STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ
ODDZIAŁ W POZNANIU

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA, CELE DZIAŁANIA

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w
Poznaniu i zwane jest dalej Oddziałem.
§ 2.
1. Terenem działania Oddziału jest województwo wielkopolskie.
2. Siedzibą władz Oddziału jest miasto Poznań.
§ 3.
Oddział jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej im.
Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur i posiada osobowość prawną zgodnie z
art.6 ust.2 Statutu Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
§ 4.
Oddział może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym
charakterze działalności.
§ 5.
Oddział ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku:
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny

Mazur Oddział w Poznaniu, a w środku Zarząd Oddziału, oraz stempla pocztowego
podłużnego z nazwą i siedzibą Oddziału.
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§ 6.
Oddział realizuje na terenie swego działania cele PTOP, a przede wszystkim
poprzez:
1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej organizując koncerty,
wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp.
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. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów,
pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów 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.”
5. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach
naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
6. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów
szkoleniowych, edukacyjnych i literatury ( na różnych nośnikach) z różnych
dziedzin nauki mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
7. 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.”
8. 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.
9. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium.
popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki
sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.
10. 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;
11. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pomocnego
w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi;
12. 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;
13. nabór i szkolenie wolontariuszy;
14. 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.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

15. prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej pozyskiwanie środków
na działalność statutową, z której zysk musi być przeznaczany wyłącznie na
realizację celów statutowych, polegającej na:
sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych PKD 52.31.Z
sprzedaży detalicznej artykułów medycznych i ortopedycznych PKD 52.32.Z.
sprzedaży detalicznej książek PKD 52.47.A
sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych PKD 52.47.B
wynajmie samochodów osobowych i pozostałych środków transportu PKD
71.10.Z, PKD 71.21.Z
działalności związanej z rekrutacją i udostępnianiem pracowników PKD 74.50.A
działalności związanej z poprawa kondycji fizycznej PKD 93.05.Z

h. prowadzenie barów 55.40.Z

ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7.
1. Członkowie Oddziału dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) nadzwyczajnych.
2. Członkiem zwyczajnym Oddziału może być osoba, która złoży pisemną deklarację
członkowstwa i zostanie przyjęta przez Zarząd lub przez Zjazd”.

§ 8.
1. Członek zwyczajny Oddziału ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz koła Oddziału,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTOP,
c) korzystać z pomocy i urządzeń PTOP na zasadach określonych przez Zarząd
Główny,
d) używać oznak Towarzystwa (legitymacja, znaczek).
2. Członek zwyczajny Oddziału jest obowiązany:
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał PTOP,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności PTOP,
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c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 9.
1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia, po złożeniu pisemnego oświadczenia w tej sprawie.
b) skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich za
okres dłuższy niż 24 miesiące,
c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału w
ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu

§ 10.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, zbiorowość lub instytucja,
która wspiera finansowo lub w inny sposób działalność Towarzystwa, jednak nie
zadeklarowała członkostwa zwyczajnego.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału.
3. Członek wspierający ma prawo:
a) brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w
zjazdach Oddziału,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTOP.
§ 11.
Członek PTOP ma prawo przenoszenia się do innego Oddziału z zachowaniem
ciągłości przynależności.

ROZDZIAŁ III
WŁADZE ODDZIAŁU
§ 12.
Władzami Oddziału są:
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1. Zjazd Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
4. Sąd Koleżeński Oddziału.
§ 13.
1. Kadencja władz Oddziału trwa 2 lata.
2. Władze Oddziału wymienione w 12 pkt. 2–4, wybierane są przez Zjazd Oddziału w
drodze tajnego głosowania.
3. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków zwyczajnych
Oddziału.
4. Zasady wyboru delegatów na Walny Zjazd Towarzystwa uchwala Zarząd Główny.
5. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykle większością głosów przy udziale co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
6. Władze Oddziału wymienione w 12 pkt. 2–3 mogą dokooptować nowych członków na
miejsca nie obsadzone do 1/3 liczby członków ustalonej przez Zjazd Oddziału.

§ 14. skreślony
§ 15.
Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub
nadzwyczajny.

