
Statut  

Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu, zwane w dalszej treści Statutu „Towarzystwem”, stanowi 

organizację pozarządową, działającą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zm.). 

 § 2. 

1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Białystok.  

2. Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 

3. Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym 

charakterze działania. 

4. Towarzystwo może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych. 

§ 3. 

Czas trwania Towarzystwa jest nieoznaczony. 

  

§ 4. 

1. Towarzystwo używa pieczęci z napisem: Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu oraz 

wyróżniającego ją znaku graficznego. 

2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej: PTMR.  

3. Towarzystwo może ustanowić odznaki honorowe i przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i 

nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Towarzystwo. 

  

II. Cele i zasady działania Towarzystwa  

§ 5. 

Celami Towarzystwa są: 

1. szerzenie i doskonalenie zasad deontologii lekarskiej i dbałości o ich przestrzeganie, 

2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu naukowego Członków Towarzystwa, 

3. podnoszenie autorytetu i szacunku w społeczeństwie dla profesjonalistów zajmujących się 

embriologią kliniczną i medycyną wspomaganego rozrodu, 

4. współdziałania z organami administracji państwowej, instytucjami naukowymi, towarzystwami 



naukowymi, w szczególności z: Polskim Towarzystwem Ginekologicznym, Towarzystwem Biologii 

Rozrodu, European Society for Human Reproduction and Embryology, IFFS, ASRM oraz 

stowarzyszeniami wyższej użyteczności pracującymi na rzecz ochrony zdrowia, w organizowaniu 

instytucji ochrony zdrowia ludzkiego w dziedzinie embriologii klinicznej i medycyny rozrodu, 

5. stała ochrona interesów i praw profesjonalistów zajmujących się embriologią kliniczną i medycyną 

wspomaganego rozrodu, 

6. zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje zajmujące się embriologią 

kliniczną i medycyną rozrodu, poprzez prawnie dopuszczalne formy nadzoru, 

7. reprezentowanie embriologii klinicznej oraz dziedzin pokrewnych i ich osiągnięć naukowych w kraju 

i za granicą. 

§ 6. 

Cele określone w § 5 Towarzystwo realizuje poprzez: 

1. jednoczenie doświadczeń i umiejętności osób zajmujących się embriologią kliniczną i medycyną 

wspomaganego rozrodu oraz wyrażających chęć współpracy z Towarzystwem, 

2. nawiązywanie współpracy z instytucjami ochrony zdrowia, zakładami oświaty i wychowania oraz 

organizacjami (także międzynarodowymi), których zadania są zbieżne z celami Towarzystwa, 

3. organizowanie narad, sympozjów, konferencji i posiedzeń naukowych dla osób zajmujących się 

embriologią kliniczną i medycyna wspomaganego rozrodu oraz spotkań otwartych dla ogółu 

społeczeństwa, 

4. organizowanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród, 

5. współdziałanie z organami administracji państwowej w zakresie ustawodawstwa dotyczącego 

embriologii klinicznej i medycyny wspomaganego rozrodu, 

6. organizowanie, rozwijanie i umacnianie oddziałów regionalnych, 

7. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi towarzystwami naukowymi i typowanie 

Członków Towarzystwa do udziału w zagranicznych szkoleniach i zjazdach naukowych, 

8. przedstawianie wniosków do odznaczeń państwowych swych Członków, 

9. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, poradników metodycznych i pomocy 

dydaktycznych, przy zachowaniu w tym zakresie obowiązujących przepisów, 

10. stały nadzór nad jakością usług świadczonych przez Członków Towarzystwa oraz instytucje 

zajmujące się embriologią kliniczną zrzeszone  w Towarzystwie,  

11. wspieranie finansowe osób i instytucji prowadzących działalność na rzecz oświaty zdrowotnej w 

dziedzinie medycyny wspomaganego rozrodu i embriologii klinicznej, 

12. wspieranie inicjatyw społecznych, mających na celu ochronę zdrowia, 

13. prowadzenie działalności o charakterze popularyzującym cele Towarzystwa, 

14. prowadzenie działalności gospodarczej w formie organizacyjnie wydzielonej w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych Towarzystwa, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony w 

całości na realizację celów statutowych. 

 III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

§ 7. 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na Członków zwyczajnych i Członków honorowych. 



2. Do Towarzystwa mogą należeć obywatele polscy i cudzoziemcy. 

3. Członkami Towarzystwa mogą zostać osoby akceptujące statutowe cele i środki działania 

Towarzystwa. 

