STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII PLASTYCZNEJ,
REKONSTRUKCYJNEJ I ESTETYCZNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej
i Estetycznej” zwane dalej Towarzystwem.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
naczelnych m.st. Warszawa.
§3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa
o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§4
Towarzystwo ma prawo powoływania sekcji specjalistycznych.
§5
Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Towarzystwo może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub pokrewnym profilu
działania.
§7
Towarzystwo opiera swą działalność na inicjatywie i pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Towarzystwa jest:
1. rozwijanie i propagowanie polskiej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej zgodnie ze
współczesnym stanem wiedzy;
2. inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków do pracy naukowej i stałego podnoszenia
kwalifikacji zawodowych;
3. wykorzystywanie i wprowadzanie w praktyce swych zdobyczy nauki;
4. reprezentowanie polskiej chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej w kraju i zagranicą.
§9
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów, wykładów, seminariów i konkursów oraz
odczytów;
2. utrzymywanie kontaktów naukowych i wymianę doświadczeń oraz współdziałanie z innymi
towarzystwami lekarskimi w kraju i zagranicą, uczestniczenie w kongresach i zjazdach oraz
konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych chirurgii plastycznej
i rekonstrukcyjnej;
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3. współdziałanie z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w specjalizowaniu
i doskonaleniu chirurgów i lekarzy różnych specjalności w zakresie chirurgii plastycznej
i rekonstrukcyjnej;
4. fundowanie stypendiów i nagród oraz stosowanie innych form pomocy członkom
Towarzystwa pracującym naukowo bądź wyróżniającym się w samokształceniu zawodowym,
rokującym dalszym rozwój w pracy dla kraju;
5. prowadzenie działalności wydawniczo-informacyjnej i ogłaszanie drukiem prac członków,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
6. współpracą z właściwymi organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami
społecznymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. kandydatów;
3. seniorów
4. honorowych;
5. wspierających;
6. korespondentów.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

§ 11
Członkiem zwyczajnym może być lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest chirurgiem specjalistą w dziedzinie chirurgii
plastycznej.
Członkiem kandydatem może być lekarz, posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie
chirurgii plastycznej.
Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny Towarzystwa, który zaprzestał aktywności
zawodowej.
§ 12
Uzyskanie członkostwa w Towarzystwie w charakterze członka zwyczajnego, członka kandydata,
członka seniora lub członka korespondenta następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego
i po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji przystąpienia do
Towarzystwa oraz wpłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.
Zmiana rodzaju członkostwa, osób będących już członkami Towarzystwa i spełniających przesłanki
dla nabycia członkostwa innego rodzaju następuje z zachowaniem poniższych warunków:
a. zmiana członkostwa członka kandydata na członka zwyczajnego następuje na podstawie
uchwały Zarządu Głównego podjętej po uzyskaniu przez członka kandydata tytułu specjalisty
w dziedzinie chirurgii plastycznej;
b. zmiana członkostwa członka zwyczajnego na członka seniora następuje na podstawie
uchwały Zarządu Głównego podjętej po przekazaniu przez członka seniora pisemnej lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o zaprzestaniu działalności zawodowej.
Członek towarzystwa, którego rodzaj członkostwa uległ zmianie, opłaty i składki w nowej
wysokości uiści poczynając od następnego roku kalendarzowego po zmianie.

