Zmiany w statucie Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego
XIII Zjazd Walny DTR obradujący w dn. 23.03.2019 r. uchwalił następujące zmiany w
Statucie DTR obowiązującym od 21.02. 2015 r.:
W całym Statucie usunięto: „Zarząd Główny”, wstawiono: “Zarząd”
Rozdział I
§ 1 usunięto:
Stowarzyszenie, kontynuujące działalność i tradycje powstałego w 1956 r.
Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego oraz powołanego w jego miejsce w 1973 r.
Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, nosi nazwę Dolnośląskie
Towarzystwo Regionalne i jest zwane dalej DTR lub Towarzystwo.
§ 1 wstawiono:
Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne (zwane dalej DTR lub Towarzystwem) jest
organizacją kontynuującą działalność i tradycje powstałego w 1956 r. Dolnośląskiego
Towarzystwa Oświatowego oraz powołanego w jego miejsce w 1973 r. Dolnośląskiego
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego.
§ 6 usunięto:
DTR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

wstawiono:
DTR prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
służącym realizacji jego celów statutowych według zasad określonych w przepisach
prawa, a w szczególności Ustawy „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
§ 7 wstawiono:
DTR może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Rozdział II. Cele i środki działania
§ 7 otrzymuje nr 8
§ 8 otrzymuje nr 9
§ 9 otrzymuje nr 10
§ 10 pkt 2e – usunięto:
prowadzenie własnych placówek w tym: wydawnictwo, drukarnie, ośrodek
regionalizmu dolnośląskiego oraz redakcje czasopism;
Rozdział III. Członkowie Towarzystwa
Usunięto: § 10-16:
1. Członkiem zwyczajnym DTR może być stowarzyszenie regionalne zarejestrowane,
które złoży pisemną deklarację przystąpienia do DTR wraz z aktualnym statutem i
zostanie przyjęte przez Zarząd Główny DTR.
2. W przypadku odmowy przyjęcia deklarującemu przystąpienie przysługuje odwołanie
do Walnego Zjazdu DTR.
3. Towarzystwo regionalne członek zwyczajny DTR ma prawo:
3.1. wybierać i być wybieranym do władz DTR;
3.2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności DTR i jego władz;
3.3. korzystać z pomocy instytucji, urządzeń i imprez DTR na zasadach ustalonych przez
jego władze.
4. Członek zwyczajny ma obowiązek:
4.1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz DTR;

4.2. regularnego opłacania składek członkowskich
§ 12
Członkowie – osoby fizyczne – zrzeszeni są w macierzystych towarzystwach
regionalnych oraz w DTR.
§ 13
Towarzystwa członkowie zwyczajni DTR posługują się własnymi statutami.
§ 14
Członkami zwyczajnymi DTR – osoby fizyczne – mogą być:
1. obywatele polscy
1.1. o pełnej zdolności do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych,
którzy złożyli pisemną deklarację członkostwa i zostali przyjęci przez Zarząd Główny;
1.2. małoletni w wieku 16–18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności
prawnych po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez Zarząd
Główny;
1.3. małoletni poniżej 16 lat za zgodą ustawowych przedstawicieli po złożeniu pisemnej
deklaracji członkowskiej i przyjęciu przez Zarząd Główny.
2. cudzoziemcy, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. cudzoziemcy, nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po
złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, opinii poręczającej dwóch członków
zwyczajnych DTR – obywateli polskich mających pełne prawo do czynności prawnych i
przyjęciu przez Zarząd
Główny.
§ 15
1. Członek zwyczajny DTR, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, ma
prawo:
1.1. wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa;
1.2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności DTR;
1.3. korzystać z pomocy, usług, urządzeń i imprez DTR na zasadach określonych przez
Zarząd Główny;
1.4. posiadać i nosić odznakę członkowską DTR.
