamia o tym natychmiast Główną Komisję Rewizyjną i Zarząd Główny.
4. Gdy zachodzi konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Oddziału, Komisja
dokooptowuje do swego grona brakujących członków spośród kandydatów, którzy nie weszli do
Komisji Rewizyjnej w drodze wyborów.
CZĘŚĆ SZÓSTA:
Wydawnictwa PTF
§ 46
Redakcje wydawnictw PTF prowadzą redaktorzy.
§ 47.
W skład redakcji wchodzą: redaktor lub redaktorzy (jeżeli redakcja ma więcej niż jednego
redaktora) oraz sekretarz.
§ 48.
Organem współredagującym „Eos” jest Komitet Redakcyjny. Członkowie Komitetu odpowiadają
merytorycznie za poszczególne działy wydawnictwa. Członków Komitetu Redakcyjnego powołuje
Zarząd Główny w porozumieniu z redaktorem.
§ 49.
Sekretarza redakcji powołują redaktorzy.
§ 50.
Redakcja odpowiada za wydawnictwo przed Zarządem Głównym.
§ 51.
Funkcje redakcyjne są opłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
CZĘŚĆ SIÓDMA:
Majątek PTF
§ 52.
Źródło majątku Towarzystwa stanowią:
a. dochód ze składek członkowskich
b. dochody ze sprzedaży wydawnictw Towarzystwa
c. subwencje, darowizny i inne środki finansowe uzyskane przez Towarzystwo
d. zbiór wydawnictw własnych oraz wydawnictw uzyskanych drogą wymiany za wydawnictwa
własne; zbiór ten tworzy bibliotekę Towarzystwa
e. dochody z prowadzonej przez Towarzystwo działalności gospodarczej

f. majątek stały.
§ 53.
Dochody Towarzystwa są w całości przeznaczane na realizację jego celów statutowych.
§ 54.
Zarząd Główny publikuje przy rocznym sprawozdaniu Towarzystwa także roczne sprawozdanie
wydatków Towarzystwa wraz z rocznym zamknięciem rachunków podpisanych przez Główną
Komisję Rewizyjną.

CZĘŚĆ ÓSMA:
Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 55.
Zmiany w Statucie PTF uchwala Walne Zgromadzenie PTF na podstawie wniosków Zarządu
Głównego ilością co najmniej 2/3 głosów osób mających głos stanowiący, w obecności co najmniej
połowy delegatów. Do przygotowania statutu lub jego zmian Zarząd Główny może powołać
spośród członków Zarządu Komisję Statutową.
§ 56.
Rozwiązanie Towarzystwa uchwala Walne Zgromadzenie ilością 2/3 głosów obecnych i
uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, przy obecności co najmniej 1/2
uprawnionych do głosowania. W razie rozwiązania się któregoś z oddziałów PTF majątek tego
oddziału przechodzi do majątku PTF. W razie rozwiązania się Towarzystwa Walne Zgromadzenie
orzeka ilością 2/3 głosów obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, przy
obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, na jaki cel publiczny ma być użyty
majątek Towarzystwa. Do przeprowadzenia likwidacji majątku Towarzystwa Walne Zgromadzenie
wyznacza jednego lub kilku likwidatorów spośród członków Zarządu Głównego.