§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju chirurgii
plastycznej w Polsce, której tę godność nada Walne Zebranie Członków Towarzystwa na wniosek
Zarządu Głównego.
2. Członkiem korespondentem może być cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który współpracuje z polskimi ośrodkami chirurgii
plastycznej lub Towarzystwem.
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§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje stałe
wspieranie finansowe Towarzystwa.
2. Członków wspierających osoby fizyczne lub osoby prawne przyjmuje, po złożeniu przez nich
pisemnej deklaracji, na podstawie podjętej uchwały Zarząd Główny.
§ 15
Członek zwyczajny ma prawo:
1. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa;
2. brać udział w zebraniach, zjazdach, konferencjach naukowych oraz kursach i konkursach
organizowanych przez Towarzystwo;
3. korzystać z pomocy naukowych oraz ubieganie się o poparcie w staraniach o uzyskanie
stypendium za granicą;
4. otrzymywać wydawnictwa Towarzystwa.
§ 16
1. Członkowie seniorzy i honorowi mają prawo głosu doradczego w Walnym Zabraniu Członków
Towarzystwa oraz prawa wymienione w § 15 ust. 2, 3, 4 z tym zastrzeżeniem, iż osoba, która
w chwili nadania jej godności członka honorowego była członkiem towarzystwa, zachowuje ona
wszelkie prawa wynikające z rodzaju posiadanego dotychczas członkostwa.
2. Członek senior, członek honorowy i członek korespondent zwolnieni są od obowiązku opłacania
składek członkowskich.
3. Członek korespondent otrzymuje informacje o poczynaniach naukowych Towarzystwa, terminach
zjazdów i posiedzeń naukowych Towarzystwa.
4. Członkowi kandydatowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki przypisane członkowi
zwyczajnemu za wyjątkiem biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
§ 17
1. Członek wspierający – osoba fizyczna działa w Towarzystwie osobiście, osoba prawna przez
upoważnionego przedstawiciela.
2. Członek wspierający ma prawa wymienione w § 15 ust. 4.
§ 18
Członkowie zobowiązani są:
1. aktywnie uczestniczyć w realizacji statutowych celów Towarzystwa;
2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Towarzystwa;
3. przestrzegać zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej;
4. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 19
1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
b) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu Głównego w wypadku niewpłacenia
składki członkowskiej lub innych opłat w pełnej wysokości w ciągu 3 miesięcy od dnia
płatności ustalonego uchwałą Walnego Zebrania. Członek skreślony z powodu niepłacenia
składek lub innych opłat może być ponownie przyjęty do stowarzyszenia, dopiero po
uregulowaniu wszystkich zaległości i po ponownym spełnieniu warunków określonych
postanowienia statutu dla uzyskania członkostwa,
c) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego,
d) orzeczenia w stosunku do członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego
pozbawienia praw publicznych,
e) pozbawienia godności członka honorowego na mocy uchwały Walnego Zebrania,
f) śmierci lub ubezwłasnowolnienia członka,
g) utraty prawa wykonywania zawodu lub prawomocnego pozbawienia prawa wykonywania
zawodu
h) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
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i) rozwiązania Towarzystwa.
2. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu przysługuje każdej stronie prawo odwołania się do
najbliższego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 14 dni od otrzymania
orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Głównego. Uchwała Walnego
Zebrania co do złożonego odwołania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 20
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa;
2. Zarząd Główny;
3. Główna Komisja Rewizyjna;
4. Sąd Koleżeński.
§ 21
1. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a kadencja prezesa elekta – 2 lata.
2. Władze Towarzystwa mają prawo dokooptowywania nowych członków w miejsce ustępujących
w czasie trwania kadencji w liczbie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
3. Członkowie Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
4. O wyborze władz Towarzystwa w trakcie Walnego Zebrania decyduje głosowanie tajne lub jawne
w zależności od decyzji Walnego Zebrania.
§ 22
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków Towarzystwa.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Prawo udziału w Walnym Zebraniu mają:
a. Członkowie zwyczajni i kandydaci – z głosem decydującym, z zastrzeżeniem postanowień § 16
ust. 4,
b. Członkowie wspierający, honorowi, korespondenci i zaproszeni goście z głosem doradczym,
z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
1. uchwalanie wytycznych i programu działalności Towarzystwa;
2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego;
3. podjęcie uchwały i udzielaniu ewentualnie odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
4. wybór prezesa elekta, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
5. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego.
6. ustalanie wysokości i terminów płatności składki członkowskiej oraz ustalanie wysokości
wpisowego;
7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa;
8. podejmowanie uchwał w przedmiocie dysponowania majątkiem Towarzystwa i zatwierdzanie
bilansu;
9. podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd Główny, Główną Komisję
Rewizyjną i członków Towarzystwa;
10. rozpatrywanie odwołań do orzeczeń Sądu Koleżeńskiego i uchwał o skreśleniu Zarządu
Głównego;
11. uchwalanie zasadniczych tematów zjazdów naukowych i ich miejsca;
12. uchwalanie zmian statutowych;
13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa;
14. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków.
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§ 24
Walne Zebranie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny przez pisemne zawiadomienie
członków z podaniem porządku dziennego wysłane za pomocą listów poleconych lub przesyłek
nadanych pocztą kurierską wysłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zebrania. Zamiast listu
poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane członkowi
pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który
zawiadomienie powinno być wysłane.

1.

2.

3.
4.

§ 25
Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli weźmie w nim udział:
a. W pierwszym terminie nie mniej niż połowa członków Towarzystwa;
b. W drugim terminie (po upływie 30 min) bez względu na liczbę obecnych.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:
a. Zmiany statutu Towarzystwa;
b. Rozwiązania się Towarzystwa.
Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności
od decyzji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
Obsługa Walnego Zebrania może być realizowana z wykorzystaniem elektronicznego systemu
rejestracji i obliczania, w tym w szczególności w zakresie rejestracji uczestników walnego zabrania,
ustalania obecności uczestników, głosowania, liczenia oddanych głosów.

