STATUT

STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ
POLSKIE TOWARZYSTWO STOMIJNE
POL-ILKO

2012
Niniejszy Statut został uchwalony podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów POL-lKO
w dniu 13 maja 2012 r.
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ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1.
2.
3.

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę: Polskie Towarzystwo
Stomijne „POL-ILKO”, zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.
Stowarzyszenie może w swojej działalności używać skrótu nazwy: „POL-ILKO”.
Towarzystwo zostało założone w 1987 r. pod nazwą: Polskie Towarzystwo Opieki Nad Chorymi Ze
Stomią "POL-ILKO".
§2

1.
2.
3.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.
Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zainteresowanych
celem i działalnością stowarzyszenia, a w szczególności osób niepełnosprawnych posiadających
stomię.
Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Towarzystwo propaguje ideę niesienia pomocy i
odpowiednio przygotowuje ochotników do udzielania tej pomocy osobom ze stomią i ich rodzinom.
§3

1.
2.
3.
4.

Towarzystwo działa na obszarze całej Rzeczypospolitej Polskiej, jak również może prowadzić
swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z poszanowaniem obowiązujących w
tej materii przepisów prawa.
Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Poznań.
Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.
Towarzystwo używa pieczęci na zasadach określonych w stosownych przepisach. Wzór pieczęci
ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§4

1.
2.
3.

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych, a także międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.
Towarzystwo może dla realizacji swoich celów statutowych zakładać związki stowarzyszeń oraz
przystępować do już istniejących.
W celu realizacji założeń statutu, Towarzystwo może współpracować z organizacjami
i
instytucjami krajowymi, regionalnymi, samorządowymi, jak również zagranicznymi
i
międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami Towarzystwa.
§5

1.
2.

Towarzystwo może prowadzić działalność pożytku publicznego.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Towarzystwo może uzyskać status organizacji pożytku
publicznego
§6

1.
2.

Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków oraz
wolontariuszy na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa, w szczególności
ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Do prowadzenia swych spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników na podstawie umów o
pracę lub stosownych umów cywilnoprawnych.
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§7
1.

Towarzystwo może powoływać Oddziały Regionalne, które w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa mogą uzyskiwać osobowość prawną.
Oddziały mogą tworzyć Kluby zakładane na mocy Statutu i w oparciu o obowiązujące przepisy
prawne.

2.

Rozdział II
Cele i środki działania.
§8
1.

Celami statutowymi Towarzystwa są:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

2.

ochrona i promocja zdrowia w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w
szczególności sposobów ich leczenia poprzez wyłonienie stomii (przetoki jelitowej),
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych posiadających stomię,
promocja i organizacja wolontariatu do wzajemnego niesienia pomocy i wsparcia na rzecz osób
ze stomią,
podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia pełni aktywności życiowej osób, którym
wytworzono operacyjnie czasową lub stałą stomię, a w szczególności kolostomię, ileostomię,
urostomię lub inną przetokę wymagającą stałego zaopatrzenia w sprzęt stomijny,
niesienie wszechstronnej pomocy w szybkim powrocie do normalności osób posiadających
stomię i udzielanie wsparcia psychicznego osobom nowo operowanym i ich rodzinom,
budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na problemy osób
posiadających stomię i propagowanie idei niesienia pomocy tym osobom.
Towarzystwo realizuje swoje cele m. innymi poprzez:

