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Statut 
 

Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego 
 
 
 
 
 

 
Preambuła 

 
Zadaniem neonatologii jest sprawowanie opieki medycznej nad noworodkiem. 

Realizacja tego celu uwarunkowana jest ścisłym współdziałaniem lekarzy położników, 

neonatologów oraz pediatrów. Neonatologia wyrasta na organizacyjnych i naukowych 

podstawach pediatrii i jest z nią ściśle związana. 

 

 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Neonatologiczne zwane dalej 

Towarzystwem. 

 

§ 2 

1. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej z  

zachowaniem obowiązujących przepisów.  

2. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może również prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Siedziba Zarządu Głównego znajduje się w  Warszawie  

 

 

§ 3 
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1. Towarzystwo działa zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” 

(Ustawa  z dnia 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach”, Dz. U. nr 20 z 1989 r., 

poz.104, z późniejszymi zmianami). 

2.  Towarzystwo posiada osobowość prawną nabytą na podstawie wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

3. Godłem Towarzystwa jest wizerunek dziecka objętego dłońmi z napisem 

 Polonorum Societas Neonatologica.  

4. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z godłem Towarzystwa w środku oraz napisem 

w otoku Polskie Towarzystwo Neonatologiczne Zarząd Główny lub Polskie 

Towarzystwo Neonatologiczne Zarząd Oddziału oraz pieczęci podłużnych z napisami 

o treści jak wyżej i właściwymi adresami siedzib. 

5. Towarzystwo posiada odznakę członkowską przedstawiającą miniaturę godła  

w kolorze srebrnym. 

 

§ 4 

 

1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków. 

2. Towarzystwo może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

 

§ 5 

 

1. Towarzystwo zrzesza swoich członków w Oddziałach Regionalnych. 

2. Oddziały Regionalne powołuje i znosi Zarząd Główny Towarzystwa. 

 

§ 6 

 

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania. 

2. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji  o których mowa w ust.1 podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia  
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Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 7 

 

Celem Towarzystwa jest:  

1. Upowszechnianie wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem neonatologii. 

2. Współdziałanie  w tworzeniu i realizacji programów poprawy opieki organizacyjnej  

i zdrowotnej nad noworodkiem. 

3. Podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych lekarzy pediatrów  

i neonatologów 

4. Szerzenie zasad deontologii lekarskiej i etyki zawodowej. 

5. Reprezentowanie interesów ogółu lekarzy neonatologów i innych członków 

Towarzystwa. 

6. Nawiązywanie kontaktów i współpraca międzynarodowa w zakresie neonatologii. 

 

§ 8 

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych oraz 

prowadzenie systematycznej działalności szkoleniowej. 

2. Prowadzenie działalności wydawniczej. 

3. Współpraca z właściwymi władzami i instytucjami w rozwiązywaniu problemów 

neonatologicznych oraz lekarzy neonatologów. 

4. Prezentowanie stanowisk i wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla ochrony 

zdrowia noworodka oraz lekarzy neonatologów. 

5. Organizowanie konkursów na prace naukowe oraz przyznawanie nagród za 

działalność organizacyjną na rzecz Towarzystwa. 

6. Delegowanie członków Towarzystwa na kongresy międzynarodowe, zjazdy, 

sympozja. 

7. Opiniowanie i zgłaszanie wniosków w sprawach odznaczeń resortowych  

i państwowych. 
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Rozdział III 

Członkowie ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków honorowych. 

 

 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, 

niezależnie od obywatelstwa i miejsca praktyki lekarskiej, wyrażający chęć działania 

na rzecz urzeczywistnienia celów Towarzystwa.  

2. W poczet członków zwyczajnych przyjmuje właściwy Regionalny Zarząd Oddziału  

na podstawie pisemnej deklaracji kandydata i rekomendacji dwóch uznanych  

w środowisku członków zwyczajnych Towarzystwa. 

3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje 

odwołanie do Zarządu Głównego Towarzystwa. 

 

§ 11 

 

Członek zwyczajny Towarzystwa zobowiązany jest: 

1. Godnie reprezentować środowisko neonatologów polskich i dbać o dobre imię 

Towarzystwa. 

2. Kształtować oraz rozwijać koleżeńskie i przyjazne więzi wśród członków 

Towarzystwa. 

3. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa. 

4. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. 

5. Regularnie opłacać składki członkowskie  członkowie emeryci nie są zobowiązani do 

opłacania składek członkowskich. 
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§ 12 

 

Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo do: 

1. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa. 

2. Udziału w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych organizowanych przez  

Towarzystwo oraz we wszystkich innych formach działalności Towarzystwa. 