§ 26
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane na podstawie:
a. Uchwał Zarządu Głównego;
b. Wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej;
c. Umotywowanego wniosku złożonego na piśmie przez co najmniej 1/3 ogółu członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny w terminie co najmniej 2 tygodni od
podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
§ 27
1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z 5 - 8 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Członków Towarzystwa w tym: prezesa, prezesa elekta, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą jako wiceprezesi przewodniczący sekcji specjalistycznych
Towarzystwa.
2. Wyboru prezesa elekta dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa dwa lata przed
upływem kadencji urzędującego prezesa z listy zgłoszonych kandydatów.
3. Prezesem elektem zostaje osoba, która otrzymała najwięcej głosów członków obecnych na
Walnym Zgromadzeniu, z tym, że nie mniej niż 50 % + 1 głosów oddanych. W przypadku, gdy
żaden z kandydatów nie uzyska w pierwszym głosowaniu wymaganej większości głosów,
w kolejnym głosowaniu poddaje się pod głosowanie kandydatury dwóch osób, które otrzymały
największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.
4. Prezes elekt po upływie swojej kadencji zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne
Zgromadzenie Członków Towarzystwa ponownego wyboru) prezesem Zarządu Głównego
Towarzystwa nowej kadencji.
§ 28
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. kierowanie działalnością Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami w oparciu
o przyjęte na nich wytyczne i program działalności;
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu i zatwierdzanie bilansu;
4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
5. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa;
6. powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych Towarzystwa;
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7. opracowanie regulaminów pracy Zarządu Głównego i Zarządów Sekcji Specjalistycznych;
8. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych, kandydatów, seniorów i korespondentów
oraz stawianie wniosku o tytuł członka honorowego;
9. składanie sprawozdania i wniosków Walnemu Zebraniu Członków;
10. organizowanie zjazdów, konferencji, sympozjów naukowych oraz kursów i seminariów
szkoleniowych;
11. nadzorowanie i kontrolowanie działalności sekcji specjalistycznych Towarzystwa;
12. podejmowanie uchwał w sprawach Towarzystwa nie należących do właściwości innych władz;
13. podejmowanie decyzji dotyczących podjęcia działalności gospodarczej przez Towarzystwo
według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 29
Posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa powinny być zwoływanie w razie potrzeby nie rzadziej
jednak niż na kwartał.
§ 30
1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej ½
liczby członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego zebrania.
2. W szczególnych przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze głosowania z wykorzystaniem
środków porozumiewania się na odległość np. poprzez głosowanie telefoniczne lub w drodze
wideokonferencji. O treści uchwały należy powiadomić wszystkich członków Zarządu Głównego
oraz stworzyć stosowne warunki do oddania głosu. Przyjęte w tym trybie uchwały muszą być
przedstawione do akceptacji Zarządowi na najbliższym jego posiedzeniu.
§ 31
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie. Członkowie
Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest:
a. Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa,
a w szczególności gospodarki finansowej;
b. Kontrola opłacania składek członkowskich;
c. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i
wnioskowanie dotyczące udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu;
d. Przedstawienie Zarządowi Głównemu wniosków w sprawie działalności Towarzystwa;
e. Uchwalanie regulaminu pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych sekcji
specjalistycznych Towarzystwa;
f. Sprawowanie nadzoru nad komisjami rewizyjnymi sekcji specjalistycznych.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem
doradczym.
§ 32
1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw członków Towarzystwa
dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; naruszania
zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych między członkami na tle ich działalności
w Towarzystwie.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.
3. Sąd Koleżeński ma prawo wymierzać kary:
a. Naganę;
b. Zawieszenia w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 1 roku;
c. Wykluczenie.
§ 33
1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje każdej stronie prawo odwołania się do najbliższego
Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna.
2. Wykonywanie prawomocnych orzeczeń należy do Zarządu Głównego.
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Rozdział IV a
Organy Doradcze

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

§ 331
Komisja Etyczna
Komisja Etyczna powołana jest do opiniowania i doradztwa w kwestiach etycznych w dziedzinie
chirurgii plastycznej oraz związanych z działalnością Towarzystwa.
Komisja Etyczna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenia.
Wybrani członkowie Komisji Etycznej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
Komisja Etyczna podejmuje działania z własnej inicjatywny lub na pisemny wniosek Zarządu
Głównego Towarzystwa.
Członkowie Komisji Etycznej pełnią swoje funkcje honorowo.
§ 332
Rada Honorowa
Rada Honorowa powołana jest do opiniowania i doradztwa w kwestiach związanych z edukacją
i kształceniem w dziedzinie chirurgii plastycznej.
Rada Honorowa składa się z osób którym Walne Zebranie nadało godność Członka Honorowego.
Członkowie Rady Honorowej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
Rada Honorowa podejmuje działania z własnej inicjatywny lub na pisemny wniosek Zarządu
Głównego Towarzystwa.
Członkowie Rady Honorowej pełnią swoje funkcje honorowo.