a) współpracę i wzajemną pomoc osobom ze stomią,
b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ułatwianie dostępu do leczenia oraz organizowanie pomocy w rehabilitacji leczniczej i readaptacji
społecznej osób ze stomią,
prowadzenie działalności integrującej osoby ze stomią poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną
i towarzyską,
współdziałanie ze służbą zdrowia w organizowaniu właściwej opieki nad osobami ze stomią oraz
występowanie do Ministra właściwego do spraw zdrowia oraz innych organów administracji
publicznej w sprawach poprawienia zasad zaopatrzenia w sprzęt stomijny oraz organizacji
właściwej rehabilitacji dla osób ze stomią,
szkolenie wolontariuszy stomijnych w kierunku niesienia pomocy osobom nowo operowanym ze
szczególnym uwzględnieniem aspektów psychospołecznych,
współdziałanie z firmami produkującymi i rozprowadzającymi sprzęt stomijny w celu stałego
podnoszenia jakości tego sprzętu,
propagowanie problematyki stomijnej i zrozumienia celów Towarzystwa w środowiskach
medycznych i w społeczeństwie, zmierzające do stałego naboru członków i sympatyków
Towarzystwa,
propagowanie Towarzystwa i jego celów oraz potrzeb osób ze stomią w kraju i zagranicą,
organizowanie spotkań, zjazdów, konferencji, szkoleń osób ze stomią, popierając jednocześnie
udział w podobnych imprezach krajowych i za granicznych oraz zachęcanie ich do brania udziału
we wszystkich przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa,
popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w technice wytwarzania stomii oraz w
dziedzinie rehabilitacji leczniczej i readaptacji społecznej osób ze stomią i popieranie
opracowywania nowych metod operacyjnych pozwalających na uniknięcia wyłonienia stomii,
inicjowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami rehabilitacji stomijnej oraz ze
stowarzyszeniami stomijnymi w innych krajach, a także innymi organizacjami krajowymi,
zagranicznymi i międzynarodowymi, odpowiednimi pod względem realizowanych przez nie celów
i zadań statutowych,

3 / 16

l)

wydawanie lub współdziałanie w wydawaniu oraz publikowaniu materiałów informacyjnych o
stomii i Towarzystwie,
m) włączanie się w organizację wszelkich przedsięwzięć mających na uwadze poprawienie stanu
zdrowia osób ze stomią.
§9
1.

Określona w Statucie działalność nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu Prawa o
swobodzie działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i
odpłatna.
W przypadku działalności odpłatnej cały dochód z tej działalności służy wyłącznie realizacji celów
statutowych Towarzystwa.

2.

§ 10
Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
a)
b)
c)

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
86.90.E),
Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z),
Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
§ 11

1.
2.

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy, w
rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.
Cały dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo przeznacza się na jego
działalność statutową.
Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Towarzystwa

§ 12
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Towarzystwa.
§ 13
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych,
c) wspierających.
§ 14
1.

2.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel polski posiadający
pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu i
korzystający z pełni praw publicznych, który jest zainteresowany celem i działalnością
Towarzystwa. Może to być osoba posiadająca stomię, a także wszystkie inne osoby pragnące
działać na rzecz realizacji celów Towarzystwa.
Osoba poniżej 18 lat, posiadająca stomię, może zostać członkiem Towarzystwa za pisemną zgodą
przedstawicieli ustawowych
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3.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału Regionalnego Towarzystwa właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania członka na podstawie złożonej przez członka pisemnej
deklaracji.
§ 15

1.

2.

Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa, z zastrzeżeniem lit. g
niniejszego paragrafu,
b) udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa bądź na Walnym
Zgromadzeniu Członków Oddziału Regionalnego,
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Towarzystwa z tym, że
korzystanie przez członków z majątku Towarzystwa nie może powodować powstania szkody w
tymże majątku,
d) udziału w zebraniach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa,
f) ubieganie się o poparcie Towarzystwa w staraniach o leczenie sanatoryjne.
g) członkowie zwyczajni Towarzystwa poniżej 18 roku życia mają takie same prawa i obowiązki
jak pozostali członkowie zwyczajni z wyłączeniem prawa udziału w głosowaniu na Walnym
Zgromadzeniu Członków Oddziałów Regionalnych, jak również czynnego i biernego prawa
wyborczego do władz Towarzystwa.
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
c) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez
Walne Zgromadzenie Delegatów.
§ 16

1.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Towarzystwa i rehabilitacji stomijnej.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem prawa udziału w
głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa oraz Walnym Zgromadzeniu
Członków Oddziałów Regionalnych oraz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
Towarzystwa.
Członek honorowy nie ma obowiązku uiszczania składek członkowskich.
Dopuszczalne jest łączenie przez jedną osobę członkostwa honorowego i zwyczajnego. Osoba
będąca jednocześnie członkiem zwyczajnym i honorowym korzysta z pełni praw przysługujących
zarówno członkom zwyczajnym jak i honorowym.
Członek honorowy może brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władzach
Towarzystwa.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu
Głównego.
§ 17

1.

2.
3.

