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§l
'Cclenl'fotvarzysttva iest ziednoczettie osób 1lr.r-

cuiących lla 1;oltr leclrni!li dl.r rvspólrrego Iozpatr},-
r,,,altiatlia i orrrar,,,iania sllrarV dotyczących nattlii iza-
rvodtl lóchrticztlego, clla obrotly iltleresórv lcgoz
zarvodtl ofaz dIa u{rzymattia życia koleżeflsltiego
wśród lcchnikórv.

śroakanli clo ".i.n§i;;. 
porłyźszego ..l,, uą ,

a) periodycz.ne zcbrarlia czlottkóri, Tor,varzyslrra;
ó) utrzynlyr,,,anie biblioic.ki, czylellli i zbiorórv;
r) rvydatvanic czasopisnra teclrnicznego ;

d) rvl,klady, odczyly, konieretlcie i 1lokazy naukorve ;

c) ruycieczki naul<oive i towarzyskie;
D urządzarlic rvystarv zarł,odotvych;
g) trvorzenie w,łonie Torvarzystrva l(ól naukorvych;

zawodowych i t, p.

§3.
Torvarzystrvo ma siedzibę w l{rakotvie, nosi

naz\vę :,KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO TECI1-
NlCZNE. i ttżyrva pióczęci z napisem: ,Krakorv-
skie Towarzystrvo Techniczne.

' Terenem dzialalności Totvarzyslrva iest Woje-
wódzlrvo l(rakorvskie

7

czairre \\1;llne Zgroiitadzcrlie lrrb Nadztiycza!rre rv celtt
ozlraczcnia tvy:,oirości rvkł.ldki ztvolanc, a plalną
lv ra ta clr rclczrr,;clr, ltrva riallr ych lub rniesiqcz_ttyclt z góry.

Czloriek z.s,yczainy rvplacaiący iednorazor,.,o ial<o
lniejścot,,,y h,rvotę 400 zl,rtych, a ialro zamieiscoi,"y
ltu,oię 200 zlotych zostaje zv,,olniony od placetlia
rvklaCeli rocznyclr. Czlottelr zarlriejscorvy, który rr,1l}a-

cil j.rdIrorazorvo tvltladkę 200 zlotyclt z cIitvilą gdy
zosl.łic czlottllieIn lniejscotvyrn tna dodatltort,o rt,p!a-
cić ltrvotę 20C złolych lrrb doplacać różrricę do tvy-
soliości,.t,ltładlti człotllta lnieiscoit,cgo
. B) CzloIrkienr zalcżycielenl może zostać każdy
zri,i,cz.rirry czlollek']'o\\,alzysl\\,a, który złoźy na
jeg,,l c.cle ietllrorazow,ą ltrt,oię lrainrrlici 1000 z}otych.

Irlsll,tircie lcchnicztre luLl przelnysłorve oraz in-
styltrcic 1lo;licla)ącc l)fac{] lla letrt 1lolu, będące do-
lyclrczas czlotlItaItri '[ori,arzystrva, zostają nadal
czloitl.;arlii złłożyciclatrri ; 11:yliclrują 1lrart,a c-zlolr.
kórr, llrz.cz d,:lcgala, lttórynr rnożel być tyll<o czło,
ltr-,k'l'o tt,el,zysl tr,.r,

(') Czlottliicrlr ltotlortl,,r,l,nl TorvarŻyslrva lltożc
bi,ć rrchrvalą Walneso Zg1,otllałlzeIlia, . na tt,ttioseli
\t/ydzialtr, lltiatlo,,r,alta osobislość, lilóla 1loloż.yla
t!olrioslc zasltr9i rila Toll,arzi,slrv.l, odzltaczyl.r siq
\,,, It]i i lr elll i 1ll,a ca ltti llatt liot.,cllli, al[lo ztla ltolrricie za,
sIrlżyl;r sit; l1.1 1loltr lcclrrlilii lrrb l:,l,zelllyslrr.

/)) Czlollliov,,ic załoź\,cic]c i lrc,llo1,otvi llitl są
ollo,,vi;lz;ltli dcr olrlacattia rr,]tladcl< rtlcz1,11,cli.

1_') \\lszysic1, ltotvo-rvslqllujący c;,.1.onliorvie o1lla,
ca ją r,,,1li,,.rlv.,,, ,r, \\,ysoliości ozllaczolrcj 1;r,zcz \\/alrte
l,;lo;lt.rtlzt,tric. 

