
Nasz perypetie ze zmianami statutu PTBB i wpisem do KRS. 

 

Jak pamiętamy, na dzień 21 stycznia br Zarząd Główny PTBB zwołał Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków PTBB, na które Państwo bądź przybyli osobiście, lub też przysłali 

upoważnienia, za co serdecznie dziękujemy. Dzięki Państwu aktywności udało się zebrać 

kworum i uchwaliliśmy tekst nowego statutu. Podstawowe zmiany dotyczyły uwzględnienia 

działalności sekcji, zwiększenia ilości członków Zarządu z 5 do 7, a także usprawnienia trybu 

głosowania w trakcie Walnego Zebrania Członków PTBB. Sprawozdanie z tego zebrania 

znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. 

Mecenas K. Roszczynialski działając na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego złożył 

wniosek w Sądzie Rejonowym w Krakowie Śródmieściu o aktualizację składu Zarządu 

Głównego PTBB oraz dokonanie zmian statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Już po 2 

miesiącach uzyskaliśmy z Sądu pierwszą odpowiedź, gdzie wyraźnie zaznaczono, iż aby 

dokonać zmian we wpisie konieczne jest zmniejszenie składu Zarządu do 5 osób, jak to 

wynikało ze starego statutu PTBB. W dniu 7 maja 2012 odbyło się zebranie Zarządu 

Głównego PTBB, w trakcie którego chęć rezygnacji z Zarządu dobrowolnie wyrazili prof. 

Andrzej Basiński oraz prof. Jerzy Wordliczek. Rezygnację złożyli na piśmie, rezygnacje te 

zaakceptowano jednogłośnie. W trakcie zebrania ukonstytuowano nowy Zarząd wg nadal 

obowiązującego starego statutu: prezes –prof. Jan Dobrogowski, wice-prezes – prof. Barbara 

Przewłocka, członek Zarządu – prof. Adam Stępień, skarbnik – dr Krystyna Boczar, sekretarz 

– dr Magdalena Kocot-Kępska. Nowo wybrany zarząd ponownie pisemnie udzielił 

pełnomocnictwa mec. K. Roszczynialskiemu do reprezentowania PTBB we wszelkich 

sprawach związanych z aktualizacją KRS. 

Wniosek o dokonanie częściowych zmian w KRS został uwzględniony przez Sąd Rejonowy i 

wpis dotyczący składu Zarządu Głównego PTBB został zaktualizowany. 

Natomiast wniosek o akceptację nowego statutu został nam zwrócony do uzupełnienia, a skan 

postanowienia Sądu również znajdziecie Państwo na stronie internetowej. Zmiany statutu 

muszą zostać złożone do dnia 11 października br pod rygorem odmowy wpisu. Zmiany 

statutu powinny obejmować wykreślenie działalności gospodarczej z celów statutowych, 

wyłączenie prawa wyborczego dla członków honorowych i określenie ich obowiązków, 

określenie trybu przeprowadzania posiedzeń władz w drugim terminie, określenia kworum 

zebrań w drugim terminie, reprezentacji w sprawach niemajątkowych. Zakres zmian 

nakazanych przez Sąd nie jest więc bardzo rozległy, ale jednak wymaga zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a działamy nadal według starego statutu, 

gdzie uchwały Walnego Zebrania dotyczące zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów, 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (aktualnie musi być więc 

obecnych około 200 członków PTBB!).  

Dlatego też, aby dokonać zmian w statucie zwracamy się ponownie z prośbą do Państwa o 

przysłanie upoważnień lub przybycie na Nadzwyczajne Walne Zebranie do Krakowa w dniu 

4 października 2012 o godz. 16.00, abyśmy mogli zmienić tekst statutu i usprawnić nasze 

działania jako Towarzystwa. Mamy jednocześnie nadzieję, że będzie to ostatnie zebranie 

zwoływane w takim trybie, a zmieniając tekst statutu dotyczący Walnego Zebrania Członków 

podobne sprawy będziemy mogli rozstrzygać w trakcie Walnych Zebrań odbywających się co 

trzy lata w trakcie zjazdów krajowych PTBB – a następny taki zjazd jest planowany w jesieni 

2013r. 


