STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA DO BADAŃ NAD
RAKIEM PIERSI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Nazwa stowarzyszenia brzmi: Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi.
W dalszej części statutu stowarzyszenie zwane jest „Towarzystwem”.
§2
Towarzystwo ma osobowość prawną.
§3
Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
§4
Terenem działalności Towarzystwa jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń
o takim samym lub podobnym profilu działalności.
§6
Towarzystwo używa pieczęci z napisem: „Polskie Towarzystwo do Badań nad
Rakiem Piersi”.
§7
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej jego członków.
2. Towarzystwo ma prawo wypowiadania się publicznie w sprawach
dotyczących celów jego działania.
ROZDZIAŁ 2
CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA
§8
Celami towarzystwa są:
1. szerzenie zdobyczy nauki w zakresie badań nad rakiem piersi,
2. zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej, w tym inicjowanie
i organizowanie badań klinicznych,
3. podnoszenie wiedzy w zakresie profilaktyki, rozpoznawania i leczenia

4.
5.
6.
7.

raka piersi poprzez współdziałanie w tym zakresie z władzami,
samorządami, środkami masowego przekazu oraz towarzystwami
i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi w kraju i za
granicą,
opiniowanie, kształtowanie i organizowanie programów nauczania przed
i podyplomowych w zakresie profilaktyki, rozpoznania i leczenia raka
piersi,
współpraca z towarzystwami naukowymi i organizacjami w kraju
i zagranicą, których cele są zbieżne z celami Towarzystwa,
podnoszenie etyki zawodowej członków,
wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
§9

Dla osiągnięcia celów statutowych Towarzystwo:
1. organizuje zgromadzenia, sympozja i zjazdy naukowe, zajęcia
szkoleniowe, kursy, konferencje i seminaria oraz może inicjować,
organizować i prowadzić badania naukowe,
2. prowadzi
działalność
wydawniczą
w
kraju
i
współpracuje
z wydawnictwami zagranicznymi,
3. współdziała w organizowaniu i realizowaniu naukowej działalności
informacyjno-szkoleniowej,
4. współdziała w specjalizowaniu i doszkalaniu kadry medycznej,
5. prowadzi działalność oświatowo-zdrowotną,
6. podejmuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami
o podobnym charakterze,
7. współdziała
z
samorządowymi
i
państwowymi
jednostkami
organizacyjnymi oraz organizacjami społecznymi o podobnym profilu.
ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych, honorowych
i wspierających,
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca polskie
obywatelstwo, będąca absolwentem uczelni wyższej i zajmująca się
badaniami nad rakiem piersi,
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca polskie
obywatelstwo lub cudzoziemiec, o ile szczególnie zasłużyła się dla nauki
i Towarzystwa.
4. Członkiem wspierającym może zostać posiadająca zdolność do czynności
prawnych osoba fizyczna lub osoba prawna, która jest zainteresowana
działalnością Towarzystwa i zadeklaruje pomoc na rzecz Towarzystwa.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji
oraz pisemnej rekomendacji dwóch innych członków Towarzystwa.
O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w drodze uchwały
podejmowanej zwykłą większością głosów,