§16.
Do uprawnień Zjazdu Oddziału należy:
1. uchwalanie zmian w Statucie Oddziału,
2. ocena działalności Oddziału i jego władz oraz ustalenie zamierzeń na okres
kadencji,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej
Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
4. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, ewentualnie odmowa
udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom
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(nieuzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz najbliższej
kadencji),
5. wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu
Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd PTOP lub na regionalną
konferencję Oddziałową,
6. rozpatrzenie wniosków kół oraz członków PTOP,
7. podjęcie Uchwał dotyczących wniosków na Walny Zjazd Towarzystwa.
8. Wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Rady Fundacji
utworzonej przez Oddział, z tym że zarówno wybór, jak i odwołanie członków
Rady Fundacji może nastąpić w drodze glosowania większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków Oddziału.
9. Podejmowanie uchwał dotyczących zakupu środka trwałego o wartości jednostkowej
powyżej 30 tyś złotych.
10.

Uchwalanie celów Towarzystwa na kolejne kadencje, w tym przede wszystkim

podejmowanie uchwał związanych z inwestowaniem w obce obiekty, finansowaniem
przedsięwzięć mających na celu budowę obiektów własnych lub cudzych oraz
podejmowanie uchwał dotyczących sposobu gromadzenia środków finansowych na ich
realizację.”

§ 17.
W Zjeździe Oddziału uczestniczą:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie honorowi PTOP, członkowie wspierający, oraz
zaproszeni goście.”

§18.
1. Termin, miejsce i porządek obrad Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału, w
uchwale określając również zasady uczestnictwa.
O terminie i porządku dziennym Zjazdu Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia
członków lub delegatów przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu. Do
zawiadomienia Zarząd Oddziału winien dołączyć swoje sprawozdanie lub
zawiadomić, kiedy i gdzie będzie ono wyłożone.
2. Regulamin obrad Zjazdu Oddziału ustala Zjazd.
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§ 19.
1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem kadencji
z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego PTOP, Komisji Rewizyjnej
Oddziału lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 kół należących do Oddziału lub
1/3 członków Oddziału.
2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału powinien być zwołany przez Zarząd Oddziału w
terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami,
dla których został zwołany.
3. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Oddziału mogą być delegaci wybrani na
ostatni Zjazd Oddziału oraz głosem doradczym osoby wymienione w 17 ust.2.
§ 20.
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału pomiędzy zjazdami i ponosi
odpowiedzialność za swą pracę przed Zjazdem Oddziału i Władzami Naczelnymi
PTOP.

§ 21.
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 9 członków, w tym Prezesa i Skarbnika.
Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu w wyborach tajnych i
bezpośrednich, zwykłą większością głosów. 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. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
w kwartale.
4. Prezes Zarządu jest równocześnie Kierownikiem Towarzystwa w rozumieniu art
31 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 966, poz.874)
5. W razie nieobecności Prezesa Zarządu podczas kontroli Towarzystwa
przeprowadzanej na polecenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
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społecznego

w

trybie

nadzoru

nad

działalnością

organizacji

pożytku

publicznego, obowiązki Kierownika Towarzystwa pełni Wiceprezes Zarządu.
6. Do kompetencji Kierownika Towarzystwa należy podpisywanie protokołu z
kontroli, o której mowa w punkcie 4.”

§ 22.
1. Zarząd Oddziału tworzy w miarę potrzeb komisje stałe i komisje w zakresie
poszczególnych zadań PTOP, zespoły odpowiednio do postanowień Statutowych
PTOP

w

poszczególnych

środowiskach

i

innych

ważnych

dziedzinach

działalności PTOP.
2. Funkcje Komisji Zarząd Oddziału może powierzyć odpowiednim kołom.
§ 23.
Zarząd Oddziału, jego komisje i zespoły działają na podstawie regulaminów
zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału.”

