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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Badań nad Zespołem Przewlekłego
Zmęczenia (CFS/ME), zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2
1.

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Siedzibą jest miasto Bydgoszcz.

§3
1.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

2.

Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne nazwane oddziałami, na
zasadach określonych w statucie.

§4
Towarzystwo może tworzyć oraz być członkiem lub przystępować do krajowych
i zagranicznych podmiotów o tym samym lub podobnym profilu działania.

§5
Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i logo Towarzystwa zatwierdzonych przez Zarząd
Towarzystwa.

§6
Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity–Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7
Celem Towarzystwa jest praca naukowa we wszystkich dziedzinach życia, a w szczególności
badania nad procesami przewlekłego zmęczenia. Towarzystwo inicjuje, popiera i rozwija
badania naukowe, a w szczególności te z nich, które wiążą się z poznaniem procesów
diagnostyki i terapii zespołu przewlekłego zmęczenia (CFS/ME), przewlekłego zmęczenia
i przetrenowania o zróżnicowanej etiologii oraz optymalizacji treningu fizycznego.

§8
1.

Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo prowadzi następującą działalność odpłatną
i nieodpłatną pożytku publicznego:

1)

propaguje zdobycze naukowe w zakresie badań nad zespołem przewlekłego zmęczenia
(CFS/ME) oraz procesami przewlekłego zmęczenia, w szerokim zakresie grup
zawodowych i specjalistów, udziela pomocy w podnoszeniu kwalifikacji i współdziała
w ich dokształcaniu,

2)

organizuje i współdziała w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych zjazdów,
narad, posiedzeń, kursów, wystaw, odczytów, sympozjów, warsztatów, wykładów
i konferencji itp.,

3)

wydaje opinie w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących szeroko pojętej
problematyki procesu przewlekłego zmęczenia i zespołu przewlekłego zmęczenia
(CFS/ME)

4)

współdziała z organami służby zdrowia w rozwijaniu i doskonaleniu szeroko pojętej
opieki zdrowotnej,

5)

opracowuje oraz propaguje nowoczesne metody naukowo-badawcze i dydaktyczne,

6)

współpracuje ze szkolnictwem i instytucjami doskonalenia zawodowego przy
opracowywaniu programów i metod nauczania w zakresie szeroko pojętej
problematyki wiedzy o przewlekłym zmęczeniu,

7)

popularyzuje zagadnienia wiedzy o patomechanizmie przewlekłego zmęczenia,

8)

współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi,

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1.

Działalność członków na rzecz Towarzystwa ma charakter pracy społecznej i nie
podlega wynagrodzeniu, a pełnienie funkcji w zarządzie jest honorowe.

2.

Towarzystwo dopuszcza odpłatne zlecanie określonych zadań członkom Towarzystwa
oraz osobom niebędącym członkami Towarzystwa.

3.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

a)

zwyczajnych,

b)

wspierających,

c)

honorowych.

§ 10
1.

Członkiem zwyczajnym ma prawo zostać każda osoba pracująca naukowo oraz każdy
wybitny naukowiec lub działacz zasłużony w upowszechnianiu Nauki, po przyjęciu jego
zgłoszenia członkowskiego przez Zarząd Towarzystwa. Członkiem zwyczajnym może
zostać również osoba nie pracująca naukowo, której kandydatura zostanie pozytywnie
zarekomendowana przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa, po przyjęciu jego
zgłoszenia członkowskiego przez Zarząd Towarzystwa.

2.

Kandydat na członka zwyczajnego wypełnia osobiście zgłoszenie członkowskie.

3.

Zgłoszenie rozpatruje Zarząd Towarzystwa. Zarząd Towrzystwa może powołać spośród
Członków zwyczajnych Towarzystwa pięcioosobowy Wydział ds. Kandydatów na
Członków, który w zastępstwie Zarządu będzie rozpatrywać zgłoszenie i występować
z odpowiednim wnioskiem do Zarządu Towarzystwa.

4.

Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na członka zwyczajnego zwykłą
większością głosów.

5.

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a)

czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

b)

uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa, w zjazdach naukowych, naradach
i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo,

c)

działania w sekcjach i komisjach naukowych,

6.

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

a)

czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,

b)

przestrzeganiu postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,

c)

regularnego opłacania składek członkowskich,

d)

powiadamiania Zarządu Towarzystwa o wszelkich zmianach adresu zamieszkania
i danych osobowych.

7.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a)

dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa,

b)

śmierci członka,

c)

skreślenia przez Zarząd Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich za okres jednego roku pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,

d)

skreślenia przez Zarząd Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa lub
w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
pozbawienia praw publicznych lub w przypadku podejmowania działań sprzecznych
z niniejszym Statutem.

§ 11
1.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele
Towarzystwa oraz wyrażająca w pisemnej deklaracji gotowość finansowego wspierania
działalności Towarzystwa.

2.

Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Towarzystwa podejmując w tej sprawie
uchwałę.

3.