2. Członkiem honorowym można zostać na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia podejmowanej zwykłą większością głosów na wniosek
Zarządu.
3. Członkiem wspierającym można zostać na podstawie pisemnej deklaracji
oraz uchwały Zarządu podejmowanej zwykłą większością głosów.
§ 12
Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2. uczestniczyć w zgromadzeniach, zjazdach i sympozjach Towarzystwa,
3. czynnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa, zgodnie ze swoimi
możliwościami i zainteresowaniami,
4. zgłaszać postulaty dotyczące programu działania Towarzystwa,
5. zapoznawać się z dokumentacją Towarzystwa.
§ 13
Członek honorowy Towarzystwa ma takie same prawa jak członek zwyczajny.
§ 14
Członek wspierający ni ma biernego ani czynnego prawa wyborczego. Członek
wspierający może:
1. uczestniczyć w zgromadzeniach, zjazdach i sympozjach Towarzystwa,
2. czynnie uczestniczyć w działalności Towarzystwa, zgodnie ze swoimi
możliwościami i zainteresowaniami.
§ 15
Członek towarzystwa ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Towarzystwa,
2. czynnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa i realizowania celów
statutowych,
3. przestrzegania zasad etyki zawodowej,
4. terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej
przez Walne Zgromadzenie, z tym że członkowie honorowi są zwolnieni
z opłacania składek członkowskich.
5. Członkowie wspierający mają ponadto obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa.
§ 16
1. Utrata praw członka Towarzystwa następuje w przypadku:
a) utraty zdolności do czynności prawnych przez członka Towarzystwa,
b) jednostronnego oświadczenia o zrzeczeniu się członkostwa
złożonego w formie pisemnej Zarządowi,
c) uchwały Walnego Zgromadzenia wykluczającej członka ze
Towarzystwa podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów
wszystkich członków Towarzystwa,
d) zaprzestania spełniania warunków określonych w § 10 pkt 2,

e) podjęcia przez zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków wskutek
zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres dłuższy
niż rok. Uchwała taka może być podjęta tylko po uprzednim
pisemnym upomnieniu. Ponowne przyjęcie członka usuniętego
z Towarzystwa za niepłacenie składek może nastąpić na zasadach
określonych w § 11 pkt 1 lub pkt 3 po uregulowaniu zaległych
składek.
f) podjęcia przez Zarząd uchwały o skreśleniu z listy członków
wskutek uzyskania informacji o skazaniu członka prawomocnym
wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw publicznych,
g) podjęcia przez Sąd Koleżeński uchwały o skreśleniu z listy członków
w przypadku zaistnienia sytuacji, w której członek z winy umyślnej
lub z powodu rażącego niedbalstwa dopuścił się czynu, który
powoduje iż jego dalsze pozostawanie członkiem Towarzystwa jest
nie do pogodzenia z postanowieniami statutu lub dobrymi
obyczajami,
2. Wykluczenie członka ze Towarzystwa w sposób opisany w pkt 1 ppkt
c może nastąpić, gdy dany członek, pomimo pisemnego wezwania
skierowanego do niego przez Zarząd nie stosuje się do postanowień
Statutu ani uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie lub swoim
działaniem uniemożliwia lub utrudnia realizację celów Towarzystwa.
Wniosek w sprawie wykluczenia członka może złożyć co najmniej pięciu
członków Towarzystwa, Zarząd lub Komisja Rewizyjna.
3. Utrata członkostwa honorowego może nastąpić tylko na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek zarządu,
4. Od uchwały zarządu dotyczącej skreślenia z listy członków przysługuje
pisemne
odwołanie
do
Walnego
Zgromadzenia,
złożone
za
pośrednictwem zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania
odpowiedniej uchwały
ROZDZIAŁ 4
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 17
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Komisja Rewizyjna,
3. Zarząd,
4. Sąd Koleżeński.
§ 18
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje nieodpłatnie i honorowo,
§ 19
1. Walne
Zgromadzenie
jest
najwyższym
organem
stanowiącym
Towarzystwa.
2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie
Towarzystwa.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie poprzez zawiadomienie skierowane

4.

5.