§ 8. 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, zajmująca się embriologią kliniczną 

lub medycyną wspomaganego rozrodu, mająca według prawa polskiego zdolność do czynności prawnych i 

akceptująca cele Towarzystwa określone w niniejszym Statucie, która złoży pisemną deklarację. Przyjęcie w 

poczet członków Towarzystwa następuje poprzez wyrażenie na deklaracji zgody przez jednego Członka 

zwyczajnego i jednego Członka Zarządu Towarzystwa. 

 § 9. 

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, której godność tę w 

uznaniu jej zasług dla Towarzystwa i rozwoju embriologii klinicznej nada Walne Zebranie Członków 

na wniosek Zarządu. 

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

3. Członkowie korporacyjni mogą być członkami Towarzystwa. Biorą oni udział w merytorycznym 

wspieraniu działalności Towarzystwa. Przysługuje im prawo brania udziału w obradach Walnego 

Zebrania Członków bez prawa głosu stanowiącego. Wysokość stawki członkowskiej ustalana jest w 

stosownej uchwale Walnego Zebrania Członków. 

§ 10. 

Członkowie zwyczajni mają prawo na równych zasadach: 

1. uczestniczyć w działalności Towarzystwa, 

2. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, 

3. nosić odznakę organizacyjną Towarzystwa. 

§ 11. 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa, 

2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Towarzystwa, 

3. przestrzegać zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej, 

4. regularnie opłacać składkę członkowską w ustalonej wysokości. 

§ 12. 

Członkowie honorowi mają prawo brania udziału w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa głosu 

stanowiącego. 

§ 13. 



1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. pisemnego zrzeczenia się członkostwa, 

2. wykluczenia na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów za: 

a) czyn niehonorowy lub działanie na szkodę Towarzystwa, 

b) podejmowania działań sprzecznych z zasadami deontologii lekarskiej, ze Statutem i 

uchwałami władz Towarzystwa, 

3. wykreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu nie opłacenia składek 

członkowskich, przez co najmniej 12 miesięcy, chyba, że członek jest czasowo zwolniony z 

płacenia składek stosowną uchwałą, 

4. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

5. śmierci członka. 

2. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 2 i 3 Zarząd umożliwia członkowi 

złożenie wyjaśnień osobiście lub pisemnie. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z członkostwa Towarzystwa 

zainteresowany może odwołać się w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu uchwały do 

Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania w sprawie skreślenia z listy członków jest 

prawomocna z dniem podjęcia i nie podlega zaskarżeniu. 

4. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania ukarany karą wykluczenia lub skreślenia zawieszony jest w 

prawach i obowiązkach członkowskich. 

5. Członek Towarzystwa skreślony z listy członków może być ponownie przyjęty w poczet członków 

Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu po upływie co najmniej 3 miesięcy. 

IV. Organy Towarzystwa 

§ 14. 

1. Organami Towarzystwa są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 

4. Rada Programowa. 

2. Kadencja organów Towarzystwa trwa trzy lata. 

3. Prezes i Wiceprezes nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie dłużej niż jedną kadencję, co nie wyłącza ich 

prawa do pełnienia takich funkcji po przerwie trwającej jedną kadencję. Odstępstwo od tej zasady 

wymaga udzielenia zgody na powtórne kandydowanie na tę funkcję na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków. 

4. Powołania organów i członków organów Towarzystwa na pierwszą kadencję dokonują Członkowie - 

Założyciele na zebraniu założycielskim. 

5. Członkowie wszystkich władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

§ 15. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni 

Towarzystwa. 



4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. wybór i odwołanie Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej oraz wybór 

Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i uchwalenie porządku oraz regulaminu 

obrad, 

2. uchwalanie kierunków działalności Towarzystwa, 

3. rozpatrywanie i przyjęcie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4. podjęcie uchwały o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, 

5. ustalenie wysokości składki członkowskiej, 

6. nadanie godności Członka honorowego Towarzystwa, 

7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach indywidualnych członków 

Towarzystwa, 

8. uchwalanie zmian w Statucie, 

9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku. 

§ 16. 

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.  

2. O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd 

zawiadamia członków listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub drogą 

elektroniczną, na wskazany przez członków adres e-mail, na co najmniej 30 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. 

§ 17. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:  

1. na podstawie uchwały Zarządu, 

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3. na pisemny wniosek co najmniej 10% członków 

i obraduje w sprawach, dla których zostało zwołane. 

2. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie trzech miesięcy od daty 

otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały. 

§ 18. 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwały w 

sprawie zmiany Statutu oraz uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa, które wymagają podjęcia 

uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania.  

2. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków następuje w drugim terminie po 15 

minutach. Jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków. 