§ 24.
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy w szczególności:
1. wykonywanie Uchwał Zjazdu Oddziału oraz Władz Naczelnych PTOP,
2. organizowanie działalności opieki paliatywnej na terenie swego działania,
3. reprezentowanie PTOP na terenie swego działania,
4. podejmowanie działań niezbędnych do realizacji celów PTOP,
5. zarządzanie majątkiem Oddziału i dysponowanie jego funduszami,
6. prowadzenie jednostek gospodarczych,
7. składanie sprawozdań z działalności Zjazdowi Oddziału,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich, jeśli uchwała taka nie została
podjęta przez Zjazd Oddziału.
9. przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz
podejmowanie uchwał o przeznaczeniu zysku lub sposobie pokrycia straty.
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10. Uchwalanie polityki rachunkowości,
11. podejmowanie uchwał dotyczących przeznaczenie kwot pochodzących z wpłat
1% należnego podatku rocznego.
12. Podejmowanie uchwał dotyczących przekazywania darowizn pieniężnych na
realizację celów statutowych do kwoty nie większej niż 25 tyś zł. jednorazowo.
13. Podejmowanie uchwał dotyczących wynagrodzenia członków Zarządu.
14. Przyznawanie honorowego tytułu Przyjaciel Hospicjum oraz Honorowego
członkowstwa oraz ustalanie zasad ich przyznawania ”

§ 25.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest społecznym organem kontroli działalności
Oddziału i wszystkich jego organów.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego jej członkowie
uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym i opiniującym.

§ 26.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3–5 członków wybranych przez Zjazd
Oddziału, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni;”

§ 27.
Do Komisji Rewizyjnej Oddziału należy w szczególności:
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze
szczególny uwzględnieniem działalności finansowo- gospodarczej pod względem
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rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości realizowanych uchwał, w tym
uchwał Zjazdu. Przedkładanie Zarządowi uwag i zaleceń pokontrolnych.

2. Określenie zasad działania komisji rewizyjnych kół,
3. Nadzór nad działalnością komisji rewizyjnych kół,
4. Składanie Zarządowi Oddziału corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach
przeprowadzonych kontroli,
5. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności za Zjeździe Oddziału
oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
Oddziału,
6. Wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności organów jednostek PTOP podległych Zarządowi Oddziału.

§ 28.
Komisja Rewizyjna Oddziału działa według regulaminu uchwalonego przez Główną
Komisję Rewizyjną.

§ 29.
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd Oddziału.
Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybierają ze swego grona prezesa,
wiceprezesa i sekretarza.
§ 30.
1. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest do orzekania i nakładania kar
organizacyjnych w stosunku do członków PTOP nie będących członkami Władz
Naczelnych w sprawach o:
1) naruszenie Statutu PTOP i podstawowych Uchwał władz Towarzystwa oraz
władz Oddziału,
2) nieetyczne postępowanie w działalności członkowskiej,
3) zachowanie się niegodne członka Towarzystwa,
4) narażenie dobrego imienia PTOP.
2. Spory pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi Oddziału na tle ich
działalności organizacyjnej, albo między jednostkami organizacyjnymi Oddziału a
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Zarządem Oddziału na tle działalności gospodarczej, rozstrzyga Sąd Koleżeński
Oddziału.
§ 31.
1. Sąd Koleżeński Oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,
d) wykluczenia z PTOP.
2. Sąd Koleżeński Oddziału może wnioskować o:
 pozbawienie wyróżnień honorowych PTOP i jego jednostek zgodnie z
regulaminem sądów koleżeńskich PTOP.

§ 32.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania do
Głównego Sądu Koleżeńskiego PTOP w terminie miesiąca od daty doręczenia
orzeczenia na piśmie.
§ 33.
Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez
Główny Sąd Koleżeński.

Rozdział IV skreślony

ROZDZIAŁ V
PRZYNALEŻNOŚĆ I STOSUNEK ODDZIAŁU
DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ
IM. A. LEWIŃSKIEGO I A. MAZUR
§ 39.
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1. Oddział jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej i
działa na podstawie swego Statutu uchwalonego przez Zjazd Oddziału.
2. Przynależność Oddziału do Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej ustaje na
skutek rozwiązania Oddziału lub uchwały Zjazdu Oddziału.
3. Uchwała w sprawie ustania przynależności, o której mowa w ust 2, podejmowana
jest większością ¾ głosów członków Oddziału przy obecności co najmniej ½
członków Oddziału.”