!. _/

:] ,/,
(]z}t,llt,ll ;,;rlr:q;l!ąr;i, ;ll,zcz 1lól rrll;tt z. lti,-,lcł,t:

l:j,,llt ,,,,,l:ł;lrl!li [,i]t|.lic, 1lo rit,.,Lr)ll,cllll[,tll ttlX,:l1,1ieitiLt

§ą.
I)o Tott,al,zl,str,ia rnogą 1llzysiq1lorr,.ać <lsobv rli.-.

poszlaltt,lu,ane:
l) rvyliazrriącc trl,:oltczotre slrlC ja :

a) lra 1lolileclrlrice (trzl'slralte allsoItIlorjtlrll);
ł) r,,, irlrlych l,Óv,'rlol,zqdIl1,clr zalił.r da.clt lta,.t li o rr,l,ch,

a 1lI,acrrjący leot'etyczrlic lrrlr 1llal<tycztlie r,,, za-
rvoclach llrających żi.,iązł:l< z l)racą lcclrtticzlrą:
2) Absol*,elrci rvyższ-yclr szliól 1lrzclll1,sloivyc:lr

1jarist*,orvl,cli ltlb róri,rtot,zqciltycir zakłaclórr] ; li lór,z1,
osiągrlęli peltrolelrlość;

3) inni zainlrrjący tvybilrte stano*,iska \\,pl,zi.-
nryśle llrb nattce tcclttlicznei.

Czlonkórv przyinirrie Wydział na 1;rzedslar,.,iettie
drvóclr czlollttcirv 1'orval,zyslrva,' rviększością :/r glo.
sórv'przcz b;ilotorvanie, rv l<lórern biorą trclzial
wszyscy obecIl.i członkorvic Wydziału \\t|a?.. -z p|,7_c-

tvod tl icząc y n,l.

. Oiicelotvie sltrżby czyllrlej i slantt nieczynnego
posiaclający lirvalifiltacie llaultou,e. tv trstqpic ] -3
oś 4.qo wi-llriettiotte n!e podlcgaią balolorvanir,r,

§o,
,Tor.varz!,strvo składa się :

a) z człoIrkórv zrvyczainych nliejscorvych i zanriej-

ó) z czlolrkóu, założycieli,
c) z członkórv honororvych.
, ', ń) Członkorvie zrvyczaini nrieiscorvi l. i. mie-
szkaiący rv obrqbie l(rakorva i powialu krakorvskiego
oraz zalnieiscotvi l.,i. mieszkaiący l)oza Krakot,,,enl
i potviaient kraltorvskiń, oplacają roczną rvkłaclkę
w tvysokości ustalortei |la rok następny przez Zw1,-

a

z listy czloltkórt, rvykreślony, oboiviązan1, iest . ieC-
llak zaplacić całą zaległość.

§s.
Czlottclt zamierzaiący rvystąllić z Torvarzystwa

oborviązany iest zatviaclomić o lem pisenrnie W1,-
dzia}, uiścić zaleglość irvltladlrę do koirca rolłu
adnlinistracyinego, \\, klóryrrr rt,yslęptlie. Członel<,
który zamiasl 1,ocznei rvkładlii o1llacił icdnorazorvą
należylość, .tudzież czlortek zalożyciel nie lltaią
prarva żąclać ztvrolu tvniesionych s,kładcI<.

§9.
Czlottek TorvaJzystr,.,a clzi.rlaiący na szl<octę To-

rvarzyslrua lttb 1lrzynos?.ący nlll ujrnq _. lrtożc zo-
slać rvykre!llorry. O rvyltltrcz.elriri decyduie SąC lJo-
nOrow)' 1'ott,arz1,5111,a, rvybict,atry plzez Walne Zgro_
ntadzerria Totvarzystrt,a, a dz.ialający tra 1lodslarvie
osobllcśo regttlalnirltt, 1lrzez \\/alne Zgrorllaclz_cnie
ttclt t,,,alottego.
.' Członlłorr,ie zwyczajIti, któlzy_ złożi,Ii iedllol,a-

zo\\,ą rvliładliq, i zalożyciele, rvykltrczeni z'fotva-
rz},stwa ott,z-yllltrją zr,,,rol stvoicll iednorazorvych
rvIiładelt, jeclrlakże bez ż.rdllcgo o1lrocetttor,,,aIlia
iz poll,ąccllictll v,,l<ładcl<, IalricLly byli oplacili jal,:o

zrvyczajni czlollliclv,,ic l)rzcz czas należenia cjo l'o-
w,al.zyslti.a. 

