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STATUT  
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ 

ODDZIAŁ W POZNANIU 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia Ogólne 

 
§ 1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w 

Poznaniu  
i zwane jest w dalszej części statutu PTOPOP. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej PTOPOP. 
 

§ 2 
 

1. Terenem działania PTOPOP jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz PTOPOP 
może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Siedzibą PTOPOP jest miasto Poznań. 
3. Czas trwania PTOPOP jest nieograniczony. 
 

§ 3 
 

1. PTOPOP jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 
niezarobkowych. 

2. PTOPOP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 
swych spraw może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym 
podmiotom. 

3. PTOPOP może przystępować do innych organizacji o podobnym charakterze – tak 
krajowych jak i międzynarodowych. 

 
§ 4 

 
1. PTOPOP może używać odznak i pieczęci. 
2. PTOPOP może przyznać odznakę „Złotego Motyla” oraz Przyjaciela Hospicjum 

Palium na zasadach określonych w odrębnym  regulaminie. 
 

Rozdział II 
Cele i zakres działania 

 
§ 5 

 
Celami Stowarzyszenia jest:  

1. promowanie filozofii i zasad opieki paliatywnej organizując koncerty, 
wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp., 
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2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku 
limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń  
o niekorzystnym rokowaniu, 

3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach 
mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej, 

4. poprawa jakości życia chorych, w tym pozyskiwanie środków finansowych, 
5. pomoc dla chorych objętych opieką paliatywną i wspieranie ich bliskich, 
6. wspieranie opieki nad chorymi, 
7. działanie na rzecz opieki nad chorymi i ich bliskimi, 
8. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, w tym 

wszelkich schorzeń prowadzących do  niepełnosprawności, 
9. prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i bliskich pacjentów, również w 

okresie żałoby. 
 

§ 6 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, 
pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów, duchownych, 
wolontariuszy i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową 
oraz osób, przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin 
chorych,w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie 
warunków dla prowadzenia takiej działalności, 

2. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach 
naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą, 

3. działalność wydawniczą, gromadzenie, archiwizację, i rozpowszechnianie 
materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i literatury (na różnych nośnikach) z 
różnych dziedzin nauki mających zastosowanie w medycynie i opiece 
paliatywnej, 

4. budowanie, rozbudowywanie istniejących zakładów opieki zdrowotnej 
przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub długoterminową, 
pomoc organizacyjną i finansową w uruchamianiu, wyposażaniu oraz 
funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal rehabilitacyjnych i innych 
w zależności od potrzeb opieki paliatywnej, 

5. organizowanie i finansowanie innych form opieki nad chorymi wymagającymi 
postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym działania mające 
na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb opieki lekarskiej, 
pielęgniarskiej rehabilitacji, terapii, pomocy psychosocjalnej, duchowej  
i wolontaryjnej, 

6. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium, 
7. popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki 

sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły, 
8. zaopatrywanie chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w 

materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące 
poprawie jakości życia chorych, 

9. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pomocnego 
w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi, 
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10. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych z różnych dziedzin 
mających zastosowanie w opiece paliatywnej dla chorych, ich rodzin, lekarzy, 
pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, pracowników 
socjalnych i innych, 

11.  nabór i szkolenie wolontariuszy, 
12.  pomoc w urzeczywistnianiu poprawy jakości życia chorych i ich rodzin, w tym 

także pomoc finansowa, informowanie o prawach i uprawnieniach, 
specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i pomoc socjalną, 

13.  prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej pozyskiwanie środków 
na działalność statutową, z której zysk musi być przeznaczany wyłącznie na 
realizację celów statutowych, polegającej na: 
a. sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z, 
b. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.74.Z, 
c. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

PKD 47.61.Z, 
d. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona  

w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.62.Z, 
e. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, PKD 77.11.Z, 
f. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z, 
g. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 

78.30.Z, 
h. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, PKD 93.13.Z, 
i. przygotowywanie i podawanie napojów, PKD 56.30.Z 

 
Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 7 
 

1. Członkowie PTOPOP dzielą się na: 
a) członków zwyczajnych, 
b) członków wspierających, 
c) członków honorowych. 

2. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do 
czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych. 

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie. 
 