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna i prawna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną
w realizacji celów Towarzystwa. Członek wspierający będący osobą prawną w pracach
Towarzystwa reprezentowany jest przez upoważnionego przez siebie przedstawiciela.
Decyzję o przyjęciu członka wspierającego, po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji,
podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały.
Członkowie wspierający nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego do władz
Towarzystwa oraz prawa głosu w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, mogą
natomiast brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władzach Towarzystwa,
poza tym posiadają pozostałe prawa członków zwyczajnych.
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4.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

się

z zadeklarowanych

świadczeń,

§ 18
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Oddziału Regionalnego
Towarzystwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka.
Skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału Regionalnego Towarzystwa właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania członka z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za
okres przekraczający 12 miesięcy.
Wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za działalność na
szkodę Towarzystwa lub za postępowanie przynoszące ujmę Towarzystwu, a także w przypadku
orzeczenia wobec członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego środka karnego w
postaci pozbawienia praw publicznych.
Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnej (nie dotyczy członków poniżej 18 roku
życia).
Zlikwidowania osoby prawnej.
§ 19

1.
2.

3.

Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub
pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Delegatów Towarzystwa.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem właściwego Zarządu w terminie 21 dni licząc od dnia
doręczenia uchwały o wykluczeniu, utracie lub odmowie przyjęcia.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów jest ostateczna oraz winna być podjęta na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa.
§ 20

1.

2.

3.
4.

Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
Kadencja władz Towarzystwa, w tym delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów trwa cztery
lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego
Zgromadzenia Delegatów lub Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Regionalnego (w
odniesieniu do wyboru Delegatów ) w tym przedmiocie.
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje społecznie i nie przysługuje im z tego tytułu
żadne wynagrodzenie.
Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego
§ 21

1.
2.

Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.
Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów wybierani są na Walnych Zgromadzeniach Członków
Oddziałów Regionalnych Towarzystwa spośród członków zwyczajnych w stosunku: 1 delegat na
25 członków zwyczajnych.
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3.

4.

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - delegaci, przy czym każdemu delegatowi przysługuje 1 głos,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz goście zaproszeni
przez Zarząd Główny.
Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne (sprawozdawcze lub sprawozdawczowyborcze) i nadzwyczajne.
§ 22

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Główny
Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd Główny z jego inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek trzech Oddziałów Regionalnych Towarzystwa:
a) Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w terminie 1 miesiąca
od daty zgłoszenia wniosku. Zgromadzenie to obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane,
b) jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 1
miesiąca od daty zgłoszenia przez uprawniony podmiot wniosku w tym zakresie, Walne
Zgromadzenie Delegatów zwołać może Główna Komisja Rewizyjna - pkt 3 niniejszego
paragrafu stosuje się wówczas odpowiednio.
Datę, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów (zwyczajnego jak i
nadzwyczajnego) wraz ze wskazaniem godziny pierwszego i drugiego terminu posiedzenia
Zarząd podaje do wiadomości wszystkich delegatów co najmniej na 4 tygodnie przed datą
planowanego Zgromadzenia za pomocą listów poleconych lub w inny przyjęty sposób.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów
Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Delegatów nie uczestniczy co najmniej
połowa ogólnej liczby delegatów, Zarząd zarządza odbycie posiedzenia w drugim terminie w
godzinie wskazanej na zawiadomieniach.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na drugim terminie podejmowane są zwykłą
większością głosów, bez względu na liczbę delegatów uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu
Delegatów.
Dopuszczalne jest udzielenie przez delegata pełnomocnictwa do głosowania na Walnym
Zgromadzeniu Delegatów. Pełnomocnictwo może zostać udzielone wyłącznie innemu delegatowi.
Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne jest oddanie przez delegata głosu na piśmie.
§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należą:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa.
Uchwalanie zmian statutu Towarzystwa.
Wybór i odwoływanie wszystkich pozostałych władz Towarzystwa.
Udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
Udzielanie absolutorium Głównej Komisji Rewizyjnej.
Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
Uchwalanie budżetu Towarzystwa.
Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
Podejmowanie uchwał w sprawie nadawania i pozbawiania godności członka honorowego na
wniosek Zarządu Głównego.
10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Towarzystwa lub przez jego
władze.
11. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
12. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
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13. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z działalności
Towarzystwa.
14. Podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych
władz Towarzystwa.
§ 24
Zarząd Główny Towarzystwa kieruje całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Delegatów i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
§ 25
1.
2.

3.