.s l0

, Czlottlioltl 1-orval,zystv.,a 1llzysltrgtrją lraslę1llrjące

a) ttczcstlliczctli.l v,|c vlszyslliiclr zgI,onl;ldzctliacll,
zcllI,łrrirclr i lvycir:czltaclr'J'ov,,,lrzysi1,.,;1 1l;,,.l7 1,,l1)],t)-

l,.,;lrlzalli;r clości ltł cldczyly ;

.!



1l) cziiill,:-.c i [.icrrr,:Ec 1,.,yboltl iosoLlislcgo slo-
S(t..t,,1lli.1 l]i,| żr]1,ol]]<.l{i z.:rtiech 1-orverzysir,"a ;

/,) l] -\,,.1i]ia orlc.ly[tiv" l]il zct)1,1i,iirlait'I'ol,,,arz-ys{v,,a
i lll,,.:r,.is{;lri,i,liiir Jlr._.c sr,.,oiclt do occtl1, Tov"a-
t.,,, l.r-, { \\,\ | i

r/) 1,1,r1,1lrllrt-,qo §,zsIq(lirie l)o ozllacloilci przel,

, \Y,:lrlc Zot,ol;iarJz.cnic cctlic l)obicrailia czaSol)i,
siilJ, o ile 1llzcz'j'orvarzyslii,o \vyde.\\,aIlern bq-
rlzir;

r,) kc,i,zl,slarri,r z billljclltlki i zbior óir, 1'orvarzystrva ;

/) 1llzccls1,1,.,"i,ltria lto.,v},clt' cz}ollllórr, ;

g) 1:,t,;lccll;tł rviatl ia l)isenlllie \\1 ydzi.r }or,.,i .\ynioskó\v.
\\,'lrioslii l)rz(tzltacż.olle do ro;:1latrzenia przcz
\\.'.lllle Zglornaclzenie nalcży zglaszać do Wy-
clzialu 1>rzynaimniej lra 5 dni przcd terntinenr
le3oż Zgronlarlzeilia (zobacz § 23).

§ ll.
lloi< adrninistracl,irty Torvatzl,st*,a, tlrva od l-go

lil;t:a jcdnego do 30.go czerwca _ nnslqpnego roliu
kalcltdarzorvcgo.'

Slz.
\\'alrte Zgronradzettie odb!tva się z początkienr

każrlego rottit adrn irtistracyilrego, naipóźlrie j rv paź-
clz.ierIl ik tt. N adzu,1, cza jrre Wal rte Zgronla rlzcnie, rv tedy,,
gdy lcao z-aiclzie polizcba, Itrb na ,żądattic l/lo q2q,

ści .cz-l onkó u, Torvarzyst rva. Wszel kie .Zgromadzcnia
lub posicdzęllia zwoltrjc pfezes lttb icgc zastępca.
Tcrnrin i porządek obrad Walrrego Zgrpmadzetlia
ma być ogloszony przynainlniei 8 drri naprzód.

§ ls,
\\/allle Zgromadzenie zalatwia nastęllrriące czyll-

ności :

5

Zorolrrad;łi,llie lrie rttricizi= cli-, sl;trtl:u ,lla bra!<tr

l<Órnplcitt, nr.r Llić zrvol::ll clir:g:e, litórc 'iest pra,

*.,on,,ocne,n bez rrzględu tia lic.:Llę obecnycll czlon,
Ł.óv.,, a!c iyllto bcliroŚnie clo s;llr,.t tttnieszczottyc'lr

lla pcrząC[itl tlziennym 1liertv9i:cgc Zgronladz-clria,

:§ 
'5

Zgroilra,J:rt,rlitr. 1lrzeu,odniczi, prezes lub i.,go za,

stqi)c.1, a rt, razie ich llir,,oLlecnoŚci ttporv.iżnioIt1,

|)r-Lcz |,|l|:7-csa ltrtl tvict:l;rezesa człotlelt \\'vclzialu,

.ś l6
Z lokri 1,ozl)},avJ,l<ażde9c Zgronladzćtria spisalty

.zo,.;lliric l)I,()toli(il, litór1, 1;oJllistrjc,plrzcrvocilriczący
ise|:i'cl.rl'z.