§ 40.
1. Oddział obowiązuje statut PTOP oraz uchwały Władz Naczelnych PTOP.
2. Oddział podlega kontroli Władz Naczelnych PTOP.
§ 41.
Spory o roszczenia majątkowe między Oddziałem a innymi jednostkami PTOP
podlegają rozpoznaniu przez Główny Sąd Koleżeński PTOP działający jako sąd
polubowny z zastrzeżeniem 30 ust.2–3 niniejszego Statutu.
§ 42.
Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Zarząd Główny PTOP w przypadkach:
1. naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTOP oraz Statutu Oddziału,
2. działania na szkodę PTOP,
3. zaniechania działalności,
4. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym i
powierzonym.
§ 43.
Decyzja Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału może być
podjęta tylko po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Oddziału, chyba że nie zgłosiły się one na posiedzenie w określonym terminie.
§ 44.
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W przypadku zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny PTOP powołuje Zarząd
Tymczasowy

Oddziału,

którego

zadaniem

jest

usunięcie

przyczyn,

które

spowodowały zawieszenie.
§ 45.
Przed upływem 3 miesięcy od daty powołania Zarząd Tymczasowy Oddziału zwołuje
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału, który dokonuje wyboru nowego Zarządu Oddziału lub
rozwiązania Oddziału.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK, FUNDUSZE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 46.
1. Majątek Oddziału stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek ruchomy i nieruchomy, znajdujący się w posiadaniu Oddziału w
momencie jego rejestracji, staje się majątkiem Oddziału.
§ 47.
Oddział może nabywać majątek nieruchomy, lecz zbycie go jest dopuszczalne tylko
zgodnie ze Statutem PTOP. Oddział może przejąć majątek nieruchomy należący do
PTOP w administrowanie (Zarząd) bez naruszania ksiąg wieczystych.
§ 48.
Na fundusze Oddziału składają się:
1. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
2. dochody z działalności gospodarczej,
3. darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia,
4. wpisowe, składki członkowskie, przy czym:
 składka

członkowska

PTOP

jest

dwuczęściowa

i

stanowi

ją

podstawowa, jednolita w całym Towarzystwie, oraz część uzupełniająca,
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część

 składka w części podstawowej jest uchwalana uchwałą Zarządu Głównego i
przekazywana do Zarządu Głównego,
 składka w części uzupełniającej jest uchwalana przez Zarząd Oddziału i
pozostaje w jego dyspozycji,
 Zarząd Oddziału może zaniechać pobierania części uzupełniającej składki,
 uchwała Zarządu Oddziału o wysokości części uzupełniającej składki jest
podejmowana w terminie do 15 października roku poprzedzającego,
 składki członków wspierających pozostają w całości w Oddziale.
5. dochody z fundacji i działalności statutowej
6. inne wpływy.

§ 49.
W ramach obowiązujących przepisów prawa Oddział może prowadzić działalność
gospodarczą.
§ 50.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału oraz dla
udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz
skarbnika Zarządu Oddziału lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Oddziału.
§ 51. Skreślony
§ 51A
Towarzystwo kieruje sie zasadami, o których mowa w art 20 ust.7 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2003r.
Nr 966, poz. 874), 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
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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.”

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ODDZIAŁU, PRZEPISY KOŃCOWE
52.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Oddziału, a także w sprawie rozwiązania
Oddziału, podejmuje Zjazd Oddziału większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
53.
W przypadkach rozwiązania Oddziału o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zjazd
Oddziału, który podjął uchwałę o jego rozwiązaniu
54.
Szczegółowe zasady organizacyjne funkcjonowania oddziałów PTOP oraz Kół
uchwala Zarząd Główny PTOP w regulaminach tych jednostek organizacyjnych,
zgodnie ze Statutem PTOP.
PRZEPISY KOŃCOWE
ART.I
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Statut niniejszy wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po
uprawomocnieniu się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd.
ART.II
Majątek ruchomy i nieruchomy znajdujący się w posiadaniu dotychczasowych
Oddziałów Towarzystwa staje się majątkiem tych Oddziałów.
Oddziały te po prawomocnej rejestracji przejmują również zobowiązania i prawa
majątkowe dotychczasowej jednostki.

Teks jednolity po zmianach wprowadzonych przez Zjazd Oddziału w dniu 18 lutego 2011r.
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