Celem wykorzystania doświadczenia ustępującego Prezesa Zarządu Głównego, Walne
Zgromadzenie Delegatów na wniosek nowo wybranego Zarządu Głównego Towarzystwa może
nadać na okres 1 kadencji ustępującemu Prezesowi Zarządu Głównego tytuł „Past President”.
Past President jest:
a) informowany przez Zarząd Główny o planach pracy i działaniach Towarzystwa,
b) zapraszany do udziału w pracach Zarządu Głównego z głosem doradczym,
c) zapraszany do udziału w spotkaniach, szkoleniach, kongresach na szczeblu krajowym,
d) zapraszany na wszelkie uroczystości organizowane przez Zarząd Główny i Oddziały
Regionalne Towarzystwa.
Past President korzysta z uprawnień członka Zarządu Głównego Towarzystwa w zakresie
pokrywania kosztów wyjazdów związanych z wykonywaniem funkcji.
§ 26

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Zarząd Główny Towarzystwa składa się z:
a) Prezesa Zarządu Głównego – wybranego w oddzielnym głosowaniu spośród kandydatów
zgłoszonych przez Delegatów na Walnym Zgromadzeniu Delegatów,
b) 4 osób wybieranych spośród kandydatów zgłoszonych przez delegatów na Walnym
Zgromadzeniu Delegatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów,
c) Prezesów Zarządów Oddziałów Regionalnych Towarzystwa.
Zarząd Główny wybiera spośród osób wybranych w ust. 1 - V-ce Prezesa, Sekretarza
Generalnego, Skarbnika i Członka Zarządu. Osoby te stanowią Prezydium Zarządu Głównego
Towarzystwa, które działa i reprezentuje Towarzystwo pomiędzy posiedzeniami Zarządu
Głównego.
Zarząd Główny Towarzystwa może uchwalić regulamin działania Zarządu.
Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do
roku.
Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub V-ce Prezes Zarządu Głównego.
W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu Głównego wybranego przez Walne
Zgromadzenie Delegatów, jego miejsce zajmuje osoba, która podczas wyborów do Zarządu
Głównego nie weszła w skład Zarządu Głównego, ale uzyskała w kolejności największą liczbę
głosów. W przypadku równej ilości głosów w skład Zarządu wchodzi osoba reprezentująca
liczniejszy Oddział Regionalny.
W razie braku osób wskazanych w ust 6 Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, na którym przeprowadzone zostaną wybory
uzupełniające. Kadencja nowo wybranych w ten sposób członków Zarządu Głównego kończy się
razem z kadencją pozostałych członków Zarządu Głównego.
§ 27

1.

Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należą:
a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i
uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów,
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2.
3.

b) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i
zatwierdzanie bilansów,
c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,
d) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku
nieruchomego Towarzystwa, a także prowadzenie jego działalności finansowej,
e) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,
f) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Towarzystwa przepisów statutu
i
regulaminów,
g) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
h) nadzorowanie pracy Oddziałów Regionalnych Towarzystwa w zakresie jej zgodności ze
Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz i pomoc w ich działalności,
i) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej przez nich funkcji. Mogą
natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów przejazdów i delegacji związanych z funkcją
członka Zarządu.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 28

1.
2.
3.

Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków
Zarządu.
Rejestr uchwał Zarządu prowadzi Sekretarz Generalny.
§ 29

1.
2.

Główna Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu
Głównego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
Główna Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad całokształtem działalności Towarzystwa
§ 30

1.

2.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu Głównego Towarzystwa lub Zarządu Oddziału Regionalnego
Towarzystwa ani pozostawać z członkami tych organów w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej przez nich
funkcji. Mogą natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów przejazdów i delegacji
związanych z funkcją członka Głównej Komisji Rewizyjnej.
§ 31

1.
2.
3.

4.
5.

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi do 5 osób wybieranych spośród kandydatów
zgłoszonych przez delegatów na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, którzy uzyskali największą
liczbę głosów.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego jego
zastępcę oraz sekretarza.
Główna Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin działania Komisji.
Posiedzenia Głównej Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Głównej Komisji zwołuje Przewodniczący lub jego Zastępca.

9 / 16

6.

7.

