
 1 

                                                                 
 

Statut  
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 

 
 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1. 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. 
 

§ 2. 
Terenem działania Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej jest obszar Rzeczypospolitej 
Polski, niemniej jednak nie wyłącza to współpracy z organizacjami i instytucjami zagranicznymi. 
 

§3. 
Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest Wrocław. 
 
 

§ 4. 
1. Towarzystwo jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń. 
2. Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe. 
3. Terenowa jednostka organizacyjna Towarzystwa może posiadać osobowość prawną. 

 
 

§5. 
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich 
spraw może zatrudniać pracowników. 

 
§6. 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 
 

§ 7. 
Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa może być przeznaczony wyłącznie na realizację 
celów statutowych Towarzystwa. 
 

§ 8. 
Towarzystwo ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 
§ 9. 

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o 
takim samym lub podobnym profilu działania. 
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Rozdział 2. 
CELE TOWRZYSTWA I ICH REALIZACJA 

 
§ 10. 

Towarzystwo jest organizacją interdyscyplinarną, zrzeszającą wszystkich zainteresowanych 
medycyną rodzinną, ale przede wszystkim lekarzy ze specjalizacją medycyny rodzinnej. 
 

§ 11. 
Celem Towarzystwa jest: 

1. upowszechnianie najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie szeroko rozumianej 
medycyny rodzinnej oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie, 

2. służenie jako forum wymiany doświadczeń i informacji na temat medycyny rodzinnej,  
3. współudział w tworzeniu w kraju, w ramach systemu opieki zdrowotnej, indywidualnych, 

zespołowych i grupowych praktyk lekarza rodzinnego, 
4. służenie jako płaszczyzna współpracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze 

specjalistami różnych dyscyplin medycznych, 
5. działanie na rzecz zapewniania i utrzymywania wysokiej jakości świadczonych usług, 
6. inspirowanie członków do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
7. zachęcanie członków do twórczej pracy naukowej i rozpowszechnianie wyników ich badań, 
8. wzmacnianie pozycji lekarzy rodzinnych wobec szeroko rozumianych dysponentów 
środków przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia przy zawieraniu kontraktów, 
których przedmiotem są usługi i świadczenia lekarskie, 

9. udział w opracowywaniu programów szkolenia, przepisów dotyczących medycyny 
rodzinnej, 

10. współudział w prowadzeniu egzaminów specjalizacyjnych z medycyny rodzinnej. 
 
 

§ 12. 
Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

1. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów, wystaw, pokazów, odczytów, 
posiedzeń i kominków naukowych oraz naukowo-szkoleniowych w ramach obowiązujących 
w tym zakresie przepisów, 

2. organizowanie sekcji naukowych, 
3. prowadzenie działalności oświatowej, popularyzatorskiej i wydawniczej w zakresie szeroko 

rozumianej medycyny rodzinnej, 
4. udział w opracowywaniu wytycznych postępowania lekarskiego, standardów i protokołów 

w tym zakresie, 
5. opracowywanie analiz i ekspertyz, wydawanie opinii (na potrzeby własne oraz na prośbę 

władz) w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących podstawowej opieki 
zdrowotnej i medycyny rodzinnej, 

6. współpracę z konsultantami z zakresu dyscyplin, których dotyczy działalność Towarzystwa, 
7. współpracę z odpowiednimi fundacjami, stowarzyszeniami krajowymi, zagranicznymi i 

organizacjami międzynarodowymi, 
8. prowadzenie analiz w dziedzinie programów finansowania opieki zdrowotnej, 
9. popularyzowanie wiedzy na temat systemu finansowania opieki zdrowotnej, prowadzenie 

poradnictwa w tym zakresie, 
10. organizowanie działalności szkoleniowej, udział członków w różnych formach dydaktyki, 

zwłaszcza przed i podyplomowej z zakresu medycyny rodzinnej, 
11. uczestniczenie w negocjacjach między lekarzami członkami Towarzystwa - na podstawie 

ich upoważnienia a dysponentami środków na finansowanie opieki zdrowotnej, 
12. reprezentowanie członków Towarzystwa wobec organów administracji państwowej i 

samorządowej oraz wobec dysponentów środków na finansowanie opieki zdrowotnej, 
publicznych środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, 
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13. organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej, 
14. wywieranie wpływu na podmioty, które tworzą i zatwierdzają programy finansowania 

opieki zdrowotnej, 
15. udział przedstawicieli Towarzystwa w egzaminach specjalizacyjnych i komisjach 

kwalifikacyjnych, konkursach na stanowiska, itp. 
16. udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów dydaktyki przed- i podyplomowej z 

zakresu medycyny rodzinnej, 
17. udział Zarządu Głównego w kształtowaniu programów specjalizacyjnych z dziedziny 

medycyny rodzinnej, 
 

Rozdział 3. 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 13. 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
- członków zwyczajnych, 
- członków wspierających, 
- członków honorowych, 

§ 14. 
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel polski 

posiadający dyplom ukończenia studiów medycznych; kandydat na członka zwyczajnego 
powinien popierać statutowe cele Towarzystwa. 

2. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa dokonuje jego Zarząd Główny na 
podstawie:  

a. złożenia pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa 
b. dokonania jednorazowej opłaty wpisowej oraz opłacenia składki rocznej 
c. pozytywnej opinii Zarządu właściwego Oddziału Terenowego lub Zarządu 

Głównego. 
 

§ 15. 
Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

1. uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach Towarzystwa zgodnie z 
postanowieniami Statutu, 

2. uczestniczenia w zjazdach, sympozjach, seminariach, konferencjach i posiedzeniach 
naukowych oraz naukowo-szkoleniowych, a także zajęciach praktycznych (warsztatowych) 
organizowanych przez Towarzystwo, korzystając z prawa pierwszeństwa, 

3. działania w sekcjach naukowych Towarzystwa, 
4. zgłaszania propozycji i wniosków pod adresem władz Towarzystwa, 
5. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 

 
§ 16. 

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do: 
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Towarzystwa, 
2. aktywnego uczestnictwa w realizacji statutowych celów Towarzystwa, 
3. regularnego opłacania składek członkowskich - w wysokości uchwalonej przez Walne 

Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego, 
4. przestrzegania norm prawnych i etycznych. 

 
§17. 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
1. śmierci członka, 
2. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego przez członka na piśmie Zarządowi 

Głównemu (lub właściwemu terenowo Zarządowi Oddziału), 
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3. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 
roku, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do uregulowania zaległości , 

4. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, 
5. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw 

publicznych. 
 

§ 18. 
1. Uchwałę o wykreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa. Od 

uchwały tej członek może się odwołać - w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z 
uzasadnieniem do Walnego Zgromadzenia. 

2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu przysługuje członkowi prawo do 
odwołania się - w trybie przewidzianym w ust. 1. 

 
§ 19. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia 
działalności Towarzystwa zadeklaruje stałą składkę lub inne świadczenia na rzecz 
Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny. Członkiem wspierającym może być 
również obywatel innego państwa, mający wykształcenie dające podstawę do pracy 
zawodowej lub rozwijania zainteresowań naukowych i organizacyjnych w dziedzinie 
medycyny rodzinnej. 

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem swego 
przedstawiciela. 

3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z 
wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego. 

4. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego, 
b. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu niepłacenia składek 

członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok, pomimo dwukrotnych pisemnych 
upomnień, 

c. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej. 
 

§ 20. 
1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej, która swoją działalnością 

w szczególnym stopniu zasłużyła się dla rozwoju i realizacji celów Towarzystwa. 
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego. 

Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych. 
3. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. 
4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub 

Sądu Koleżeńskiego. 
 
 

Rozdział 4. 
ORGANIZACJA I WŁADZE TOWARZYSTWA 

 
§ 21. 

Władzami Towarzystwa są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków 
2. Zarząd Główny Towarzystwa 
3. Komisja Rewizyjna Towarzystwa 
4. Sąd Koleżeński. 

§ 22. 
1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 
2. Czas trwania kadencji zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego trwa 5 lat. 
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3. W razie zmniejszenia się statutowego składu władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji, 
istnieje możliwość uzupełnienia tego składu o nowych członków, z tym jednak, że ich liczba 
nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 
 

§ 23. 
Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. 
 

Walne Zgromadzenie Członków. 
 

§ 24. 
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 
§ 25. 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny raz w roku. 
2. Zarząd Główny zawiadamia członków (na piśmie lub w inny skuteczny sposób) o terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia co najmniej na 4 
tygodnie przed terminem. 

 
§ 26. 

W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy zwyczajni i honorowi 
członkowie Towarzystwa, a z głosem doradczym - członkowie wspierający i przedstawiciele 
członków wspierających. 
 

§ 27. 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1. opracowanie programu działania Towarzystwa, 
2. wybór Zarządu Głównego Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej, 
3. wybór Sądu Koleżeńskiego, 
4. uchwalenie budżetu Towarzystwa, 
5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, 
6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Towarzystwa, 
7. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu Głównego oraz 

orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 
8. uchwalanie zmian statutu, 
9. uchwalanie wysokości składki członkowskiej, 
10. podjęcie decyzji o likwidacji Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, 
11. podejmowanie uchwał w innych sprawach skierowanych pod obrady, 
12. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów, 
13. wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości. 