§ li,
tJcilr.,,al1, Walllt:go Zgrollladzcttia, zallaclają bcz-

ilzqir;t,ilii1 rvięlisz<.lśr:ią qlosór,; oilccnych cz-łonltór,",

|)i7.!r.lCill t,., r,azie r,Ór,"rloŚci glosóu, 1,ozsil,zygla 1iIz-e-

r,.,otillir:,:;ic),. \\/yiąlc,li s1alloit,ią rl,y1lacllii 1lr;:cr,"iclz.iatte
,," §.q 2:J iZ4. \!1,ilor! lll,czr,sa i ie3o zaslęllcy,
i zlalllllrili, \\/yj;łi.llir, Siidrr }-loriolov.,ego 

-l'ov,,"'l'zy-

:;l\'";'l, }(orliisii [icrviz,l,jncj oiiLlt,11,,1-, się kłr,tliarlri,
(llc';c,rr,łtlic, *, itltlt,clt sllt,.lrvach or|byx,a,się przcz,

lloli:lilsi,,ilic l,;ill,
i'r'zy v"!llol,.tclr 1ll,czcsa iie9o zaslql]cy \\l l,,7le

ttit,.,tlrl_,:ci c1l,.,,_;óiv ilccyclLlje losoti,,inic, [)o \\;yt)ol'tl

1].t czl,,I,];,r \\./yiiziiltr pollzt,llt1,1 jil::t bcz,rvzQlęrlrla
v.'ił;l,:;,l,.,:ć tlll,:;,i,.,.,. l(alrriyciaci, kłól,z1, 1reirvięccj glo,

s,ór,,, tt{r,;l),lll;rli tIztt,llli są za rvybl,allyclr -- \v \\]\',

1';li1l:ii{ ]l z,l:', l,,iv.,rlclit-i glclsó"", 1,ozslrzyi;,r losot,;;rtric,

1l,/ 1..,;,i,.: tl]]i,,i)i1,]liJ r'zlolll:ł \\,lydzi,lILl 1l<l,','rllLrjc 1lrc-
i,,.,l; J](1 /,|',łl,,jra\, 1L,11i;, t,l,il,r,z },,-lll,i o1l,z1';ll,-ri;lllj-

,7) ivy!iiera prcZcs3 iicgcl ,:aslq'p'ę rli })tZc(,i:i,1 ir:;1 
,

, llCoo rolitt:
l,) r,,i]i iela lż,trr człolllio*, Wyi|ziłltr tv lt,lt s;lc,,

sób. żc rr, 1liciivszyllr tclrrt 1lclcltl,ę lycli } 2_1tr

człotlliórl, 1,,,yllil'ra lta rolt, a tlrtri;ą 1lolor,r"ę lla

.citva lata, IlaslQpllic zaś co 1,oli 6-ciLr człotli,lti"y
.na przccią9 lal cl*,ócll rv liric:iscc tych, llltilzy

.n|?,c7, lat drva urzqdo"v.rli ;

c) ivybiera I(onllsię ttrstI,acyitrą zl<lżolrą z 5,cirr

,, czjonkórv lla 1rrzeciąg jeclne3o -ro}ru 
;

d) lvybicla l2,1tt czlotrkórv i5,ciu zaslępcóv" Są<|rr

1-1onc,rou,egc To§,arzlstv,,a na p,l,z.ecią9 clrvtt lat :

c)'zativierdza Ioczl]e sprarvozclatlie ot,az raclrtrnki
' 1!ydziału i rtctziela mti absolrttol,itrtn.;

/) ucilrvaIa 1lrcliminarz- b\rdżeltr 
"na 

rol( ltasIqptt1,
] ' i ,stanarvia zasady zarzardzania nlaiątkicrn To,

bj

i)
k)
/)

,s)

§_14.