Rozdział V
Działalność gospodarcza
§ 34
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie służącym
realizacji celów statutowych.
2. O podjęciu działalności gospodarczej, formie prowadzenia, przedmiocie, rozmiarze oraz
zakończeniu decyduje Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.D,
b) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
c) wydawanie książek – 58.11.Z
d) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z,
e) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z
§ 35
1. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej w jakimkolwiek zakresie wymaga uzyskania koncesji lub
innego zezwolenia, Towarzystwo przed podjęciem takiej działalności zobowiązane będzie uzyskać
wymaganą koncesję lub zezwolenie.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Towarzystwo bądź przez powołane przez
Zarząd Główny jednostki organizacyjne, za zgodą Walnego Zebrania Członków. W przypadku
powołania takich jednostek kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem Głównym dyrektorzy
jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd Główny w pełnomocnictwie.

ROZDZIAŁ V a
Sekcje Specjalistyczne
§441
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Sekcje Specjalistyczne działają w oparciu o Regulamin Sekcji Specjalistycznej uchwalony przez Walne
Zgromadzenie Członków Sekcji Specjalistycznej.
§ 442
1. Organami Sekcji Specjalistycznej są:
a. Walne Zebranie Członków Sekcji Specjalistycznej,
b. Zarząd Sekcji Specjalistycznej,
c. Komisja Rewizyjna Sekcji Specjalistycznej.
2. Tryb powoływania organów Sekcji Specjalistycznych oraz ich kompetencje określa Regulamin
Sekcji Specjalistycznej.
§443
1. Zarząd Główny Towarzystwa wyposaża Sekcję Specjalistyczną w majątek w chwili jej powołania
oraz Sekcja Specjalistyczna ma prawo korzystania z majątku Towarzystwa w zakresie określonym
przez Zarząd Główny Towarzystwa.
2. Sekcje specjalistyczne mają prawo ustalać dodatkowe składki członkowskie Sekcji Specjalistycznej
będące dodatkowym dochodem Sekcji Specjalistycznej. Sekcja Specjalistyczna zachowuje również
wyłączne prawo do majątku otrzymanego przez Towarzystwo ze wskazaniem przez darczyńcę lub
fundatora Sekcji Specjalistycznej.
3. Sekcja Specjalistyczna może otwierać własne subkonto bankowe w ramach rachunku bankowego
towarzystwa.

Rozdział VI
Majątek Towarzystwa
§ 45
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 46
1. Na fundusze Towarzystwa składają się:
a. wpływy wpisowego i składek członkowskich;
b. zapisy, dotacje i darowizny;
c. wpływy z majątku ruchomego i nieruchomości;
d. dochody z działalności statutowej;
e. dochody z działalności gospodarczej.
2. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa służą wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
§ 47
1. Umowy, zobowiązania oraz wszelkie akty wiążące Towarzystwa pod względem finansowym
podpisują łącznie prezes lub wiceprezes i skarbnik Zarządu Głównego.
2. Zarządy Sekcji Specjalistycznych gospodarują funduszami według zasad ustalonych przez Zarząd
Główny, pisemnych uzgodnień i upoważnień.
3. Do ważności pism i dokumentów niedotyczących spraw finansowych wymagane są dwa podpisy:
prezesa lub upoważnionego wiceprezesa oraz sekretarza.
§ 48
(uchylony)
Rozdział VII
Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 49
1. Zmiany statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podjętej
większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczny osób uprawnionych do
głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
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2. Sprawy zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa muszą być umieszczone w proponowanym
porządku obrad Walnego Zebrania Członków podanym do wiadomości członkom Towarzystwa co
najmniej 30 dni przed terminem Zebrania.
§ 50
1. Rozwiązanie się Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa powziętej większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa musi określić cele na jakie ma być użyty jego majątek i tryb
likwidacji i w tej części dla swej ważności wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.

Niniejsza wersja statutu uwzględnia zmiany statutu przegłosowane przez Nadzwyczajne Walne
Zebranie Członków Towarzystwa w dniu 17 listopada 2017 r.
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