 
§ 28. 

Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny Towarzystwa co najmniej 
raz na rok oraz na każde żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub na Wniosek co najmniej 1/3 
członków Towarzystwa. 

§ 29. 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów: 

w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 
głosowania, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.  

2. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego 
majątku zapada większością 2/3 głosów. 
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§ 30. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na 
wniosek Komisji Rewizyjnej, na wspólne żądanie co najmniej trzech Oddziałów Towarzystwa 
zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego lub też na podstawie wniosku potwierdzonego 
podpisami co najmniej 1/5 członków Towarzystwa. 
 

§ 31. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa w 
terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje wyłącznie nad 
sprawami, dla których zostało zwołane. 
 

Zarząd Główny 
 

§ 32. 
1. Zarząd Główny Towarzystwa składa się z Prezesa i 6 członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie oraz przewodniczących Oddziałów. 
2. Prezesa Zarządu Głównego wybiera Walne Zgromadzenie w I turze wyborów bezwzględną 

większością głosów, w II turze - zwykłą większością głosów. 
3. Wyboru członków Zarządu Głównego dokonuje się spośród kandydatów - członków 

Towarzystwa, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. 
4. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny konstytuuje się, wybierając ze swego 

grona Prezydium, w skład którego wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik i 
członek Prezydium powołany na wniosek Prezesa.  

5. Prezes Towarzystwa kieruje pracą Zarządu Głównego; w razie jego nieobecności zastępuje 
go Wiceprezes. 

6. Zasady działania Zarządu Głównego i jego Prezydium określa regulamin uchwalony przez 
Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa. 

7. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 
na kwartał. 

8. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby 
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 

 
§ 33. 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 
1. reprezentowanie Towarzystwa we wszystkich sprawach będących przedmiotem jego 

działania, 
2. kierowanie bieżąca pracą Towarzystwa, 
3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków, 
4. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa, 
5. zatwierdzanie decyzji o utworzeniu Oddziału Towarzystwa, 
6. zatwierdzenie decyzji o likwidacji Oddziału Towarzystwa, 
7. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa w ramach budżetu 

Towarzystwa. 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 34. 
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia liczy 3 osoby. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 
3. Zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie członków Towarzystwa. 
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4. Komisja Rewizyjna Towarzystwa kontroluje działalności finansowej Zarządu oraz zgodności 
działania Zarządu Głównego i Prezesów Oddziałów ze Statutem 

5. Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu za rok 
sprawozdawczy. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia ani Sądu Koleżeńskiego. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu 
Głównego z głosem doradczym. 

 
Sąd Koleżeński 

 
§ 35. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 
sekretarza. 

2. Członkowie Sądu nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa. 
 

§ 36. 
1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. 
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego zastępcę 

i sekretarza. 
3. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez 

Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa. 
 

§ 37. 
1. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie. 
2. Postępowanie przed Sądem toczy się na zasadach równości stron z zapewnieniem stronom 

prawa do obrony oraz prawa odwołania się do Walnego zgromadzenia Członków. 
 

§ 38. 
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: 

1. rozpoznanie spraw związanych z naruszeniem statutu. 
2. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa. 
3. Orzekanie o zgodności decyzji władz Towarzystwa ze Statutem 

 
§ 39. 

Sąd Koleżeński może nakładać kary: 
1. upomnienia, 
2. nagany, 
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres do jednego roku, 
4. wykluczenia z Towarzystwa. 

 
§ 40. 

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej z głosem doradczym. 
 

Rozdział 5. 
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA 

 
§ 41. 

1. Oddziały Towarzystwa powoływane są przez Zarząd Główny na wniosek co najmniej 10 
członków Towarzystwa z określonego terenu. 

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju. 
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3. Regulamin działalności Oddziału uchwala Zarząd Główny Towarzystwa. 
 

§ 42. 
Władzami Oddziału są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, 
2. Zarząd Oddziału, 
3. Komisja Rewizyjna Oddziału. 

 
§ 43. 

1. Kadencja władz Oddziału pokrywa się z kadencją władz Towarzystwa. 
2. Przy wyborze władz Oddziału stosuje się procedury wyborcze jak przy wyborze władz 

Towarzystwa. 
§ 44. 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, zwoływane 
przez Zarząd Oddziału. 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

§ 45. 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy: 

1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z 
postanowieniami statutu i uchwałami Zarządu Towarzystwa, 

2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji 
Rewizyjnej Oddziału, 

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
4. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

 
§ 46. 

1. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walne Zgromadzenie członków Oddziału w 
głosowaniu tajnym i liczy do 7 osób. 

