
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA AUDIOLOGICZNEGO I
FONIATRYCZNEGO

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne, w skrócie
PTAF, zwane dalej Towarzystwem.

§ 2

Towarzystwo  jest  stowarzyszeniem  zarejestrowanym,  działającym  na  podstawie  ustawy
"Prawo  o  Stowarzyszeniach"  oraz  postanowień  niniejszego  statutu  i  posiada  osobowość
prawną.

§ 3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu
jest miasto Łódź.

§ 4

Towarzystwo może być  członkiem krajowych i  zagranicznych  stowarzyszeń o podobnych
zadaniach i celach.

§ 5

Towarzystwo  może  powoływać  Oddziały,  Sekcje  i  Komisje  Naukowe.  Sekcje  i  Komisje
Naukowe nie są jednostkami terenowymi.

§ 6

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§ 7

Towarzystwo może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie
przepisami.
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ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Celem Towarzystwa jest: 
1. zrzeszanie  osób,  których  przedmiotem  działania  lub  zainteresowania  jest  rozwój

audiologii, foniatrii, logopedii, audioprotetyki oraz dziedzin pokrewnych zajmujących
się zaburzeniami procesu komunikatywnego,

2. upowszechnianie wiedzy na temat audiologii, foniatrii, logopedii, audioprotetyki oraz
dziedzin  pokrewnych  w społeczeństwie,  w  szczególności  w środowisku  studentów
medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,

3. udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinach audiologii i foniatrii,
4. współpraca  z  organami  administracji  państwowej,  samorządami  zawodowymi  oraz

stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie
audiologii, foniatrii logopedii i audioprotetyki w Polsce,

5. organizowanie i popieranie badań i prac naukowych w zakresie  audiologii, foniatrii,
doświadczalnej i klinicznej logopedii, audioprotetyki oraz dziedzin pokrewnych, jak
również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami;

6. prowadzenie  i  wspieranie  różnych  form  działalności  szkoleniowej  i  edukacyjnej,
podejmowanej  na  rzecz  przedstawicieli  środowiska  medycznego  i  środowisk
pokrewnych  dla  rozszerzania  wiedzy  i  praktycznych  umiejętności  w zakresie  ww.
dziedzin.

§ 9

Dla osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo:

1. propaguje  zdobycze  nauk  związanych  z  audiologią,  foniatrią,  logopedią,
audioprotetyką i naukami pokrewnymi wśród swoich członków oraz sympatyków;
udziela pomocy w podnoszeniu ich kwalifikacji i dokształcaniu,

2. zachęca członków do pracy naukowej i społecznej,

3. organizuje  lub  współdziała  w  organizacji  krajowych  lub  międzynarodowych
zjazdów, konferencji, kursów, warsztatów i szkoleń,

4. prowadzi  działalność  wydawniczą,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w tym
zakresie,

5. wydaje  opinie  w  sprawach  dotyczących  audiologii,  foniatrii,  logopedii  i
audioprotetyki  ogłasza konkursy i  przyznaje  nagrody za  opracowanie  wybranych
zagadnień  fachowych;  współdziała  z  organami  służby  zdrowia  w  rozwijaniu  i
doskonaleniu  opieki  audiologicznej,  foniatrycznej,  logopedycznej  i
audioprotetycznej,

6. współpracuje  ze  szkolnictwem  i  instytucjami  doskonalenia  zawodowego  przy
opracowaniu  programów  i  metod  nauczania  audiologii,  foniatrii,  logopedii  i
audioprotetyki, popularyzuje zagadnienia z zakresu tych dziedzin,

7. współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi i
społecznymi oraz podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do urzeczywistniania
celów Towarzystwa.
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ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. młodych, 

3. wspierających,

4. honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, pełnoletnia,
zajmująca  się  profesjonalnie  lub  społecznie  audiologią,  foniatrią,  logopedią,
audioprotetyką  lub  dziedzinami  pokrewnymi,  zobowiązująca  się  do  przestrzegania
statutu i zasad etyki.

2. Członkiem młodym Towarzystwa może zostać każda osoba, która nie ukończyła 35
roku życia, ponadto spełniająca warunki opisane w pkt.1 tego paragrafu. 

3. Członków zwyczajnych i młodych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji
oraz rekomendacji jednego członka wprowadzającego.