Członka wspierającego może reprezentować wobec Towarzystwa upoważniony
przedstawiciel.

4.

Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

5.

Członek wspierający ma prawo do współpracy w rozwijaniu badań naukowych.

6.

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:

a)

dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa,

b)

utraty osobowości prawnej lub śmierci członka,

c)

skreślenia przez Zarząd Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich za okres jednego roku pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,

d)

skreślenia przez Zarząd Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa lub
w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
pozbawienia praw publicznych lub w przypadku podejmowania działań sprzecznych
z niniejszym Statutem.

§ 12
1.

Członkostwo honorowe - za zgodą kandydata na członka honorowego - nadaje Walne
Zebranie Członków Towarzystwa wydając uchwałę na wniosek Zarządu Towarzystwa
osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa lub za wybitne osiągnięcia
w pracy naukowej lub artystycznej.

2.

Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego i jest zwolniony
z obowiązku opłacania składek członkowskich.

3.

Członkiem honorowym może być wyłącznie osoba fizyczna.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 13
1.

Władzami Towarzystwa są:

1)

Walne Zebranie Członków Towarzystwa,

2)

Zarząd Towarzystwa,

3)

Komisja Rewizyjna,

4)

Sąd Koleżeński

2.

Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

§ 14
1.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa nie
rzadziej niż raz na rok.

§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należą:
1)

uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,

2)

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa
i Komisji Rewizyjnej,

3)

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji
Rewizyjnej,

4)

wybór członków Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,

5)

zatwierdzanie regulaminu Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej,

6)

rozpatrywanie odwoływań od uchwał Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu
z Towarzystwa,

7)

nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Towarzystwa,

8)

ustalanie wysokości składki członkowskiej,

9)

przyjmowanie uchwał o zmianie i rozwiązaniu się Towarzystwa,

10)

podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej oraz rodzajach i formie jej
prowadzenia,

11)

Tworzenie oddziałów terenowych, o których mowa w § 3 ust. 2..

§ 16
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. Zmiana statutu
Towarzystwa wymaga 2/3, a rozwiązanie Towarzystwa większości 4/5 głosów.

§ 17
W Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa z głosem stanowiącym mogą brać udział
wszyscy członkowie zwyczajni i honorowi Towarzystwa, a z głosem doradczym
przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.

§ 18
O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, Zarząd
Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem zebrania.

§ 19
1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwołane z inicjatywy
Zarządu Towarzystwa, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 2/3 liczby
członków.

2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd
Towarzystwa w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad
sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20
1.

Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w liczbie 3 osób.

2.

Zarząd Towarzystwa wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza
Generalnego.

§ 21
1.

Jeżeli w trakcie kadencji skład Zarządu Towarzystwa ulegnie z jakichkolwiek powodów
zmniejszeniu wtedy Zarząd Towarzystwa może powołać osobę zajmującą kolejne
miejsce w protokole Komisji Skrutacyjnej z ostatniego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa poświęconego wyborom władz Towarzystwa.

2.

W przypadku nie zrealizowania przez Zarząd Towarzystwa uprawnienia, o którym
mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia zmniejszenia składu Zarządu Towarzystwa,
zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa w celu uzupełnienia
składu Zarządu Towarzystwa.

§ 22
Posiedzenie Zarządu Towarzystwa zwołuje Prezes lub w jego zastępstwie, na podstawie
pisemnego upoważnienia, Wiceprezes Zarządu Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa odbywa
posiedzenia w miarę potrzeby. Do ważności jego uchwał konieczna jest obecność 30 % liczby

członków Zarządu Towarzystwa lub Prezesa lub Wiceprezesa. Wszelkie wątpliwości (np.
równowaga głosów) rozstrzyga Prezes.

§ 23
1.

Organem upoważnionym do reprezentacji Towarzystwa jest Zarząd Towarzystwa, przy
czym do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest działanie co
najmniej dwóch członków Zarządu Towarzystwa łącznie, w tym Prezesa Zarządu lub
Wiceprezesa.

2.

Postanowienia ust. 1 dotyczą także zaciągania zobowiązań finansowych przez
Towarzystwo.

§ 24
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1)

reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2)

kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi
i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

3)

uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,

4)

zarządzanie majątkiem Towarzystwa, dysponowanie jego funduszami oraz zaciąganie
zobowiązań, uchwalanie budżetu na okres jednego roku,

5)

wniosków wynikłych w obrębie Towarzystwa,

6)

organizowanie działalności wydawniczej Towarzystwa,

7)

zatwierdzanie wniosków o przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających,

8)

przyjmowanie zapisów i darowizn na rzecz Towarzystwa,

9)

powoływanie

i

likwidowanie

oraz

sprawowanie

nadzoru

nad

jednostkami

organizacyjnymi Towarzystwa,
10)

organizacja i podejmowanie decyzji w zakresie działalności gospodarczej Towarzystwa,

11)

organizacja i podejmowanie decyzji w zakresie zakupu usług na rzecz Towarzystwa,

12)

podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy członków zwyczajnych i wspierających,

13)

wybór sądu koleżeńskiego.