6.
7.

do wszystkich członków Towarzystwa w formie pisemnej lub przy pomocy
poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez członka w deklaracji
członkowskiej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem
Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć do 30 czerwca
każdego roku w celu podjęcia wymaganych statutem uchwał,
w szczególności przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, uchwalania budżetu Towarzystwa,
określenia kierunków działalności i innych spraw przewidzianych
Statutem, bądź wynikłych w toku działalności.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy własnej
Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/10
(jednej dziesiątej) wszystkich członków Towarzystwa, lecz nie mniej niż
pięciu członków Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
powinno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 45 dni od daty złożenia
wniosku. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o zwołanie
Nadzwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
Zarząd
nie
zwoła
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to Komisja Rewizyjna lub 1/10
(jedna dziesiąta) członków Towarzystwa, lecz nie mniej niż pięciu
członków Towarzystwa, ma prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie może w razie potrzeby uchwalić regulamin
określający
szczegółowe
zasady
zwoływania,
przygotowania,
prowadzenia, sposobu głosowania i przebiegu Walnego Zgromadzenia.
Członek Towarzystwa może udzielić pełnomocnictwa innemu członkowi
Towarzystwa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Każdy członek
Towarzystwa może posiadać najwyżej jedno pełnomocnictwo na Walnym
Zgromadzeniu.
§ 20.

Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
1. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego z ich działalności, w tym wykonywania budżetu
Towarzystwa,
2. udzielanie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego z działalności w danym roku budżetowym,
3. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. uchwalanie rocznego budżetu Towarzystwa oraz jego ewentualne korekty,
5. ustalenie programu działania Towarzystwa bądź inicjowanie kierunków
działalności,
6. uchwalenie regulaminu pracy i działania Walnego Zgromadzenia,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
8. dokonywanie zmian Statutu,
9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10.rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach członkowskich, o których
mowa w § 16 pkt 4,
11.rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
12.rozwiązanie bądź likwidacja Towarzystwa,
13.inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem bądź wniesione pod
obrady Walnego Zgromadzenia ze względu na ich wagę bądź znaczenie
dla Towarzystwa.

§ 21.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa zapadają zwykłą
większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu dla danej
kategorii spraw nie wymagają kwalifikowanej większości głosów.
2. Walne Zgromadzenie władne jest podjąć ważne uchwały przy obecności
co najmniej 1/10 (jednej dziesiątej) członków Towarzystwa liczonej na
dzień zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. Obrady i głosowanie są jawne. Regulamin Walnego Zgromadzenia może
określić przypadki i sposób wyłączenia jawności obrad i głosowania.
§ 22
1. Zarząd powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia, spośród
członków Towarzystwa. Odwoływanie członków Zarządu następuje także
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji
Rewizyjnej ani Sądu Koleżeńskiego.
3. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba, która pełni funkcję Krajowego
Konsultanta powoływanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która nie otrzymała
absolutorium Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok.
5. Kadencja Zarządu trwa 4 lata licząc od dnia odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru zarządu.
6. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa,
Skarbnika i Sekretarza, których powołanie następuje na mocy uchwały
Zarządu na pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
7. Do reprezentowania Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnieni są:
a. prezes zarządu z jednym członkiem zarządu łącznie,
b. trzej członkowie Zarządu działający łącznie.
8. Do wykonania czynności szczególnych lub czynności określonego rodzaju
Zarząd ustanowić może pełnomocnika lub pełnomocników działających
samodzielnie w granicach umocowania.
9. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Sprawy nie przekraczające zakresu
zwykłych
czynności
może
prowadzić
każdy
członek
Zarządu
samodzielnie. Wszelkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności
wymagają uprzedniej uchwały Zarządu. W takim wypadku Zarząd
podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów. W pozostałych
sprawach Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
W przypadku równego rozkładu głosów decydujące znaczenie ma głos
Prezesa. Do podjęcia ważnej uchwały potrzebna jest obecność
przynajmniej dwóch członków zarządu.
§ 23
1. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw
Towarzystwa wynikających z bieżącej działalności i uchwał Walnego
Zgromadzenia:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, w sądzie i poza sądem,
w instytucjach, przed wszelkimi władzami, osobami prawnymi

2.