§ 12

Członkowie zwyczajni i młodzi mają prawo do:

1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

2. uczestnictwa w zebraniach, zgromadzeniach, zjazdach, naradach i innych imprezach
organizowanych przez Towarzystwo,

3. działania  w  sekcjach  i  komisjach  oraz  korzystania  ze  świadczeń  i  urządzeń
Towarzystwa.

§ 13

Członkowie zwyczajni i młodzi są zobowiązani do:

1. czynnego udziału w realizacji celów statutowych,

2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 14

1. Członkiem  wspierającym  może  zostać  osoba  fizyczna  lub  prawna  wyrażająca  w
pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania działalności Towarzystwa.

2. Członka  wspierającego,  będącego  osobą prawną,  reprezentuje  wobec  Towarzystwa
upoważniony przedstawiciel.

3. Członkowie  wspierający  posiadają  wszystkie  prawa  i  obowiązki  członków
zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
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§ 15

1. Członkiem  honorowym  zostaje  obywatel  polski  lub  obcy,  któremu  Walne
Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, nada tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług
poczynionych w dziedzinie audiologii,  foniatrii, logopedii, audioprotetyki i dziedzin
pokrewnych.

2. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa w zebraniach i zgromadzeniach
oraz  bezpłatnego  uczestnictwa  w  zjazdach,  konferencjach  i  innych  imprezach
organizowanych przez Towarzystwo.

3. Członkowie honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członkowie honorowi są zobowiązani do:

- przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

- do prowadzenia działań na rzecz rozwoju audiologii i foniatrii poza strukturami
Towarzystwa.

§ 16

Członkowstwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu niepłacenia składek lub
nie uczestniczenia w pracach Towarzystwa. 

3. utraty przez członka wspierającego osobowości prawnej lub nie wywiązywania się z
przyjętych zobowiązań,

4. usunięcia z Towarzystwa orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

5. śmierci członka.

Od decyzji  Zarządu  Głównego lub  Sądu Koleżeńskiego  w przedmiocie  skreślenia  z  listy
członków  Towarzystwa  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zgromadzenia  w
terminie 14 dni od daty doręczenia powiadomienia.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 17
Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie

2. Zarząd Główny

3. Główna Komisja Rewizyjna 

4. Sąd Koleżeński

§ 18

Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie.
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§ 19

Wybór władz następuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały
Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie.

§ 20

W  przypadku  ustąpienia  członków  władz  w  czasie  trwania  kadencji,  władzom  tym
przysługuje  prawo  dołączenia  nowych  członków.  Liczba  osób  dołączonych  nie  może
przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 21
Uchwały Walnego Zgromadzenia  zapadają zwykłą  większością  głosów przy obecności  co
najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w
drugim  zaś  -  bez  względu  na  liczbę  obecnych  (nie  mniej  jednak  niż  10  członków)  w
głosowaniu jawnym. Jednak, na wniosek chociażby jednego z głosujących - w głosowaniu
tajnym.

Uchwały  Zarządu  Głównego  podejmowane  są  jednogłośnie,  przy  obecności  co  najmniej
połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.

Uchwały  pozostałych  władz,  tj.  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  oraz  Sądu  Koleżeńskiego
podejmowane  są  jednogłośnie,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej  liczby  osób
uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym.

§ 22

Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie wszystkich członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie  głównych  kierunków  działalności  merytorycznej  i  finansowej
Towarzystwa,

2. rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3. udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Głównemu  na  wniosek  Głównej
Komisji Rewizyjnej,

4. wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego,

5. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Głównego, Głównej  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu
Koleżeńskiego,

6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub występowaniu z towarzystw krajowych i
zagranicznych,

7. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
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8. podejmowanie uchwał o wysokości składek członkowskich,

9. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków z szeregów Towarzystwa,

10. podejmowanie  uchwał  o  zmianach  w  Statucie  oraz  decyzji  o  rozwiązaniu
Towarzystwa, o rozwiązaniu Oddziału.

§ 24

W Walnym Zgromadzeniu, z głosem doradczym, mogą brać udział: członkowie ustępujących
władz i zaproszeni goście.

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny raz na 3 lata.

§ 26

Termin,  miejsce  i  porządek  obrad  Walnego  Zgromadzenia  przedstawia  członkom Zarząd
Główny co najmniej 30 dni przed ustaloną datą.