§ 8 
 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać kandydat, który złoży pisemną deklarację 
członkowską oraz złoży zobowiązanie uiszczenia wpisowego w obowiązującej 
wysokości, w terminie 7 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu, w sprawie 
przyjęcia go na członka PTOPOP. 
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2. Zarząd może odmówić przyjęcia Kandydata w poczet członków PTOP. Kandydat, 
któremu odmówiono przyjęcia zostanie o tym poinformowany na piśmie wraz z 
uzasadnieniem przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu PTOPOP, w terminie 14 dni 
roboczych od podjęcia decyzji. 

3. Od negatywnej decyzji Zarządu, o której mowa w § 8 ust. 2 Statutu, nie 
przysługuje Kandydatowi odwołanie do innych organów. 
 

§ 9 
 

1. Członek zwyczajny PTOPOP ma prawo: 
a) wybierać i być wybieranym do władz PTOPOP, 
b) zgłaszać  wnioski i postulaty do władz  PTOPOP, 
c) korzystać z pomocy i urządzeń PTOPOP na zasadach określonych przez Walne 

Zgromadzenie Członków, 
d) używać odznak PTOPOP,  
e) brać udział we wszystkich formach działalności  PTOPOP, 
f) korzystać z innych praw wynikających ze Statutu. 

2. Członek zwyczajny PTOPOP jest obowiązany: 
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał PTOPOP, 
b) aktywnie uczestniczyć w działalności PTOPOP, 
c) terminowo opłacać składki członkowskie, 
d) uczestniczyć czynnie w realizacji celów statutowych, 
e) dbać o dobre imię PTOPOP, 
f) postępować zgodnie z zasadami lojalności i etyki wobec innych członków 

PTOPOP. 
3. Obowiązek opłacania składek powstaje od następnego miesiąca, w którym  Zarząd 

podejmie uchwałę o wpisaniu Kandydata na listę członków PTOPOP i trwa do 
miesiąca, w którym ustało członkostwo włącznie z tym miesiącem. Od zaległych 
składek PTOPOP przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej. 

4. Walne Zgromadzenie Członków na mocy uchwały może udzielić Członkowi 
PTOPOP upomnienia, nagany lub wykluczyć z powodu nie przestrzegania statutu 
lub decyzji organów PTOPOP, bądź udokumentowanego działania na szkodę 
PTOPOP. 

5. Od uchwały opisanej w § 9 ust. 4 Statutu, nie przysługuje odwołanie do innych 
organów.  

 
§ 10 

 
1. Członkostwo w PTOPOP ustaje w razie: 

a) rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi PTOPOP, przy czym za 
dzień ustania członkostwa uznaje się datę doręczenia rezygnacji do Zarządu 
PTOPOP, 

b) wykluczenie przez Zarząd w razie istotnego naruszenia postanowień statutu, 
regulaminów i uchwał władz PTOPOP, działania na szkodę PTOPOP, 
postępowania nie godnego członka PTOPOP, 

c) śmierci członka – osoby fizycznej, 



5 

 

d) likwidacji podmiotu prawnego lub jednostki nie posiadającej osobowości 
prawnej, 

e) rozwiązania PTOPOP. 
2. Wykluczenie z PTOPOP następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 
3. Z chwilą zawieszenia w prawach członka lub ustania członkostwa, wygasają prawa 

i obowiązki członka PTOPOP, za wyjątkiem obowiązku opłacenia zaległej składki. 
4. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują Członkowi żadne roszczenia do 

majątku PTOPOP. 
 

§ 11 
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej 
miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub zagranicą, która za swoją zgodą 
zostanie przyjęta do PTOPOP za okazaną pomoc w realizacji jego celów, po 
złożeniu deklaracji członkowskiej oraz oświadczenia o zakresie deklarowanej 
pomocy na rzecz PTOPOP. 

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 
wysokości. 

3. Skreślenie z listy członków wspierających następuje zgodnie z § 10 Statutu. 
 

§ 12 
 
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna lub prawna, bez względu 

na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne Zgromadzenie 
Członków za szczególne zasługi dla PTOPOP. 

2. Nadanie członkowi zwyczajnemu PTOPOP godności członka honorowego, nie 
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. 

3. Walne Zgromadzenie Członków może odebrać godność członka honorowego w 
wypadkach określonych w § 10 ust. 1 b Statutu. 

 
§ 13 

 
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i imprezach 
organizowanych przez PTOPOP, nie posiadają czynnego ani biernego prawa 
wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym. 
 