.'Dó załatwiania czfńności Walne§o. Zgromadze,

ilzenia Totvarzystwa potrzebną iest obecność nai-

nńi '/n liczb1; członkórv mieiscorvyclr, ]eżeli Walne

0

rviększą liczbq g}osótr,. W braku lal<icao kandydata
i sdy Iiczba członl;órv \\'1,t,lzialu znlni,_,jsz.v Eię do
3ll staiutoivci liczby, ztvo!uje się Nadzrvyczairle
\\'alnc Zgronladzcrlic clla uzupc}tliaiącego rvybortt,

. . . ss 18.

Zebratria Torvarz.l,sirva odbyrvają rię rv dtrrvol-
llych lerlnillech celeln onlar,,,ialtia sprarv tia,.lkov,,1,clr
i zarvodottlyclt, lvl,glaszania odczylótv, refcra[óly
'i składallia spt,au,ozdal'l dolyczących sl)raw na ze,

, braItiaclr portlszanyclr. Postulaty i rezolucie na l1,clt
zebrani.rch ttchrva'lone, zclstaią przelłazane lVydzia-
łorvi do .rozpallzcllia i erventuallrego zalalrvienia.

§ lg.

. Wyclzial ialio orgart ri'ykonatvczy załatrr,,ia spra.\\ly
Toii,arz.ys(rva, W szczególności do iego cz1,1irtości
nalcży:
;i) ri,ybór scl(rctarza, sliarbllil<a, bibljolcltarza oraz

inrryclr frlrlltcjorlaritlsz):, a lv razie polrzeby iclr
zaslqllcótv z pottliędz1, czlorrltórv \\/1,działrr ;

ó) u,),zItacz_arric dclegalórv do Ziviązllu Polsl<iclr
Zrzesz-eń 1'echrriczrr 1,cll ;

c) zatzątlzatlic lrlająlliicltl l'o*,arzystv,,a rv oratiicach' 
buCżclrl, zdatvattie spl,a\vy z tcgoż itrli}acjalrie
;ll,elillrilrarza ćlocllod órv i rozchodórv ;

:r/) 
1iI,zl,jrllcltt,atlic człotlllór,,, ;

c) lll,zcclslar,.,ianic WalIlcrlttI Zo1,olltadzeniLt kalrclt,,
, <jalór,,, lla czlc,tt1,1ór,,, iroIto1,otvyc}t;
/) 1ll,z,y gol owy \1,1 ll'c i ;;l,zed lł ładalr ic Zgrolll a dzelliottl

v"liio;liór,.,.

\\/yiizi;lł cldńy(,,,e ]lr;sicclz.c,llia 1ll,z1,1tr!ltlllicj l,az

ii;r lrtic,::iłr. 1lrlil 1',l'7i-1,.,6lljltil{t,"(lll) )lI i,,/-c]i;a )rt[l jc.;l,

warZyStwa ;

,ulutiuiu rvnioski Wl,clzidłu, Komisii Lustt,acyi,

.,nei,i czlonkórv (§ 10 lit, g); 
:

usianaił,ia zasarly wydawania czasopistrra ot,az
,innych wydauiniclrv; ] 

]'uchrvala z.ntianę statttttt ;

ntiattttie czlottkórv honorotvych ;

rvvbieia l(onrisię ilatkę lnaiącą przedstatvić kan-

cIvaatórv clo Wyclzialtr il(onlisii, składającą się
;:4-;h członków i 2,ch zastępcórv, S'ydzial 1'o,

warzystrua deleguie do l(omisii lr'ialki drvóclr

członjtóu, z pośióO siebie, ci 6,citr człortltorvie
kooptrrią _3,clr dalszych człorrkór,v,



§zo
I)r,zc,ivodriiczący i sclirclal,z lrrb iclr zastqllcy re-

1li,c;:ellirrią rortal'zyslv.,o n.-zey,,nątrz. Pisllia tvi;cho.
dz.ąct z. \Vl,działtr podpisrric przervodnicząc.v ise-
llrclarz ltlb iclt zastę;lcy.