§ 27

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  może  być  zwołane  z  inicjatywy  Zarządu  Głównego,
Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków lub co najmniej 3
zarządów Oddziałów Towarzystwa.
Zarząd Główny zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 2 tygodni od chwili
złożenia wniosku; Walne Zgromadzenie ma obradować nad sprawami,  dla których zostało
zwołane.

§ 28

Zarząd Główny
Zarząd  Główny  jest  najwyższą  władzą  Towarzystwa  w  okresach  między  Walnymi
Zgromadzeniami.  Zarząd  Główny  kieruje  całokształtem  działalności  Towarzystwa  i
odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

§ 29

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i składanie mu sprawozdań ze swojej
działalności,

2. uchwalanie regulaminów pracy Towarzystwa oraz jego Oddziałów, Sekcji i Komisji
Naukowych,

3. uchwalanie  rocznych  planów  działalności  Towarzystwa  oraz  preliminarza
budżetowego,

4. powoływanie  i  rozwiązywanie  Komisji  Naukowych  oraz  nadzorowanie  ich
działalności,

5. dysponowanie,  zgodnie  z  uchwałami  Walnego  Zgromadzenia,  majątkiem
Towarzystwa oraz prowadzenie w jego imieniu działalność finansową.
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§ 30

W  skład  Zarządu  Głównego  wchodzi  5  osób,  w  tym:  przewodniczący,  ustępujący
przewodniczący,  vice-przewodniczący,  sekretarz  i  skarbnik.  Ustępujący  przewodniczący
wchodzi  do Zarządu Głównego z urzędu.  Wyjątek  stanowią  pierwsze  wybory,  w wyniku
których wybierany Zarząd Główny jest czteroosobowy. 

§ 31

Zarząd Główny wybierany jest podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

§ 32

Zarząd  Główny  reprezentuje  Towarzystwo  na  zewnątrz  i  działa  w  jego  imieniu  w
reprezentacji  co  najmniej  2  członków  Zarządu,  w  tym  przewodniczącego.  Do  składania
oświadczeń woli majątkowej wymagana jest reprezentacja przewodniczącego i skarbnika.

§ 33

Zwyczajne  posiedzenia  Zarządu  Głównego  odbywają  się  w  terminach  ustalonych  przez
Zarząd,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  na  pół  roku.  Posiedzenie  nadzwyczajne  zwołuje
przewodniczący  z  własnej  inicjatywy  lub  na  wniosek  co  najmniej  3  członków  Zarządu
Głównego.

§ 34

Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 35

Główna Komisja Rewizyjna
Główna  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  osób,  które  spośród  siebie  wybierają
przewodniczącego i sekretarza.

§ 36

Do zakresu Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie  przynajmniej  raz  w  roku  kontroli  całokształtu  działalności
Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej
pod  względem  celowości,  rzetelności  oraz  zgodności  z  obowiązującym  prawem  i
statutem,

2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądanie wyjaśnień,

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie
wniosków  w  sprawie  absolutorium  dla  ustępującego  Zarządu  Głównego,  a  także
innych wniosków dotyczących przeprowadzonych kontroli.

§ 37

Członkowie  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  pełnić  funkcji  w  innych  organach
Towarzystwa.
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§ 38

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Głównego z głosem doradczym.

§ 39

Szczegółowe  zasady  działalności  Głównej  Komisji  Rewizyjnej  określa  regulamin
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 40

Sąd Koleżeński
Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Towarzystwa oraz między członkami a
władzami Towarzystwa, powstałe na tle ich działalności w Towarzystwie, a także orzeka o
odpowiedzialności  członków  w  razie  naruszenia  statutu,  regulaminów  i  uchwał  władz
Towarzystwa albo działania na szkodę Towarzystwa.

§ 41

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1. upomnienie,

2. zawieszenie w prawach członka na okres od 6 do 12 miesięcy,

3. wykluczenie z Towarzystwa.

§ 42

Od  orzeczeń  Sądu  Koleżeńskiego  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  Walnego
Zgromadzenia, którego orzeczenie jest ostateczne.

§ 43

Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i
sekretarza.

§ 44

Członkowie  Sądu Koleżeńskiego  nie  mogą  pełnić  funkcji  w innych  władzach  i  organach
Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA

§ 45

1. Oddziały  powstają  na  podstawie  uchwały  Zarządu  Głównego  w  miejscowości,  w
której pracuje co najmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa.