Rozdział  IV 
Organy PTOPOP 

 
§ 14 

 
1. Organami PTOPOP są; 

 1) Walne Zgromadzenie Członków, zwyczajne lub nadzwyczajne, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 
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2. Kadencja wszystkich organów PTOPOP, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej 
trwa cztery lata. 

 
§ 15 

 
1. Walne Zgromadzenie Członków (zwane dalej Zgromadzeniem) jest najwyższą 

władzą PTOPOP. 
2. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich 

organów PTOPOP zapadają zwykła większością głosów przy obecności co 
najmniej ½ członków poszczególnych organów PTOPOP. 

3. Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż połowa uprawnionych, to zwołuje się 
Zgromadzenie w drugim terminie, podczas którego uchwały podejmowane są bez 
względu na liczbę obecnych.  

4. W Walnym Zgromadzeniu  Członków uczestniczą: 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi PTOPOP, członkowie wspierający   

oraz zaproszeni goście. 
 

§ 16  
 

1. Zarząd zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie co najmniej raz na dwa lata. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia, Zarząd 

informuje członków na piśmie lub drogą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed 
terminem Zgromadzenia. 

3. Do zawiadomienia opisanego w § 16 ust. 2 Statutu, Zarząd dołącza sprawozdanie 
z działalności lub informuje, kiedy i w jaki sposób można się z nim zapoznać. 

4. Walne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków ustala regulamin obrad. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w każdym czasie na 

podstawie uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej 5 członków 
PTOPOP, których wniosek powinien być wyrażony na piśmie. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  jest zwoływane przez Zarząd w terminie 
jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. 

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, 
dla których zostało zwołane. 
 

§ 17 
 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków  należy: 
a) podejmowanie uchwał o zmianie statutu, 
b) ocena działalności PTOPOP oraz  uchwalanie programu działania PTOPOP, 
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej, 
d) udzielenie Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty 

sprawozdaniem. Nieuzyskanie absolutorium przez członka Zarządu, wyłącza 
możliwość kandydowania do władz najbliższej kadencji, 

e)  wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  
f) rozpatrzenie wniosków członków PTOPOP, 
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g) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję 
Rewizyjną, 

h) podejmowanie uchwał o przynależności PTOPOP do innych organizacji, 
i) uchwalanie wysokości i sposobu opłacania składek członkowskich, 
j) podjęcie uchwały o rozwiązaniu PTOPOP, 
k)  sprawy zastrzeżone dla Zgromadzenia innymi postanowieniami Statutu, 
l) podejmowanie uchwał dotyczących zakupu środka trwałego o wartości 

jednostkowej powyżej 50.000,00 złotych, 
m) uchwalanie celów PTOPOP na kolejne kadencje,  
n) podejmowanie uchwał dotyczących wynagrodzenia członków Zarządu. 

2. Uchwały w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej zapadają w wyniku tajnych wyborów, większością 2/3 głosów, przy 
obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia. 

  
§ 18 

 
Zarząd kieruje działalnością PTOPOP. 
 

§ 19 
 

1. Zarząd składa się maksymalnie z 9 członków, w tym Prezesa i Skarbnika. 
Członkowie Zarządu za swoją pracę w Zarządzie mogą otrzymywać 
wynagrodzenie. 

2. Członkiem Zarządu może być osoba, które nie była skazana prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

3. Jeśli zachodzi konieczność uzupełnienia składu Zarządu pomiędzy 
Zgromadzeniami, Zarząd powołuje nowych członków w formie uchwały.   

4. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu rezygnacji z funkcji, upłynięcia 
kadencji, śmierci, bądź odwołania przez Zgromadzenie. 

5. W skład Zarządu nie może wchodzić członek Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 20 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. W razie równowagi głosów decyduje 
głos Prezesa Zarządu. 
 

§ 21 
 

Zarząd tworzy w miarę potrzeb komisje stałe i komisje w zakresie poszczególnych 
zadań PTOPOP, zespoły odpowiednio do postanowień Statutowych PTOPOP  
w poszczególnych środowiskach i innych ważnych dziedzinach działalności PTOPOP. 
 
 
 



8 

 

§ 22 
 
Zarząd, jego komisje i zespoły działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych 
przez Zarząd. 
 