3. Zgłaszanie uwag i wniosków do wszystkich władz Towarzystwa. 

4. Noszenia odznaki członkowskiej. 

 

§ 13 

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu regionalnie 

Zarządowi Oddziału. 

2. Skreślenie z listy członków przez właściwy regionalnie Zarząd Oddziału za zaleganie 

z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku mimo pisemnego upomnienia. 

3. Wykluczenie uchwałą Regionalnego  Zarządu Oddziału z powodu: 

a) poważnego naruszenia obowiązków członkowskich; 

b) naruszenia przepisów o prawie wykonywania zawodu lekarza; 

c) utraty lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu orzeczonego przez sądy 

lekarskie; 

d) skazania wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw 

obywatelskich. 

 

§ 14 

 

1. Członek skreślony na podstawie § 13 ust. 2 może ubiegać się o ponowne przyjęcie do 

Towarzystwa po uregulowaniu zaległych składek. 

2. Od uchwały o wykluczeniu na podstawie § 13 ust. 3 pkt a)- b)  przysługuje członkowi 

odwołanie do Zarządu Głównego w terminie 30 dni od daty zawiadomienia  

o wykluczeniu. Decyzja Zarządu Głównego jest ostateczna. 
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3. Członek skreślony na podstawie § 13 ust. 3. pkt c) -d)  może ubiegać  

się ponownie o przyjęcie do Towarzystwa po ustaniu przeszkody prawnej. Uchwałę  

o ponownym przyjęciu podejmuje Zarząd Główny. 

§ 15 

 

1. Członkostwo honorowe Towarzystwa przyznawane jest przez Zarząd Główny osobom  

fizycznym wybitnie zasłużonym dla perinatologii, neonatologii lub pediatrii. 

2. Członek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego  

i zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

3.  Członkostwo honorowe wygasa poprzez dobrowolne zrzeczenie się i zgłoszenie tego 

faktu Zarządowi Głównemu. 

 

§ 16 

 

1. Spory wynikające między członkami w obrębie Towarzystwa rozstrzygają Zarządy 

Oddziałów. 

2. Od uchwały Zarządu Oddziału rozstrzygającej spór przysługuje członkowi prawo 

odwołania się w terminie 30 dni do Zarządu Głównego Towarzystwa, którego 

uchwała jest ostateczna. 

 

 

 

Rozdział IV 

Władze naczelne Towarzystwa 

 

 

§ 17 

 

Władzami naczelnymi Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów. 

2. Prezes. 

3. Zarząd Główny  

4. Główna Komisja Rewizyjna. 
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§ 18 

 

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 4 lata. 

2. Członkowie władz pełnią swą funkcję honorowo. 

3. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków jego władz.  

4. W przypadku zmniejszenia się składu władz Towarzystwa oraz władz Oddziałów 

Regionalnych Towarzystwa  uzupełnienie  następuje w drodze kooptacji z tym, że 

liczba członków dokooptowanych  nie może przekroczyć  ½ ogólnej liczby członków 

danej władzy. 

 

§ 19 

 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów, które może 

być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.  

 

§ 20 

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów tworzą członkowie Towarzystwa wybrani  

na Walnych Zgromadzeniach członków Oddziałów Regionalnych według klucza 

wyborczego ustalonego przez Zarząd Główny Towarzystwa. 

2. Klucz wyborczy określa liczbę delegatów wybranych przez poszczególne Oddziały 

Regionalne proporcjonalnie do liczby członków. 

3. Czas trwania kadencji delegatów wynosi 4 lata 

§ 21 

 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny co najmniej 

raz na 4 lata.  

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd 

Główny powiadamia delegatów co najmniej 3 miesiące przed terminem zebrania. 

3. Uwagi i wnioski dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy zgłosić 

minimum 3 dni przed  wyznaczonym terminem na ręce członków Zarządu. 
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4. Walnemu Zgromadzeniu Delegatów przewodniczący członek Towarzystwa 

zaproponowany przez Zarząd Główny. 

5. Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie delegatów może być zwołane w każdym czasie  

z inicjatywy: 

a) Zarządu Głównego; 

b) Komisji Rewizyjnej; 

c) co najmniej 1/3 członków Towarzystwa. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie sześciu tygodni  

od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

7. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jak i Nadzwyczajne jest zdolne do podejmowania 

uchwał, jeśli w pierwszym terminie  uczestniczy w nim co najmniej połowa członków 

Towarzystwa. W drugim terminie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez 

względu  na liczbę obecnych. 