§ zl.
lionlisja Lustracyjlla :

.ł) sllr.lrt,clza rachttllIi i caloroczlle, klóre W.l.dzial
zobc,lvi.lzaili, iest 1.lrzedlożyć iei naipóźniej na
l4-cie dni przed [)crocznetll Walneń Zgrórna-
clzclli'ctn'rvraz 2e tvszystkienri przylt.rlóżrlerlli
al<larlli, zdaie Walncnltt Z§romadzónirr slrratvoz-
dallic z tcj czyl.rtlości iprzeclkłacla Ódrlośne
rvnioski;

ó) 1lodejrrrtrie w pe\!,nych orlstęJlach czasu skontra
kasy i przegląda księgi .rachunl<otve, a rv razie
spostrzeżenia niepr.arvidłotvości zati,iedanlia o lern
Wyrlział,

Czlonkot,,ie I(onrisji lrrstracyinej,pełnią,, obo-rviązki bezplatnic.
\\' razie rrsląpicnia członl<a I{onrisji powoltIjeollą u,l'ększości{ głosótt, na to mieiŚce llo§,ego

9

.{grolrl;<1zt ri, a 1lclr.r rty 1ll,zi.na jl:itlici ;lrzez 20-tu
czlgnllólv, lla naslqllricnr Valnein Zi;ronradzeriiu

, prze7. :ll'l obccn},t:!t rlchrtaltllt1, zoslal. O przezrta-
c2L.tlitl' nl;liąlliLt Totvat,zi,519,,a dccyrluje oslattlic
\\'alirc ZgrcInaCzeriie. Doltonanicnr rozrviązania zaj.
riltric siq \\lyclz.ia[. Gctybi, z ialiiejliolrviek przl,czyny
'1-or\,arz),sltt,o 1lrzcslało istirieć ltrb też gdyby 1;rzcŻ
\\|ładzc .zo3lrlo I,ozrt,iązatte, a Walne Zgrollraclzr.nie
l,:rłiilce ;iorr,ziąć trcitr,,,alą co tlo niajątku Torvarzy_
slr,,,a do slirttltrr tlie doszlo, ca l1, maiąle li Tolvarzy.
siti,a przcchodzi lla rvlasltość Gminy niasta l(ra.
llcr,.va, l;lóra trzysliatte rv lert slrosób f utldttszc 1ll.ze.
l;łzr_- fclr,.,al,zystlltt, lilóI.e porvslanie rt, l(raliotvie
o;rn;logicztryclr celaclt iali olireśla § l lrinieiszego
sl,-l ltiitl, a o ile lakicgo liie L.ędzie rrżyje je lta cele
rlarrlli i z;l\t,c)du leclrtliczltego

"S 
25.

SIloi,i rr,},rrillle ze slostrnl:óri, l'ou,arzysl§,a, a l}[e
t,|.1jącc :;ię złlalrl ić lra 1lorlslav,,ic slatultr, 1.ozslrzyga
S,irl I)oltlL,clrilry. W stilad lego sądu tvclioclzą cliiiai
;ll,Łlill,tr,,,,,it: tiybl.alti 1lcl - )e dncnt 1lrzez s{t.ott1, i su.
tlr.,i-arliilcr ti,i,llI,atly przc-/. at.bilrtlrt,. ]cżcliLly albi.
ii,ili,,,i,: t:ie ł_ąorizili się co rlt; oso'oy sLillcl.al.bill.e,
1r,,il1,.,,.-7',5 zostajc sttllct,,ll,LliIl,ellt osoba tvylosotlalta
z l,clllliqrlzy l;;llrcll,rlalórv zal)foi)cllo\\,a,tlycll |)l?.ez
a1,1l jlr,tjtv. J)r.zcci*, i,,,yt.o1.1ott,i lcgo Sącitr nierlli otl.
rt,t,1,1 lt i,l.

cJ

d)

c7l0lllia, lil<iry, tti,zędrr}r. do.1:o:1ca oIlrea-rl ltrł.qitil-
ivalria l(o;llisji, 

§ zz.
Ąlaiąlcii rov,,at,zyslrva sl:łacla siq:

a) z ftrlldtrsz.tt żc]azlreqo, l,; tól,y statlo,,,,,ią,rvllłacliii
ic<llloI,azorve . cz-lonl<órr, . z\,,,yczaiitych, lvlilarilli
czlolrltórv zaloż,ycieli,"tttdz.icż, dary i zapisy. I'trn.,
cltlszu tego lralcży rIż_l,ć lra 1lollrl'cic lio:;zlótv
brrclorvy cloltlu Tor,"arzys{tua i ieEo pi(:l,tt,s;:c

tIrządzenie i lrotlscrwacię, a sltoi,o rvydatlri z tcgo
l1,tulu będą pdkryte należy go urnieszczać z,bez-
1lieczeilsttvcln 1rttllila1,ltenl, a odsctlii ivyl:łacać
do frtlldttsztl obrolowc9o;