2. Teren  działalności  Oddziału  i  miejsce  siedziby  ustala  Zarząd  Główny  zgodnie  z
podziałem administracyjnym kraju.

8



§ 46

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

2. Zarząd Oddziału

3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 47

Kadencja władz trwa 3 lata od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

§ 48

Wybór władz następuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w tym przedmiocie.

§ 49

W przypadku ustąpienia jednego z członków Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo dołączenia nowego członka. W przypadku ustąpienia dwóch
lub więcej członków, powoływany jest nowy Zarząd Oddziału przez nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Oddziału.

§ 50
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności  co  najmniej  połowy ogólnej  liczby  osób  uprawnionych  do głosowania  w
pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę obecnych w głosowaniu jawnym.
Jednak, na wniosek chociażby jednego z głosujących - w głosowaniu tajnym.

Uchwały  pozostałych  władz,  tj.  Zarządu  Oddziału  oraz  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału
podejmowane są większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym. Jednak, na wniosek chociażby
jednego z głosujących - w głosowaniu tajnym.

§ 51

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
Walne  Zgromadzenie  wszystkich  członków  Oddziału  jest  najwyższą  władzą  Oddziału
Towarzystwa i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 52

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej Oddziału Towarzystwa,

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej Oddziału,

3. udzielanie  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  Oddziału  na  wniosek  Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
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4. wybór i odwoływanie członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

5. przygotowywanie wniosków nadania godności członka honorowego,

§ 53

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału
raz na 3 lata.

§ 54

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału przedstawia
członkom Zarząd Oddziału co najmniej 30 dni przed ustaloną datą.

§ 55

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  może  być  zwołane  z  inicjatywy  Zarządu  Oddziału,
Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek 1/3 liczby członków. Zarząd Oddziału
zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie 2 tygodni od
chwili  złożenia  wniosku;  Walne  Zgromadzenie  Członków  Oddziału  ma  obradować  nad
sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 56

Zarząd Oddziału
Zarząd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Towarzystwa w okresach między Walnymi
Zgromadzeniami  Członków  Oddziału.  Zarząd  Oddziału  kieruje  całokształtem  działalności
oddziału Towarzystwa i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem Członków
Oddziału.

§ 57

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
Członów Oddziału i składanie mu sprawozdań ze swojej działalności,

§ 58

W skład Zarządu Oddziału wchodzą 3 osoby: przewodniczący, sekretarz i skarbnik. 

§ 59

Zarząd  Główny  Oddziału  wybierany  jest  podczas  Walnego  Zgromadzenia  Członków
Oddziału.

§ 60

Zarząd Oddziału reprezentuje Oddział Towarzystwa na zewnątrz i działa w jego imieniu w
reprezentacji  co najmniej  1 członka Zarządu.  Do składania  oświadczeń woli  majątkowej
wymagana jest reprezentacja przewodniczącego i skarbnika.

§ 61

Zwyczajne posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd,
nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje przewodniczący z
własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału.
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§ 62

Zarząd Oddziału działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału.

§ 63

Komisja Rewizyjna Oddziału
Komisja  Rewizyjna  Oddziału  składa  się  z  3  osób,  które  spośród  siebie  wybierają
przewodniczącego i sekretarza.

§ 64

Do zakresu Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału
Towarzystwa,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działalności  gospodarczej  i
finansowej  pod względem celowości,  rzetelności  oraz  zgodności  z  obowiązującym
prawem i statutem,

2. występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
żądanie wyjaśnień,

3. składanie  Walnemu  Zgromadzeniu  Członków  Oddziału  sprawozdań  ze  swojej
działalności  oraz  stawianie  wniosków  w  sprawie  absolutorium  dla  ustępującego
Zarządu Oddziału, a także innych wniosków dotyczących przeprowadzonych kontroli.

§ 65

Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  Oddziału  nie  mogą  pełnić  funkcji  w  innych  organach
Towarzystwa.

§ 66

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Oddziału z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ VI 
MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 67

1. Majątek Towarzystwa pochodzi ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, 
subwencji, grantów naukowych, programów edukacyjnych, funduszy europejskich, 
etc.

2. Pozyskane środki finansowe mogą być wydatkowane jedynie na cele statutowe 
Towarzystwa.

3. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
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