2. W skład Zarządu Oddziału wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, 
skarbnik oraz od 1 do 3 członków (w zależności od liczby członków oddziału). 

 
§ 47. 

1. Zarząd Oddziału realizuje cele statutowe Towarzystwa na obszarze swojej działalności. 
2. Do dnia 15 stycznia każdego roku Zarząd Oddziału zobowiązany jest do złożenia w 

Zarządzie Głównym Towarzystwa sprawozdania z działalności statutowej i finansowej 
według wzorów podanych w regulaminie pracy Oddziału. 

3. Zarząd Oddziału czyni starania o pozyskanie nowych członków Towarzystwa, prowadzi na 
bieżąco ewidencję członków Oddziału i przesyła ją do Zarządu Głównego Towarzystwa. 

4. Zarząd Oddziału zbiera składki członkowskie i przesyła je do Zarządu Głównego 
Towarzystwa, zachowując ustalony przez Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa 
procent funduszu na potrzeby administracyjne Oddziału. 

5. Zarząd Oddziału nie ma prawa zaciągania zobowiązań majątkowych bez zgody Zarządu 
Głównego Towarzystwa. 

 
§ 48. 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana jest podczas Walnego Zgromadzenia Członków 
Oddziału w głosowaniu tajnym, liczy 3 osoby i ze swego grona wybiera przewodniczącego. 

2. Zakres działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa określają postanowienia 
§34  ust. 1-5  stosowane odpowiednio 

3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek składania rocznych sprawozdań do Komisji 
Rewizyjnej Towarzystwa, nie później niż do 15 stycznia każdego roku. 
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Rozdział 6. 
SEKCJE NAUKOWE TOWARZYSTWA 

 
§ 49. 

1. Zarząd Główny Towarzystwa może organizować Sekcje Naukowe Towarzystwa, skupiające 
członków jednej specjalności lub sfery zainteresowań. 

2. Zarząd Główny powołuje przewodniczącego Sekcji, który kieruje Sekcją przy pomocy 
zespołu osób powołanych przez siebie. 

3. Sekcje Naukowe Towarzystwa działają w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd 
Główny Towarzystwa. 

§ 50. 
1. Sekcje Naukowe Towarzystwa organizują i prowadzą działalność naukową i dydaktyczną w 

zakresie swojej specjalności lub sfery zainteresowań. 
2. Działalność Sekcji Naukowych może być wspierana finansowo przez Zarząd Główny 

Towarzystwa. 
§ 51. 

1. Przewodniczący Sekcji Naukowej zobowiązany jest do składania Zarządowi Głównemu 
Towarzystwa co roku (w terminie do 15 stycznia) sprawozdania z działalności Sekcji. 

2. Działalność Sekcji Naukowej może być zamknięta decyzją Zarządu Głównego na wniosek 
jego członków lub na wniosek przewodniczącego Sekcji. 

 
Rozdział 7. 

MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA 
 

§ 52. 
Majątek Towarzystwa stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§ 53. 
Na fundusze Towarzystwa składają się: 

1. wpływy ze składek członkowskich i świadczenia członków wspierających, 
2. dochody z ruchomości i nieruchomości, będących w użytkowaniu Towarzystwa, 
3. dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 
4. dochody z działalności gospodarczej, 
5. inne wpływy z działalności statutowej. 

 
§ 54. 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów 
przez wykonywanie ekspertyz i opinii oraz udział w innych podmiotach gospodarczych z 
przeznaczeniem dochodów na cele statutowe 
 

§ 55. 
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny. 
2. Władze Oddziałów Towarzystwa są obowiązane zarządzać jego majątkiem zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny. 
 

§ 56. 
1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Towarzystwa składają - w jego imieniu - 

wyznaczone dwie osoby ze składu Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa, Zarząd 
Główny może udzielić imiennego pełnomocnictwa członkom Zarządów Oddziałów do 
oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa. 

2. Do oświadczenia woli wymagane są podpisy co najmniej dwóch osób, które otrzymały 
powyższe pełnomocnictwa. 
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Rozdział 8. 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

 
§ 57. 

Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie 
Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do 
głosowania. 

§ 58. 
1. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony 

majątek Towarzystwa, i powołać komisję likwidacyjną. 
2. Jeśli uchwała, o której mowa w ust. 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są: Skarbnik i 

Sekretarz Towarzystwa. 
 

Rozdział 9. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 59. 

Z chwilą zarejestrowania Towarzystwa członkowie założyciele stają się członkami Towarzystwa. 
 

§ 60. 
Sprawy sporne, nie uregulowane w statucie rozstrzyga Walne Zebranie Członków kierując się 
przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawa o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 
poz. 104) z późniejszymi zmianami. 