2. Małoletni członek zwyczajny DTR w wieku 16–18 lat, o ograniczonej zdolności do
czynności prawnych, ma prawo:
2.1. wybierać i być wybranym do władz DTR, z tym że w składzie poszczególnych
wybieranych władz Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności
do czynności prawnych;
2.2. postanowienia ust. 1 pkt. 2–4 stosuje się odpowiednio.
3. Małoletni członek zwyczajny DTR poniżej 16 lat:
3.1. ma prawo korzystać z uprawnień przewidzianych w ust. 1 pkt.2–4;
3.2. nie ma prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków, nie przysługują
mu też prawa wyborcze.
Rozdział III. Członkowie Towarzystwa
Wstawiono:
1.

§ 11

Członkami DTR są:
1.1.
towarzystwa regionalne;
1.2.
inne osoby prawne;
1.3.
osoby fizyczne.
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2.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
2.1.
członków zwyczajnych;
2.2.
członków wspierających;
2.3.
członków honorowych;
2.4.
prezesa honorowego.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym DTR może być stowarzyszenie regionalne
zarejestrowane, które złoży pisemną deklarację przystąpienia do DTR i zostanie
przyjęte przez Zarząd DTR. Towarzystwa, które są członkami zwyczajnymi DTR
zachowują pełną autonomię prawną i organizacyjną oraz posługują się własnymi
statutami.
2. Członkiem zwyczajnym DTR może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do DTR i
zostanie przyjęta przez Zarząd DTR.
3. W przypadku odmowy przyjęcia deklarującemu przystąpienie przysługuje
odwołanie do Walnego Zjazdu DTR.
4. Towarzystwo regionalne członek zwyczajny DTR ma prawo:
4.1. być informowane o wszystkich działaniach podjętych przez DTR oraz
uczestniczyć w nich na prawach partnera lub współorganizatora;
4.2.
zgłaszać wnioski dotyczące działalności DTR i jego władz;
4.3.
korzystać z pomocy instytucji, urządzeń i imprez DTR na zasadach
ustalonych przez jego władze.
5. Osoba fizyczna członek zwyczajny ma prawo:
5.1. być informowane o wszystkich działaniach podjętych przez DTR oraz
uczestniczyć w nich na prawach partnera lub współorganizatora;
5.2. wybierać i być wybieranym do władz DTR;
5.3. zgłaszać wnioski dotyczące działalności DTR i jego władz;
5.4. korzystać z pomocy instytucji, urządzeń i imprez DTR na zasadach
ustalonych przez jego władze.
6. Członek zwyczajny (towarzystwo i osoba fizyczna) ma obowiązek:
6.1. propagowanie i realizowanie idei, celów i zadań Towarzystwa
6.2. czynnego i bezpośredniego udziału w działalności Towarzystwa oraz w
życiu społeczno-kulturalnym środowiska
6.3.
przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz DTR;
6.4.
regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 17 – otrzymuje nr 13
§ 18 – otrzymuje nr 14
§ 19 – otrzymuje nr 15
§ 20 – otrzymuje nr 16
§ 21 – otrzymuje nr 17
§ 19 – usunięto:
3. Walny Zjazd Członków zostaje zastąpiony Zjazdem Delegatów, jeśli liczba
przekroczy 50 członków.
Rozdział IV. Władze naczelne Towarzystwa – otrzymuje tytuł: Władze
Towarzystwa
§ 22 otrzymuje nr 18
– usunięto:
2. Zarząd Główny
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wstawiono:
3. Zarząd
§ 23 otrzymuje nr 19
§ 24 otrzymuje nr 20
usunięto:
3. Walny Zjazd Członków zostaje zastąpiony Zjazdem Delegatów, jeśli
liczba przekroczy 50 członków.
4. Szczegółowe zasady wyboru delegatów na zjazd określa Zarząd Główny.
pkt 5 otrzymuje nr 3
§ 25 otrzymuje nr 21
§ 26 otrzymuje nr 22
§ 27 otrzymuje nr 23
Rozdział V. Walny Zjazd
§ 28 otrzymuje nr 24
pkt 2 – usunięto:
Walny Zjazd jest prawomocny, gdy jego obrady rozpoczynają się także w II terminie
przy obecności nie mniej niż 25% uprawnionych członków lub delegatów.
wstawiono:
Walny Zjazd jest prawomocny, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa delegatów.