§ 23 
 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
2. organizowanie działalności opieki paliatywnej, 
3. reprezentowanie PTOPOP, 
4. podejmowanie działań niezbędnych do realizacji celów PTOPOP, 
5. zarządzanie majątkiem PTOPOP i dysponowanie jego funduszami, 
6. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków, 
7. przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz 

podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia straty, 
8. uchwalanie polityki rachunkowości, 
9. podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenie kwot pochodzących z wpłat 

1% należnego podatku rocznego, 
10. podejmowanie uchwał dotyczących przekazywania darowizn pieniężnych na 

realizację celów statutowych do kwoty nie większej niż 50.000,00 tyś zł. 
Darowizny na kwotę wyższą, wymagają uprzedniej zgody wyrażonej przez 
Walne Zgromadzenie Członków podjętej w formie uchwały, 

11. przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciel Hospicjum Palium oraz ustalanie 
zasad ich przyznawania. 

 
§ 24 

 
1. Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli działalności PTOPOP  

i wszystkich jego organów. 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego jej członkowie 

uczestniczą w posiedzeniach Zarządu PTOPOP z głosem doradczym i opiniującym. 
 

§ 25 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z maksymalnie z 5 członków wybieranych przez 
Walne Zgromadzenie Członków, w tym z przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z członkami zarządu w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
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wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 
§ 26 

 
Do Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 
PTOPOP, ze szczególny uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej 
pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości 
realizowanych uchwał, w tym uchwał Walnego Zgromadzenia Członków. 
Przedkładanie Zarządowi uwag i zaleceń pokontrolnych, 

2. składanie Zarządowi corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach 
przeprowadzonych kontroli, 

3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym 
Zgromadzeniu Członków oraz składanie wniosku w sprawie absolutorium dla 
ustępującego Zarządu, 

4. wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w 
działalności organów PTOPOP.  

 
§ 27 

 
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Komisję 
Rewizyjną. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
Majątek, fundusz i działalność gospodarcza 

 
§ 28 

 
1. Majątek PTOPOP stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 
2. Majątek ruchomy i nieruchomy, znajdujący się w posiadaniu PTOPOP w momencie 

jego rejestracji, staje się majątkiem PTOPOP. 
 

§ 29 
 

1. PTOPOP może nabywać majątek nieruchomy, lecz zbycie go jest dopuszczalne 
tylko zgodnie ze Statutem PTOPOP.  

2. PTOPOP może przejąć majątek nieruchomy należący do PTOPOP 
w administrowanie (Zarząd) bez naruszania ksiąg wieczystych. 

 
§ 30 

 
Na majątek PTOPOP składają się: 

1. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
2. dochody z działalności gospodarczej, 
3. darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia, 
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4. wpisowe, składki członkowskie,  
5. dochody z fundacji i działalności statutowej, 
6. inne wpływy. 

 
 

§ 31 
 

W ramach obowiązujących przepisów prawa PTOPOP może prowadzić działalność 
gospodarczą. 
 
 

Rozdział VI 
Reprezentacja PTOPOP 

 
§ 32 

 
1. Organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Zarząd. 
2. Do składania oświadczeń woli, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych 

upoważnieni są działający łącznie Prezes i Skarbnik lub wyznaczony przez nich 
pełnomocnik. 

 
§ 33 

 
Towarzystwo kieruje sie zasadami, o których mowa w art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003r. 
Nr 96, poz. 873), a w szczególności zabrania: 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 
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", 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 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, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 
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ROZDZIAŁ VII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie PTOPOP 

 
§ 34 

 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu PTOPOP, a także w sprawie rozwiązania PTOPOP, 
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co 
najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 
 

§ 35 
 

1. Uchwała o rozwiązaniu PTOPOP określa przeznaczenie majątku pozostawionego 
po PTOPOP oraz sposób przeprowadzenia likwidacji.  

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu PTOPOP, jeśli Walne Zgromadzenie 
Członków nie wyznaczy innych likwidatorów. 

 
 

Rozdział VIII 
Przepisy końcowe 

 
§ 36 

 
1. Statut niniejszy wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały przez Walne 

Zgromadzenie Członków o jego przyjęciu, tj. z dniem 02.06.2016r. 
2. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie 

właściwe przepisy. 
 

 

 