 

§ 22 

  

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów odpowiedzialny jest za: 

a) organizację i przebieg Walnego Zgromadzenia; 

b) przeprowadzenie wyborów zgodnie ze Statutem Towarzystwa i regulaminem  

wyborczym; 

c) zredagowanie projektu uchwały zgodnie z treścią wniosków zgłoszonych przez  

delegatów w czasie dyskusji oraz jego zaopiniowanie do przyjęcia przez  

Walne Zgromadzenie. 

 

§ 23 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa należy: 

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej. 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego  

i Głównej Komisji Rewizyjnej. 

3. Podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie 

udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. 

4. Dokonanie wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym: 

a) Prezesa 
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b) Członków Zarządu Głównego 

c) Członków Głównej Komisji Rewizyjnej. 

5. Zatwierdzenie wniosku Zarządu Głównego w sprawie warunków i trybu płatności 

składek członkowskich. 

6. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny i delegatów. 

7. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu. 

8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa. 

 

§ 24 

 

1. Prezes kieruje działalnością Zarządu Głównego Towarzystwa. 

2. Prezes  

a) zwołuje posiedzenia Zarządu Głównego, ustala program posiedzeń, 

przewodniczy w obradach; 

b) przewodniczy  posiedzeniu, na którym konstytuuje się Zarząd Główny, 

wyznacza zakres działalności członków Zarządu Głównego; 

c) przedstawia Zarządowi Głównemu do akceptacji roczne plany działalności 

oraz zdaje sprawozdania z ich wykonania; 

d) powołuje, w zależności od potrzeb, kolegia doradcze, komisje problemowe  

w celu realizacji określanych zadań; 

e) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz  

3. Funkcję Prezesa można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 

kadencje. 

 

§ 25 

Zarząd Główny  

 

1. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Delegatów w liczbie  

10 członków i kieruje działalnością Towarzystwa między Walnymi Zgromadzeniami 

Delegatów.  

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Towarzystwa, ilekroć zajdzie  

tego potrzeba, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku. 
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3. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym: 

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Oddziałów 

Regionalnych Towarzystwa, zaproszeni goście. 

4. Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni 

otrzymują członkowie Zarządu Głównego, Przewodniczący Głównej Komisji 

Rewizyjnej oraz Przewodniczący Oddziałów Regionalnych 

5. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku Prezesa Towarzystwa funkcję tę 

pełni wiceprezes do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Prezesa. 

 

§ 26 

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należą: 

1. Podejmowanie działań na rzecz spełnienia statutowych celów Towarzystwa i uchwał 

Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

2. Współuczestnictwo w organizacji i ustaleniu terminów, tematyki i powoływaniu 

komitetów naukowych: 

a) Ogólnopolskiego Sympozjum Towarzystwa Neonatologicznego; 

b) sympozjów regionalnych. 

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa. 

4. Zawieranie umów ze współpracującymi z Towarzystwem osobami i występowanie 

wobec tych osób jako strona. 

5. Powoływanie i znoszenie Oddziałów Regionalnych 

6. Występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń resortowych i państwowych  

dla członków Towarzystwa. 

7. Powoływanie na stałe lub doraźnie komisji dla opracowania opinii lub stanowiska 

Towarzystwa w sprawach objętych zakresem zadań komisji. Komisje działają zgodnie 

z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Towarzystwa  

8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów  

9. Ustalanie klucza wyborczego na Walne Zgromadzenie Delegatów 

10.  Zatwierdzenie kandydatury na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów 

11. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów: 

a) sprawozdań z działalności merytorycznej (Prezes) i finansowej (Skarbnik) 

Towarzystwa; 

b) wniosków o nadanie godności członka honorowego; 
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c) wniosków w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich. 

12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów Regionalnych  w kwestii 

rozstrzygnięć sporów między członkami. 

 

§ 27 

Główna Komisja Rewizyjna 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa:  

składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

2. Na pierwszym zebraniu komisja konstytuuje się, wybierając przewodniczącego  

i sekretarza. 

3. Główna Komisja Rewizyjna pełni funkcje nadzorcze w stosunku do Komisji 

Rewizyjnych Oddziałów Regionalnych. 

4. Główna Komisja Rewizyjna  

a) czuwa nad przestrzeganiem statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów; 

b) kontroluje gospodarkę finansową Zarządu Głównego; 

c) kontroluje i poddaje ocenie działalność merytoryczną i organizacyjną władz 

Towarzystwa; 

5. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów.  

6. Główna Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie 

ze swej działalności i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu 

Zarządowi  Głównemu. 

7. Główna Komisja Rewizyjna w celu realizacji swych zadań ma prawo wglądu  

do odpowiednich dokumentów Towarzystwa oraz żądania niezbędnych wyjaśnień  

od władz Towarzystwa. 

8. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji  

we władzach Towarzystwa. 
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Rozdział V 

Oddziały Regionalne Towarzystwa 

 

§ 28 

 

1. Oddziały Regionalne, zwane dalej Oddziałami, są podstawowymi jednostkami 

organizacyjnymi Towarzystwa. 

2. Oddział Regionalny powoływany jest przez Zarząd Główny uchwałą, która określa 

teren działania oddziału. 

3. Oddziały realizują statutowe cele oraz program Towarzystwa. 

4. Decyzja o rozwiązaniu Oddziału Regionalnego następuje na mocy uchwały Zarządu 

Głównego, od której przysługuje możliwość odwołania do Walnego Zgromadzenia 

Delegatów. 

 

§ 29 

 

Władzami Oddziału Regionalnego są: 

1. Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd Oddziału. 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 30 

 

1. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata. 

2. Członkowie pełnią swe funkcje honorowo . 

3. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  

co najmniej połowy członków Oddziału. 

 

§ 31 

 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie członków oddziału. 

2. Walne Zgromadzenie członków oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału: 
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a) w terminie poprzedzającym co najmniej 2 miesiące Walne Zgromadzenie Delegatów 

Towarzystwa; 

b) z powiadomieniem członków Oddziału o terminie, miejscu i porządku obrad  

co najmniej 30 dni przed wyznaczonym dniem zebrania. 

3. Walnemu Zgromadzeniu członków Oddziału przewodniczy członek Oddziału  

zaproponowany przez Zarząd Oddziału i przyjęty w głosowaniu jawnym przez Walne 

Zgromadzenie. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów 

 

§ 32 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy: 

1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej zgodnie  

z postanowieniami i uchwałami władz naczelnych Towarzystwa. 

2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały  

w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

3. Wybór zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym: 

a) przewodniczącego 

b) członków Zarządu 

c) członków Komisji Rewizyjnej 

4. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa  

5. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków 

Oddziału oraz podejmowanie w tym zakresie odpowiednich uchwał i postanowień. 

 

 

 

 

§ 33 

Zarząd Oddziału  

 

1. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w liczbie 6 

osób. 
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2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący nie rzadziej niż dwa razy  

w roku. 

3. Na pierwszym zebraniu, na którym konstytuuje się Zarząd, przewodniczący wyznacza 

funkcje: wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

 

§ 34 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, kierowanie  jego działalnością i realizowanie 

celów Towarzystwa. 

2. Przyjmowane i skreślanie członków. 

3. Zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd 

Główny i określanych w regulaminie działalności finansowej Towarzystwa. 

4. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału i przedstawienie na nim 

sprawozdań ze swej działalności. 

5. Zgłaszanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie godności członka honorowego. 

 

§ 35 

 

1. Działalnością Oddziału pomiędzy posiedzeniami Zarządu Oddziału  kieruje jego 

Przewodniczący.  

 

 

§ 36 

Komisja Rewizyjna Oddziału 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie 

przewodniczącego. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji 

we władzach Oddziału. 

2.  Zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału: 

a) czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał 

Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału 

b) sprawuje kontrolę finansową oraz merytoryczną władz oddziału. 
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3. Komisja Rewizyjna Oddziału składa Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału 

sprawozdanie ze swej działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. 

 

 

Rozdział VI 

Majątek Towarzystwa 

 

§ 37 

1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są :  

     a)  składki członkowskie 

     b)  dotacje 

     c)  darowizny od osób prawnych i fizycznych oraz zapisy i spadki.   

 

2.   Towarzystwo nie może: 

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego 

członków lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej  

do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

b) przekazywać majątku Towarzystwa na rzecz ich członków lub pracowników oraz ich 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli 

przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywać majątku na rzecz członków lub pracowników oraz ich bliskich  

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa; 

d) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  

w których uczestniczą członkowie Towarzystwa lub pracownicy, oraz ich osób 

bliskich.  

 

 

§ 38 
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1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wymagany jest podpis Prezesa oraz Skarbnika Zarządu. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 § 39 

 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa następuje w drodze Uchwały Walnego 

Zgromadzenia Delegatów podjętej większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności 

co najmniej ½ ogólnej liczby członków Towarzystwa. W przypadku braku kworum 

stosuje się § 21 pkt.7. 

2. Projekt zmiany Statutu lub propozycje poprawek powinny być udostępnione członkom 

Towarzystwa co najmniej na 6 tygodni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie  

ma być przeznaczony jego majątek. 

4. Likwidację Towarzystwa przeprowadza ustępujący Zarząd lub powołana przez Walne 

Zgromadzenie specjalna komisja. 