§ 25
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.

§ 26
1.

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania najmniej raz w roku kontroli
całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2.

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Towarzystwa z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Towarzystwa z głosem doradczym.

4.

Komisja Rewizyjna może przedkładać swoje wnioski Zarządowi Towarzystwa.

5.

Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu
Członków Towarzystwa i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Towarzystwa.
Zarząd wybiera sąd koleżeński.

§ 27
1.

Sąd Koleżeński składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i jednego
członka zwyczajnego Towarzystwa.

2.

Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w oparciu o głosowanie jawne zwykłą większością
głosów.

3.

Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego w okresie jego nieobecności.

4.

Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie sporów miedzy członkami Towarzystwa
zaistniałych w zakresie działalności Towarzystwa, a poza wnioskami i skargami
wniesionymi na władze Towarzystwa.

5.

Sąd

zbiera

się

na

pisemny

wniosek

członka

zwyczajnego

Towarzystwa

i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych. Sąd
zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich
członków.
6.

Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do
najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni roboczych od wydania
orzeczenia Sądu.

7.

Orzeczenia Sądu zapadają w składzie trzyosobowym.

8.

Rodzaje kar orzekanych przez Sąd Koleżeński: upomnienie, nagana, zakaz publikowania
na stronach WWW Towarzystwa oraz korzystania z serwera i innych zasobów
Towarzystwa, wniosek o skreślenie z listy członków.

V. JEDNOSTKI TERENOWE
§ 28
1.

Tworzone przez Towarzystwo terenowe jednostki organizacyjne nazywane są
oddziałami.

2.

Oddziały Towarzystwa nie posiadają osobowości prawnej.

3.

Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są
w regulaminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 29
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 7 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30
1.

Władze oddziału to:

a.

Walne Zebranie Członków Oddziału,

b.

Zarząd Oddziału,

c.

Komisja Rewizyjna.

2.

Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

3.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 5 lat.

4.

W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której

dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 31
1.

Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.

2.

Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze
i co pięć lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie
w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania
Członków.

3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

a)

z własnej inicjatywy,

b)

na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c)

na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia

4.

Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:

a)

uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

b)

wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,

c)

wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,

d)

udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

e)

zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,

f)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,

g)

podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

§ 32
1.

Zarząd Oddziału składa się z 3 członków.

2.

Zarząd oddziału wybiera spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza generalnego.

3.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na pół roku.

4.

Kompetencje Zarządu Oddziału to:

a)

kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,

b)

realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

c)

zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,

d)

przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,

e)

reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f)

zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.

§ 33
1.

Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.

3.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:

a)

kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,

b)

ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań z działalności,

c)

składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną działalności
Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,

d)

wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e)

wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału
w razie jego bezczynności,

f)

wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,

g)

wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia.

§ 34
1.

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział
działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem
Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

2.

Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może
podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek
Zarządu

Stowarzyszenia,

lub

Komisji

Rewizyjnej

Oddziału,

po

stwierdzeniu

nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

VI. MAJĄTEK I FUNDUSZE TOWARZYSTWA
§ 35
Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 36
Na fundusze Towarzystwa składają się:
1)

wpływy ze składek członkowskich,

2)

dochody z nieruchomości i ruchomości, będących w użytkowaniu Towarzystwa,

3)

dotacje, subwencje, zapisy i darowizny, spadki,

4)

wpływy z działalności statutowej,

5)

dotacje celowe,

6)

dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów,

7)

środki pochodzące z ofiarności publicznej,

8)

środki pochodzące z ofiarności prywatnej.

§ 37
1.

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

2.

Dochód osiągany w związku z działalnością gospodarczą Towarzystwa nie może być
przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa. Służyć może jedynie realizacji
celów statutowych.

§ 38
Fundusze Towarzystwa są przeznaczone w całości na cele naukowe, badawcze,
popularyzację Nauki, utrzymanie Towarzystwa, nagrody oraz rozwój działalności
Towarzystwa.

§ 39
Za zgodą Zarządu Towarzystwa fundusze Towarzystwa uzyskane z działalności usługowej lub
statutowej mogą być przeznaczone na inwestycje lub zakup usług zewnętrznych zgodnych ze
statutem Towarzystwa.

§ 40
Za zgodą Zarządu Towarzystwa, Towarzystwo może podpisać umowę z podmiotem
leczniczym w celu zlecenia usług zgodnych ze statutem Towarzystwa.

§ 41
Za zgodą Zarządu Towarzystwa, Towarzystwo może wspierać finansowo podmiot leczniczy,
którego działalność jest zgodna ze statutem Towarzystwa.

VI. Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 42
1.

Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
Towarzystwa lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków
Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

§ 43
Sprawy nie uregulowane statutem rozpatruje się w oparciu o właściwe przepisy
obowiązującego prawa.