3.
4.
5.
6.

i fizycznymi,
b) kierowanie działalnością finansową Towarzystwa, w tym zarządzanie
majątkiem Towarzystwa,
c) prowadzenie rejestru członków Towarzystwa, jak również ksiąg,
protokołów Walnych Zgromadzeń, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Sądu
Koleżeńskiego
oraz
innych
prawem
przewidzianych
ksiąg,
dokumentów księgowych itp.,
d) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych i sekcji
naukowych, wybieranie ich przewodniczących oraz nadzorowanie ich
działalności,
e) uchwalanie problemowych planów pracy i sporządzanie sprawozdań
z ich wykonania,
f) współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami w zakresie
naukowej działalności Towarzystwa,
g) występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego,
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
Zarząd zobowiązany jest do uzyskania od Komisji Rewizyjnej zezwolenia
na dokonanie czynności prawnych w następujących sprawach:
a) zawierania umów nie przewidzianych w budżecie Towarzystwa,
b) zawierania umów przewidzianych w budżecie Towarzystwa, lecz
powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań
przekraczających limity w nim przewidziane,
c) podejmowania uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku
nieruchomego Towarzystwa,
d) podejmowania uchwał o przystąpieniu do innych stowarzyszeń
krajowych i zagranicznych.
Zarząd zobowiązany jest do informowania członków Towarzystwa
o wszelkich istotnych kwestiach związanych z jego działalnością.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż
raz na pół roku,
Zarząd przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności raz do roku na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członków Towarzystwa,
Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez
Zarząd.
§ 24

W przypadku ustąpienia bądź śmierci członka Zarządu w toku kadencji, a także
wniosku o jego ustąpienie, powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca Walne
Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu tego organu bądź przyjęcia
rezygnacji i powołania nowego Zarządu.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia,
spośród członków Towarzystwa. Odwoływanie członków Komisji
Rewizyjnej następuje także uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej z funkcją członka
Zarządu ani Sądu Koleżeńskiego
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata licząc od dnia odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Komisji

4.
5.
6.

7.

8.

Rewizyjnej.
Komisja
Rewizyjna
składa
się
z
trzech
członków,
w
tym
Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza wybieranych
na pierwszym posiedzeniu danej kadencji,
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która nie otrzymała
absolutorium Walnego Zgromadzenia za ostatni rok.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku
równego
rozkładu
głosów
decydujące
znaczenie
ma
głos
Przewodniczącego. Do podjęcia ważnej uchwały potrzebna jest obecność
przynajmniej dwóch członków komisji rewizyjnej.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą następujące kwestie:
a) kontrola wewnętrznej działalności Towarzystwa, w szczególności
gospodarki finansowej Towarzystwa, wywiązywania się Zarządu
z postawionych przed nim zadań i sposobu ich realizacji, w tym
przeprowadzanie raz do roku kontroli działalności finansowej pod
względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b) opiniowanie projektu i sprawozdania z wykonania budżetu
Towarzystwa, przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie,
c) wnoszenie korekt budżetu Towarzystwa w danym roku,
d) proponowanie sposobów uzyskiwania środków na działalność
Towarzystwa,
e) udzielanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności określonych
w § 23 pkt 2 Statutu,
f) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu wraz z oceną
działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium
Zarządowi,
g) kontrola opłacania składek członkowskich,
h) przedstawianie Zarządowi
wniosków
w sprawie
działalności
Towarzystwa.
Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności raz
do roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków
Towarzystwa.
§ 26

W przypadku ustąpienia bądź śmierci członka komisji rewizyjnej w toku
kadencji, a także wniosku o jego ustąpienie, które powodują zmniejszenie liczby
członków komisji rewizyjnej poniżej 3, powinno być zwołane w terminie 3
miesięcy Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu tego organu.
§ 27
1. Sąd Koleżeński powoływany jest uchwałą Walnego Zgromadzenia,
spośród
członków
Towarzystwa.
Odwoływanie
członków
Sądu
Koleżeńskiego następuje także uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Nie można łączyć funkcji członka Sądu Koleżeńskiego z funkcją członka
Zarządu ani Komisji Rewizyjnej,
3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata licząc od dnia odbycia
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru Sądu
Koleżeńskiego,
4. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego,
Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza wybieranych na pierwszym

5.
6.