3. Członek Towarzystwa może być reprezentowany na Walnym Zebraniu Członków przez 

pełnomocnika na podstawie udzielonego pisemnie pełnomocnictwa, które upoważnia do 



reprezentowania i podejmowania działań objętych porządkiem obrad. 

§ 19. 

1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, wybranych spośród członków 

Towarzystwa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, osobno na każde z tych stanowisk.  

2. W trakcie kadencji członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany, w szczególności z powodu 

naruszenia przepisów Statutu, podjęcia działalności sprzecznej z działalnością Towarzystwa, 

zaniedbywania swoich obowiązków lub z innych ważnych powodów. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności 

co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania.  

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im jego Prezes, a w razie jego nieobecności inny 

członek Zarządu. Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

pół roku.  

4. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz inni zaproszeni 

goście.  

6. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu 

wybierany jest uzupełniająco nowy członek Zarządu na okres do końca kadencji.  

 § 20. 

1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz, działając 

zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami organów statutowych 

Towarzystwa. 

2. Do ważności zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli w imieniu 

Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.  

3. Do zakresu obowiązków Zarządu należy w szczególności: 

1. przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów Towarzystwa, 

2. rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Towarzystwa, 

3. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa, 

4. powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek 

pomocniczych, 

5. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków 

na ich wynagrodzenie i nagrody, 

6. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

7. ustalanie bieżących planów działalności, 

8. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Towarzystwa, 

9. zwoływanie Walnych Zebrań Członków, 

10. wykluczanie członków Towarzystwa na podstawie § 13, 

11. inicjowanie i realizacja innych prac wynikających ze statutu, 

12. powoływanie zespołów i sekcji do realizacji określonych tematów (problemów), 

13. podpisywanie umów o współpracę z innymi organizacjami lub stowarzyszeniami o 

podobnym celu działania. 



§ 21. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa wybieranym spośród jego członków.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z Przewodniczącego wybranego z jej składu.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji lub uczestniczyć w innych władzach 

Towarzystwa oraz nie mogą być pracownikami etatowymi Towarzystwa.  

4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo z winy umyślnej.  

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

6. Z tytułu pełnienia funkcji członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu 

wydatków.  

7. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej na najbliższym 

Walnym Zebraniu wybierany jest uzupełniająco nowy członek Komisji Rewizyjnej na okres do końca 

kadencji. 

§ 22. 

1. Komisja Rewizyjna zbiera się na swych posiedzeniach w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w 

roku. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący.  

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 

liczby członków.  

 § 23. 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,  

2. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami 

dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,  

3. przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Towarzystwa i opracowanie zaleceń 

pokontrolnych,  

4. uchwalanie regulaminów pracy Komisji Rewizyjnej.  

§ 24. 

1. Rada Programowa Towarzystwa jest organem opiniodawczo-doradczym. Rada Programowa 

propaguje cele, dla których realizacji Towarzystwo zostało utworzone. Do kompetencji Rady 

Programowej należy w szczególności: 

1. przedstawianie opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności   Towarzystwa, 

2. doradztwo w zakresie celów działania, 

3. wspieranie organów Towarzystwa w osiąganiu jej celów. 

2. Członków Rady Programowej powołuje spośród członków Towarzystwa Walne Zebranie Członków. 

§ 25. 



1. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.  

2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na wniosek 2 członków 

Rady Programowej. 

3. Rada Programowa podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej. W przypadku równej ilości 

głosów przeważa głos prowadzącego obrady. 

§ 26. 

Członkowie Rady Programowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach 

organizowanych przez Towarzystwo lub z jej udziałem. 

V. Komisje problemowe  

§ 27. 

1. W Towarzystwie mogą być powoływane komisje problemowe, które spełniają rolę pomocniczą 

wobec Towarzystwa i są powoływane przez Zarząd. 

2. Komisje problemowe tworzone są w drodze uchwał Zarządu. 

3. Komisje problemowe są zobowiązane do wydawania opinii na żądanie Zarządu oraz Prezesa 

Zarządu. 

4. Zakres zadań komisji problemowych określa Zarząd. 

§ 28. 

1. Członkowie komisji problemowych, a w tym przewodniczący komisji mogą być powoływani spośród 

członków Walnego Zebrania Członków.  

2. Członek Walnego Zebrania Członków może być powoływany, co najwyżej do dwóch komisji 

problemowych. 

3. Na wniosek komisji składającej się wyłącznie z członków Walnego Zebrania jej skład może być 

rozszerzony przez Zarząd o osoby niebędące członkami Walnego Zebrania a posiadające wiedzę 

fachową w danej dziedzinie. 

§ 29. 

Komisja problemowa może uchwalić regulamin działania. 

§ 30. 