Przy braku połowy delegatów wyznacza się drugi termin, w którym Zjazd jest
prawomocny bez względu na liczbę obecnych delegatów.
§ 29 otrzymuje nr 25
pkt 1. 2. usunięto:
z głosem doradczym – członkowie honorowi, członkowie wspierający i osoby
zaproszone
wstawiono:
z głosem doradczym –członkowie wspierający i osoby zaproszone.
§ 30 otrzymuje nr 26
§ 31 otrzymuje nr 27
Rozdział VI. Zarząd
§ 32 otrzymuje nr 28
pkt 2 – usunięto:
W skład Zarządu Głównego wchodzi 15–25 osób.
wstawiono:
Skład ilościowy Zarządu ustala każdorazowo Walny Zjazd (5–7 osób).
pkt 3.5. – usunięto:
wybiera 5–7 członków Prezydium ZG, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika, oraz
powołuje i odwołuje urzędującego członka Prezydium ZR na wniosek tegoż Prezydium;
wstawiono:
wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika
pkt 3.6. – usunięto:
rozpatruje sprawozdania prezydium ZG i ocenia działalność Prezydium na wniosek
Komisji Rewizyjnej
wstawiono:
prowadzi gospodarkę finansową i majątkową na podstawie uchwalanego corocznie
budżetu oraz sporządza coroczne sprawozdania z jego wykonania;
§ 33 - usunięto:
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1.

Prezydium ZG podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących DTR,
niezastrzeżonych w statucie do kompetencji innych władz Towarzystwa i zleconych
przez Zarząd Główny.
2. Prezydium ZR DTR w szczególności:
2.1. kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz;
2.2. koordynuje i nadzoruje prace jednostek DTR, nadaje kierunek ich działalności oraz
okresowo ocenia ją;
2.3. wykonuje uchwały Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego oraz zapewnia ich
realizację przez placówki organizacyjne Towarzystwa;
2.4. opracowuje corocznie projekt budżetu DTR oraz sprawozdania z jego wykonania,
przedkładając je do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu;
2.5. opiniuje kandydatów na stanowiska kierownicze Biura ZG;
2.6. współpracuje z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą stosownie do
ustalonych zadań;
2.7. zarządza majątkiem DTR;
2.8. wykonuje inne funkcje określone w Statucie oraz przekazane przez ZG DTR;
2.9. rozpatruje wnioski o utworzenie nowych placówek i określa ich zadania.
§ 34 – usunięto:
Posiedzenia Prezydium ZG zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona, ze
składu tegoż Prezydium, w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
Uchwały są prawomocne, gdy w posiedzeniu bierze udział co najmniej 1/2 liczby
członków Prezydium ZG, w tym prezes lub wiceprezes.
§ 35 – otrzymuje nr 29
usunięto:
Bieżącą obsługę działalności władz naczelnych Towarzystwa prowadzi biuro, którego
pracą kieruje urzędujący członek Prezydium ZG.
wstawiono:
Bieżącą obsługę działalności władz naczelnych Towarzystwa prowadzi biuro, którego
pracą kieruje sekretarz Zarządu.
Rozdział VI. Komisja Rewizyjna
§ 36 otrzymuje nr 30
pkt 2 – usunięto:
Skład ilościowy KR ustala każdorazowo Walny Zjazd (5–7 osób).
wstawiono:
Skład ilościowy KR ustala każdorazowo Walny Zjazd.