7.
8.
9.

posiedzeniu danej kadencji,
Członkiem Sądu Koleżeńskiego nie może być osoba, która nie otrzymała
absolutorium Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za ostatni rok.
Sąd Koleżeński podejmuje uchwały większością głosów. W przypadku
równego
rozkładu
głosów
decydujące
znaczenie
ma
głos
Przewodniczącego. Do podjęcia ważnej uchwały potrzebna jest obecność
przynajmniej dwóch członków sądu.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów między
członkami Towarzystwa
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do walnego
Zgromadzenia, którego orzeczenie jest ostateczne,
Sąd Koleżeński przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności raz do
roku
podczas
Zwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
członków
Towarzystwa.
§ 28

W przypadku ustąpienia bądź śmierci członka sądu koleżeńskiego w toku
kadencji, a także wniosku o jego ustąpienie, które powodują zmniejszenie liczby
członków sądu koleżeńskiego poniżej 3, powinno być zwołane w terminie
3 miesięcy Walne Zebranie w celu uzupełnienia składu tego organu.
ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 29
1. Majątek i dochody Towarzystwa tworzą:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy na rzecz Towarzystwa,
c) dochody z własnej działalności,
d) odsetki bankowe,
e) dotacje przedmiotowe, subwencje, dochody z ofiarności publicznej,
przyznane przez sądy nawiązki lub opłaty na cel społeczny.
2. Składki członkowskie płatne są w styczniu za cały rok z góry.
Nowowstępujący do Towarzystwa opłacają składkę z góry, proporcjonalnie
od miesiąca wstąpienia do Towarzystwa.
§ 30
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.
§ 31
Niedopuszczalne jest:
1. udzielanie przez Towarzystwo pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań
majątkiem organizacji,
a) Przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa
oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób
trzecich. Za osobę bliską uważa się osobę pozostającą z członkiem
Towarzystwa w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii

bocznej do drugiego stopnia, albo związaną z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli,
b) wykorzystywania
majątku
Towarzystwa
na
rzecz
członków
Towarzystwa oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu organizacji,
c) dokonywanie zakupu towarów i usług na szczególnych zasadach od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa lub ich
osoby bliskie,
2. W przypadku zatrudnienia przez Towarzystwo pracowników ograniczenia
zapisane w pkt 1 a-c mają analogiczne zastosowanie w stosunku do
pracowników,
3. Zarząd Towarzystwa sporządza roczne sprawozdanie ze swojej
działalności oraz podaje je do wiadomości członkom Towarzystwa
i publikuje w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim wszystkim
zainteresowanym podmiotom,
4. W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Towarzystwo
składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza
i to tylko w przypadku, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest
oczywiste, że wartość masy spadkowej istotnie przekracza długi
spadkowe.
ROZDZIAŁ 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 32
1. Zmiany statutu stowarzyszenia mogą zostać dokonane przez Walne
Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.
2. Treść proponowanej zmiany statutu powinna zostać przedstawiona
w ogłoszeniu dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym
zmiana statutu ma być rozpatrywana.
3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenia
większością 2/3 głosów. Do podjęcia ważnej uchwały potrzebna jest
obecność przynajmniej 10 członków Towarzystwa.
§ 33
1. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa zapada większością 2/3 (dwóch
trzecich) głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do
głosowania członków Towarzystwa.
2. Likwidacja Towarzystwa następuje na zasadach określonych w Prawie
o stowarzyszeniach. Majątek likwidowanego Towarzystwa, pozostały po
uregulowaniu zobowiązań i wszelkich roszczeń, przeznacza się na cel
wskazany w uchwale Walnego Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 34.
1. Rokiem budżetowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie
przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U . 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), Kodeksu cywilnego i ustaw
szczegółowych.