W posiedzeniach komisji problemowych mogą brać udział Prezes, Wiceprezesi oraz pozostali Członkowie 

Zarządu Towarzystwa. 

§ 31. 

Komisjom przysługuje prawo wnioskowania do Zarządu o powołanie ekspertów, którzy dysponują fachową 

wiedzą w danej dziedzinie, spoza członków Walnego Zebrania Członków. 



§ 32. 

Uchwały komisji przekazywane są  Prezesowi Zarządu, który nadaje im właściwy bieg. 

§ 33. 

1. Zarząd może powołać dowolną ilość komisji problemowych. 

2. Komisje problemowe mogą być tworzone jako komisje stałe i nadzwyczajne. 

3. Komisje nadzwyczajne tworzone są na określony czas lub na czas spełnienia określonych zadań. 

§ 34. 

Poszczególni członkowie komisji lub całe składy osobowe komisji mogą być w trakcie działań tej komisji 

odwołane przez Zarząd, a na ich miejsce mogą być powołane nowe osoby lub składy osobowe komisji. 

§ 35. 

1. Przewodniczący komisji kieruje działalnością komisji, w tym zwołuje i przewodniczy posiedzeniom 

komisji.  

2. Wynagrodzenie członków komisji niebędących członkami Towarzystwa ustala Zarząd w drodze 

zawartej z nimi umowy. 

 VI. Majątek Towarzystwa 

§ 36. 

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze, które pochodzą z: 

1. składek członkowskich,  

2. darowizn,  

3. spadków,  

4. zapisów,  

5. dochodów z własnej działalności,  

6. dochodów z majątku Towarzystwa,  

7. ofiarności publicznej,  

8. papierów wartościowych,  

9. odsetek bankowych,  

10. dochodów z działalności gospodarczej.  

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na 

rachunku bankowym Towarzystwa. 

3. Okresem rozliczeniowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

4. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o przepisy powszechnie obowiązujące oraz 

decyzje Zarządu. 

§ 37. 

W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku 



z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, 

że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

 § 38. 

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Towarzystwa darowizny lub subwencji, 

jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), uzyskują, 

o ile  wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Towarzystwa. Tytuł ten ma charakter osobisty. 

§ 39. 

Cały dochód Towarzystwa pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest na działalność 

statutową Towarzystwa. 

VII. Działalność gospodarcza Towarzystwa 

§ 40. 

1. Towarzystwo może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie  z  obowiązującymi w 

tym  zakresie  przepisami – działalność gospodarczą,  wyłącznie  w  rozmiarach 

służących  realizacji   celów  statutowych,  z  której  całość  dochodów   będzie  przeznaczona   na  re

alizację  jego  celów  statutowych.   Towarzystwo może także uczestniczyć w spółkach prawa 

handlowego i innych  formach  organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa jest: 

1. pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z, 

2. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, 

3. doradztwo związane z zarządzaniem – PKD 70.2, 

4. pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B, 

5. badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z, 

6. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią – PKD 18.1, 

7. reklama – PKD 73.1, 

8. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.9, 

9. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, 

10. działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych – PKD 

94.1, 

11. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 

94.99.Z, 

12. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 

47.9, 

13. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; 

działalność portali internetowych – PKD 63.1, 

14. działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z, 

15. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 

86.90.E 

16. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane – PKD 80.42.B, 



17. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 

88.99.Z, 

18. działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z. 

3. Towarzystwo jest obowiązane do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla 

tych  rodzajów  działalności gospodarczej, których  podjęcie lub prowadzenie, 

zgodnie  z  obowiązującym  prawem,  jest   uzależnione  od  ich   otrzymania. 

Działalność   taka  zostanie  podjęta  przez  Towarzystwo  dopiero  po  uzyskaniu koncesji lub 

zezwolenia. 

 VIII. Postanowienia końcowe 

§ 41. 

1. Zmiana Statutu i celu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, przy czym 

zmiana celu Towarzystwa wymaga podjęcia uchwały jednogłośnie. 

2. Zarząd Towarzystwa jest upoważniony do sporządzania tekstu jednolitego Statutu Towarzystwa. 

§ 42. 

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Towarzystwa może się połączyć z innym 

stowarzyszeniem lub fundacją.  

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Towarzystwa.  

3. Decyzję w przedmiocie połączenia Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków w drodze 

uchwały podjętej większością 2/3 członków przy obecności co najmniej ½ liczby członków 

uprawnionych do głosowania po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego Ministra.  

§ 43. 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.  

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa decyduje ono 

również o przeznaczeniu jego majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza 

likwidację. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, a nie uregulowanych w Statucie 

mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

§ 44. 

Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

  

  

 