ll) z fttllcluszu obrolorvcgo, który stanor,vią roczne
tvkładki czlonkórv'7_11,yczajnych, odsetlii z fttn-
clusztt 'ź-eiaznego, dochody z rvlasttcao doltltt
i irtlte rvpłytvy;
z fttndtrszótv, iakieby; 1lowstały ze spccialnyclr
zapisórv lub lvkładek;
z rrrzątlzenia i zbiorórv rvedług inwcnlal,za przed.
kładaIrego coiocznie }(onlisii Lustracyjnej.,

, ,§_z3.
Wnioski co do zntiany stattttu przedkłada WalIrcrnrr,

Zgrómaclzenirr Wydzial. Wnioski co do zlniatiy sta-
lutu z iniciatyrvy cz.łonltóu, Torł,arz),strva nlają być
przedl<ładane WyCziałowi na piśnrie naipóźllici do
koirca nraia'każdego rol([l. UchrlaIy co do znriany
§tattrtu lak'na Wydzialc jak i na WalIlent Zgroma-,
dzeniu zapadają większością t/a obecnych członkótv.,

§ zs.
Towarzyslrvo rQzu,iązuie się, ieżcli odllośny tvnio-

sek postawiońy na iednenl z poprzcdllich ,Walnych'

10

czlonkór,,,. Uchwały zapada!ą rviększością 2ir obcc-
nych rv tajrlein głclsorvanitr'. Od rvyrol<u teEo. S.ldu
llierila odrvolania. l

Jeżeli przez ubyte|l czlonllótv rvzględrrie iza.
slęl)ców liczlra _czlorliłórv Sądu Honorowcgo spa-
dłaby do 6-citt czloIlllórv Sądtr i4-clt zastępcói,,,
tvinien iest prezes Torvarzystrva zwolać celeln do-
konania uzupelniaiącego wyboru Nadztvyczailie
,\\/alne Zgromadzenie z zachor,.,aniem postanotvicir,
§ lz.
. Cz}orrkoulie Tor,.,arzyslrva rvoiskor,,,i slużby cz1,1l-

nei i stanu llieczy,rlne3o Irie podleEaią,orzecztricitt,ti
Sądu Honoro!vego Totvarzysliva.

Urząrl \\'cicu,ó<lzl(i Kra k.\t(,s\i
Wl,Czi.lI Spoleczno.Po!ityczny.

L, sl'A. \' I/Krll} ł613l.

,l'i.r nro.-!, dccyz ji \\loie*,ody Xrłlórvsl:icgo z dtlił 5. Xl. t9],l r

l,. Dl'. \'t,Killl/.ió]3{ \vIdanei nł po(lslJ\\,ic art.2l |)r.tun o s:ol,,_\r
rzlsrcnilch z dnia ??, x, l9]] r. (Dż. U, lil'. Nr. 9l 1,9;. 6i3], r |,,,
sri,o co I(,icSirtl s!o§'Jrzysztń i zrviązkor,, l:rakor.,5|:i(.]o Ur/c",-i
\Vojct ó.-1zkieqo },od Nr. t l5 stg,.(Jrl\,5z(,,1i., ppd lrrzr, ą : , }irrllov.,si:i:,,
'lo\farz)sl!{o lc;htticznc- z sicdzilrą w XrJ1.o§,ie.

Krakólv, dnia 6 sl!czni3 
'93; 

l,

Za \\'9jcv..odq
}lgr. ilł/.lsu 1,1isA-i nr. p.

Naczclnik \\'ydzialu Spol.. l'cl

§ 26.

li;;ll i lrlllcll,,lrly -I'c,rr,łl.zyslrva sl;larla siq z l2-1tr
zloltl:cir,., i i,,ciLl zł:;lt;;lr-.tiv,, i Irrrrllcjcllltr,jc tt;i plltl-
i.l,,','ja ł'l;,1;|,;11,1.11l .l c,illłIlrlllitlrl, I-)t; v,'aztirl!;ci jc:łc
,.ili,',,] ]',(r|:;1(,l,]ln .jt,.-,l t,|,l_.i-lIo.',l cł,l,.,i1,1,,i,,j '1,1lLiLt

1/

(I'ieczcć)