W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania w czasie trwania jednej kadencji co najmniej dwóch
członków Głównej Komisji Rewizyjnej, wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów, ich
miejsce zajmują osoby, które podczas wyborów Głównej Komisji Rewizyjnej nie weszły w jej skład,
ale uzyskały w kolejności największą liczbę głosów.
W razie braku osób wskazanych w ust. 6, Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, na którym przeprowadzone zostaną wybory
uzupełniające. Kadencja nowo wybranych w ten sposób członków Głównej Komisji Rewizyjnej
kończy się razem z kadencją pozostałych członków Komisji.
§ 32

1.

2.

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należą:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i
gospodarności,
b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień,
c) występowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów z wnioskiem o udzielenie absolutorium
dla ustępującego Zarządu,
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
Głównego z głosem doradczym.
§ 33

1.

2.
3.

Główna Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwały.
Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności co najmniej 3/5
członków Komisji.
Rejestr uchwał Głównej Komisji prowadzi Przewodniczący.
§ 34

Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów między członkami Towarzystwa, które wynikły w
obrębie Towarzystwa.
§ 35
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Sąd Koleżeński w składzie do 5 osób wybierany jest spośród kandydatów zgłoszonych przez
delegatów na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, jego Zastępcę i
Sekretarza.
Sąd Koleżeński może nakładać na członków Towarzystwa następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) wykluczenie z Towarzystwa.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się na piśmie do
Zarządu Głównego w terminie 21 dni. Rozstrzygnięcie Zarządu Głównego o nałożeniu kary jest
ostateczne. Jeśli stroną sporu jest Członek Zarządu to przysługuje mu odwołanie się od decyzji
Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Rozstrzygnięcie
Walnego Zgromadzenia Delegatów jest w takim przypadku ostateczne.
W razie ustąpienie, śmierci lub odwołania w czasie trwania kadencji członka Sądu Koleżeńskiego
wybranego przez Walne Zgromadzenie Delegatów jego miejsce zajmuje osoba, która podczas
wyborów Sądu Koleżeńskiego nie weszła w skład Sądu, ale uzyskała w kolejności największą
liczbę głosów.
W razie braku osób wskazanych w ust. 5 Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, na którym przeprowadzone zostaną wybory
uzupełniające. Kadencja nowo wybranych w ten sposób członków Sądu Koleżeńskiego kończy się
razem z kadencją pozostałych członków
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§ 36
Członkowie Zarządu Głównego wybierani przez Walne Zgromadzenie Delegatów, członkowie Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą zostać odwołani w każdym czasie na
mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu
Delegatów.
Rozdział V
Oddziały Regionalne Towarzystwa
§ 37
1.
2.
3.
4.

Oddziały Regionalne powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa w
miejscowościach, w których powołanie Oddziału uznane zostanie za wskazane.
Oddział Regionalny można powołać na wniosek co najmniej 25 osób chętnych do wstąpienia do
danego Oddziału Regionalnego Towarzystwa.
Teren działalności Oddziału Regionalnego i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny.
Oddziały Regionalne Towarzystwa mogą uzyskać osobowość prawną na zasadach
przewidzianych w niniejszym Statucie i w obowiązujących przepisach prawa.
§ 38

Władzami Oddziału Regionalnego są:
a) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
§ 39
1.
2.

3.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Regionalnego
Towarzystwa.
W Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, przy czym każdemu członkowi zwyczajnemu
przysługuje jeden głos,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne (sprawozdawcze lub
sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.
§ 40

1.
2.

3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału jest zwoływane co najmniej raz do roku przez
Zarząd Oddziału Towarzystwa.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd Oddziału z jego inicjatywy, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek pięciu członków Oddziału Regionalnego Towarzystwa:
a) Zarząd Oddziału zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w terminie
1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. Zgromadzenie to obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane,
b) jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Członków Oddziału w terminie 1 miesiąca
od daty zgłoszenia przez uprawniony podmiot wniosku w tym zakresie, Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału zwołać może Komisja Rewizyjna Oddziału – ust. 3 niniejszego paragrafu
stosuje się wówczas odpowiednio.
Datę, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału (zwyczajnego jak i
nadzwyczajnego) wraz ze wskazaniem godziny pierwszego i drugiego terminu posiedzenia,
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4.
5.

6.
7.
8.

Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 4 tygodnie przed planowaną
datą Zgromadzenia, za pomocą listów poleconych lub w inny przyjęty sposób.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału nie uczestniczy co
najmniej połowa ogólnej liczby delegatów, Zarząd zarządza odbycie posiedzenia w drugim
terminie w godzinie wskazanej na zawiadomieniach.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału na drugim terminie podejmowane są zwykłą
większością głosów, bez względu na liczbę członków Oddziału uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu Członków Oddziału.
Dopuszczalne jest udzielenie przez członka Oddziału pełnomocnictwa do głosowania na Walnym
Zgromadzeniu Członków Oddziału. Pełnomocnictwo może zostać udzielone wyłącznie innemu
członkowi. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalne jest oddanie przez delegata głosu na piśmie.
§ 41

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należą:
a) uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Oddziału zgodnie z postanowieniami
statutu i uchwałami Zarządu Głównego,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej
Oddziału,
d) udzielanie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej,
e) wybór członków Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
f) wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów POL-ILKO.
§ 42
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Zarząd Oddziału Regionalnego wybierany jest w głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału Regionalnego w liczbie do 7 osób, wybieranych spośród kandydatów
zgłoszonych przez członków Oddziału na Walnym Zgromadzeniu Oddziału, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej
kandydatów o składzie Zarządu Oddziału decydować będzie dodatkowe glosowanie obejmujące
wyłącznie kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie Prezesa, Vice Prezesa, Sekretarza i Skarbnika –
stanowią oni Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego, które działa i reprezentuje Oddział
pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
Zarząd Oddziału może uchwalić regulamin swojego działania.
Posiedzenia Zarządu Oddziału Regionalnego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak
niż dwa razy do roku.
Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes lub V-ce Prezes Zarządu.
W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania członka Zarządu wybranego przez Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału, jego miejsce zajmuje osoba, która podczas wyborów do Zarządu nie weszła w
skład Zarządu ale uzyskała w kolejności największą liczbę głosów.
W razie braku osób wskazanych w ust 6 Zarząd w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące zwołuje
Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału, na którym przeprowadzone zostaną wybory
uzupełniające. Kadencja nowo wybranych w ten sposób członków Zarządu kończy się razem z
kadencją pozostałych członków Zarządu Oddziału.
§ 43

1.

Do kompetencji Zarządu Oddziału Regionalnego należą:
a) reprezentowanie Oddziału Regionalnego na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
b) kierowanie działalnością Oddziału Regionalnego zgodnie z postanowieniami statutu i
uchwałami władz,
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2.
3.

c) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
d) zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień i na zasadach określonych w
niniejszym statucie,
e) składanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej przed Zarządem
Głównym i Walnym Zgromadzeniem Członków Oddziału.
Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej przez nich funkcji. Mogą
natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów przejazdów i delegacji związanych z funkcją
członka Zarządu.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 44
Zarząd Oddziału Regionalnego może w szczególnych przypadkach obciążyć członka Oddziału
Regionalnego obowiązkiem opłacania składki członkowskiej w wymiarze niższym niż ustalony przez
Walne Zgromadzenie Delegatów lub zwolnić go od obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 45
1.
2.
3.

Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwały.
Uchwały Zarządu Oddziału Regionalnego podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos
Prezesa Zarządu Oddziału Regionalnego.
Rejestr uchwał Zarządu prowadzi Sekretarz Oddziału.
§ 46

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu Oddziału i nie
podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
§ 47
1.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału:
a) nie mogą być członkami Zarządu Oddziału Regionalnego ani pozostawać z członkami tych
organów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej przez nich
funkcji. Mogą natomiast otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów przejazdów i delegacji
związanych z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
§ 48

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego składa się z 3 osób wybieranych spośród kandydatów
zgłoszonych przez członków Oddziału na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału, które
spośród siebie wyłaniają Przewodniczącego i jego Zastępcę.
Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin działania Komisji.
Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca.
W razie ustąpienia, śmierci lub odwołania w czasie trwania kadencji członka Komisji, jego miejsce
zajmuje osoba, która podczas wyborów Komisji Rewizyjnej Oddziału nie weszła do jej składu, ale
uzyskała w kolejności największą liczbę głosów.
W razie braku osób wskazanych w pkt 5 Zarząd Oddziału w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące
zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Oddziału na którym przeprowadzone zostaną
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wybory uzupełniające. Kadencja nowo wybranych w ten sposób członków Komisji Rewizyjnej
kończy się razem z kadencją pozostałych członków Komisji.
§ 49
1.
2.
3.

Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego należy kontrola całokształtu działalności
Oddziału.
W zakresie wykonywania kontroli i nadzoru wewnętrznego Komisja Rewizyjna Oddziału
Regionalnego ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego mogą brać udział w posiedzeniach
Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
§ 50

Spory między członkami Oddziału Towarzystwa rozstrzyga Sąd Koleżeński powołany przez Walne
Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa stosując zasady i przewidziane w § 34 Statutu.
Rozwiązanie i likwidacja Oddziału Towarzystwa
§ 51
1.
2.
3.

Oddział Towarzystwa może zostać rozwiązany w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków
Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Oddziału w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych Członków Oddziału.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków Oddziału określa sposób jego likwidacji, a także wyznacza Likwidatorów.
W przypadku rozwiązania i likwidacji Oddziału Towarzystwa majątek jego zostaje przekazany na
rzecz Towarzystwa.
§ 52

1.
2.
3.
4.

Zarząd Oddziału Regionalnego może powoływać oraz rozwiązywać w miarę potrzeb, z inicjatywy
własnej lub co najmniej 3 członków Towarzystwa, Kluby Pacjentów ze Stomią.
Kluby Pacjentów są samorządnymi, psychoterapeutycznymi wspólnotami ludzi posiadających
stomię.
Kluby powinny liczyć co najmniej 10 członków.
Kluby nastawione są na świadczenie sobie wzajemnej pomocy i wsparcia przez osoby posiadające
stomię.
§ 53

Szczegółowe zasady i zakres działalności Klubów Pacjentów określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Główny Towarzystwa.
Rozdział VI
Majątek i fundusze Towarzystwa
§ 54
1.
2.

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne zgromadzone na
rachunkach bankowych lub lokatach oraz wszelkie inne prawa majątkowe.
Na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie Oddziały Regionalne Towarzystwa mogą
nabywać majątek i prawa na swoją rzecz, oraz zaciągać zobowiązania.
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§ 55
Majątek Towarzystwa powstaje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ze składek członkowskich.
Z darowizn, spadków i zapisów.
Z dotacji i ofiarności publicznej.
Z wpływów z uczestnictwa w zjazdach i szkoleniach oraz innych imprez organizowanych przez
Towarzystwo.
Z udziałów i lokat.
Z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Ze sponsoringu.
Z dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Towarzystwo.
Z innych źródeł dopuszczalnych przepisami prawa.
§ 56

1.
2.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunkach bankowych
Towarzystwa i jego Oddziałów Regionalnych.
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym
zakresie, a także wytycznymi Zarządu Głównego.
§ 57

W działalności finansowej Towarzystwa zabrania się:

1.

2.
3.
4.
5.

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków władz lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Wykorzystania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.
Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Towarzystwa, członkowie organów Towarzystwa lub pracownicy Towarzystwa oraz
osoby im bliskie.
Zakazy powyższe obowiązują pomimo ustania stosunku małżeństwa, przysposobienia, opieki lub
kurateli.
§ 58

1.
2.

3.

Do składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli w tym w szczególności zaciągania
zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie Prezesa Zarządu Głównego
Towarzystwa albo V-ce Prezesa oraz jednego Członka Prezydium Zarządu Głównego.
Do czasu uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Regionalny Towarzystwa, Prezes lub
Wiceprezes oraz Członek Zarządu Oddziału Regionalnego działając łącznie mogą składać
oświadczenia woli, w tym w szczególności zaciągać zobowiązania majątkowe w imieniu
Towarzystwa wyłącznie w zakresie działania Oddziału Regionalnego Towarzystwa i wyłącznie na
podstawie udzielonego przez Zarząd Główny Towarzystwa pełnomocnictwa w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
W przypadku uzyskania osobowości prawnej przez Oddział Regionalny Towarzystwa, do
składania w imieniu Oddziału Regionalnego Towarzystwa
oświadczeń woli, w tym w
szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie łącznie
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Prezesa Oddziału Regionalnego Towarzystwa albo Wiceprezesa oraz Członka Zarządu Oddziału
Regionalnego.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 59
1.

2.
3.
4.
5.

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i rozpoczyna swą działalność z chwilą wpisu do stosownego rejestru
Stowarzyszenie może zostać rozwiązane w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne
Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów w
pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych delegatów.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa, a także wyznacza Likwidatorów.
Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się obowiązującymi przepisami prawa.
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