pkt 4 – usunięto:
Do KR nie mogą być wybierani:
4.1. członkowie Zarządu Głównego DTR;
4.2. pracownicy biura;
§ 37 otrzymuje nr 31
usunięto:
Posiedzenia KR zwołuje jej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego zgodnie z
planem pracy Komisji lub w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
wstawiono:
Posiedzenia KR zwołuje jej przewodniczący lub upoważniony przez niego członek KR
zgodnie z planem pracy Komisji lub w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
§ 38 otrzymuje nr 32
pkt 2.1. usunięto:
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kontroluje działania Zarządu i jego jednostek pod kątem ich zgodności ze Statutem,
uchwałami Zarządu, programem DTR i przepisami prawa;
wstawiono:
kontroluje działania Zarządu pod kątem ich zgodności ze Statutem, uchwałami Zarządu,
programem DTR i przepisami prawa;
pkt 2.2. usunięto:
kontroluje działalność finansową Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika DTR pod
kątem zgodności z przepisami, zasadami finansowo-gospodarczymi DTR, celowości,
gospodarności i rzetelności;
wstawiono:
kontroluje działalność finansową Prezesa i Skarbnika DTR pod kątem zgodności z
przepisami, zasadami finansowo-gospodarczymi DTR, celowości, gospodarności i
rzetelności;
pkt 2.4. usunięto:
przedkłada Prezydium ZR lub Zarządowi informację
wstawiono:
przedkłada Zarządowi informację
§ 39 otrzymuje nr 33
§ 40 otrzymuje nr 34
Rozdział VIII Sąd Koleżeński
§ 41 otrzymuje nr 35
pkt 3. usunięto:
Posiedzenie SK zwołuje jego przewodniczący lub wiceprzewodniczący w miarę potrzeb.
wstawiono:
Posiedzenie SK zwołuje jego przewodniczący lub upoważniony przez niego członek w
miarę potrzeb.
§ 42 otrzymuje nr 36
usunięto:
Do zakresu działania SK jako Sądu I Instancji należy:
1.1. orzekanie w sprawach członków władz naczelnych DTR,
wynikłych na tle ich działalności w Towarzystwie;
1.2. rozstrzyganie sporów powstałych między jednostkami
statutowymi i ich wyodrębnionymi jednostkami gospodarczymi, a
także między jednostkami gospodarczymi DTR, w tym także
poprzez prowadzenie mediacji w sprawach majątkowych;
1.3. interpretacja Statutu;
1.4. rozstrzyganie zgodności uchwały ze Statutem;
1.5. składanie sprawozdań ze swej działalności za okres kadencji
wobec Walnych Zjazdów.
wstawiono:
Do zakresu działania SK jako Sądu I Instancji należy:
1. orzekanie w sprawach członków władz DTR, wynikłych na tle ich działalności w
Towarzystwie;
2. podejmowanie postępowań mediacyjnych w sporach między władzami lub
członkami Towarzystwa
3. składanie sprawozdań ze swej działalności za okres kadencji wobec Walnych
Zjazdów.
§ 43 otrzymuje nr 37
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usunięto:
Skierowanie sprawy majątkowej na drogę postępowania mediacyjnego nie stanowi
przeszkody w skierowaniu sprawy na drogę sądową, jeżeli takowa jest dopuszczalna w
danej sprawie.
wstawiono:
Wszczęcie postępowania mediacyjnego nie stanowi przeszkody w skierowaniu sprawy
na drogę sądową zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.
§ 44 otrzymuje nr 38
§ 45 otrzymuje nr 39
§ 46 otrzymuje nr 40
§ 47 otrzymuje nr 41
Rozdział V Majątek Towarzystwa
§ 48 otrzymuje nr 42
pkt 1.4. usunięto:
dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej na zasadach
określonych odrębnymi przepisami;
wstawiono:
dochody z odpłatnej działalności statutowej
pkt 2. usunięto:
Dochodami DTR zarządza Zarząd Główny.
wstawiono:
Gospodarkę finansową i majątkową DTR prowadzi Zarząd
§ 49 otrzymuje nr 43
§ 50 otrzymuje nr 44
§ 51 otrzymuje nr 45
Rozdział X Zmiany statutu i rozwiązanie Dolnośląskiego Towarzystwa
Regionalnego
§ 52 otrzymuje nr 46
§ 53 otrzymuje nr 47.
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