
STATUT  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej” i w 

dalszej części niniejszego Statutu nazywane jest Towarzystwem. Towarzystwo może używać 

nazwy skróconej - „PTOHD”. 

2. Towarzystwo posiada własne godło zawierające inicjały PTOHD (wzór godła stanowi załącznik 

do Statutu). 

§2 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

§3 

Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest miejscowość będąca miejscem stałej pracy zawodowej 

urzędującego przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa. 

§4 

Towarzystwo jest stowarzyszeniem dobrowolnym, zarejestrowanym, działającym na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§5  

Towarzystwo ma prawo powoływania Grup Roboczych i Sekcji Tematycznych na zasadach 

określonych w niniejszym Statucie. 

§6 

Zarząd Główny Towarzystwa, Grupy Robocze oraz Sekcje Tematyczne używają pieczęci o treści 

zgodnej z nazwą Towarzystwa oraz z obowiązującymi przepisami. 

§7 

Towarzystwo może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach 

działania. 

§8 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jego członków. 

2. Do pomocy w realizacji zadań Towarzystwa Zarząd Główny może utworzyć Sekretariat, a 

także zatrudniać pracowników i podmioty trzecie, ustalając dla nich odpowiednie 

wynagrodzenie.  



3. Koszty działalności Sekretariatu, wynagrodzenie zatrudnionych pracowników oraz 

podmiotów trzecich pokrywa Towarzystwo. 

4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej 

działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Towarzystwa. 

 

ROZDZIAL II 

Cele i metody działania 

§9 

1. Celem Towarzystwa jest zjednoczenie wszystkich hematologów i onkologów dziecięcych w 

Polsce, inspirowanie i koordynowanie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju 

polskiej onkologii i hematologii dziecięcej, opracowanie i aktualizowanie standardów 

diagnostyki i terapii oraz reprezentowanie tej gałęzi wiedzy lekarskiej w Polsce, jak i poza jej 

granicami.  

2. Powyższe cele Towarzystwo realizuje przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa 

poprzez: 

a) urządzanie ogólnokrajowych zjazdów naukowych, sympozjów międzynarodowych lub 

monotematycznych konferencji naukowo-szkoleniowych, jak również regionalnych 

posiedzeń naukowych z udziałem hematologów i onkologów dziecięcych polskich i 

zagranicznych oraz tworzenie różnego rodzaju komitetów i komisji dla celów 

naukowych i szkoleniowych, 

b) kształcenie pracowników ochrony zdrowia w dziedzinie onkologii i hematologii 

dziecięcej, 

c) rozwijanie i wdrażanie zasad i standardów postępowania w dziecięcych chorobach 

nowotworowych oraz hematologicznych, 

d) udział delegatów w zjazdach naukowych w kraju i zagranicą jak również szkolenie 

członków Towarzystwa w ośrodkach krajowych i zagranicznych, 

e) działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów 

szkoleniowych z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej, rozwijanie i wdrażanie 

zasad i standardów postępowania w dziecięcych chorobach nowotworowych oraz 

hematologicznych, 

f) działalność informacyjną, w tym poprzez stronę internetową Towarzystwa, 

g) inne formy działalności. 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§10 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 



§11 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba, której przysługują uprawnienia lekarza 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (Dz. U. 2017 r., poz. 125 – t.j.), a także inne osoby, będące przedstawicielami innych 

nauk przyrodniczych lub humanistycznych, interesujące się hematologią lub onkologią 

dziecięcą. 

2. Uzyskanie statusu członka zwyczajnego następuje po złożeniu przez kandydata deklaracji 

członkowskiej i opłaceniu składki za bieżący rok w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty 

złożenia deklaracji. Dopuszcza się złożenie deklaracji członkowskiej zarówno w formie 

pisemnej, jak i w formie elektronicznej poprzez jej przesłanie na adres Towarzystwa. Wzór 

deklaracji członkowskiej wraz z oświadczeniem kandydata obejmującym jego zgodę na 

otrzymywanie od Towarzystwa korespondencji, w tym zawiadomień o terminach Walnych 

Zjazdów Członków Towarzystwa za pośrednictwem poczty elektronicznej zostanie ustalony 

przez Zarząd Główny Towarzystwa.    

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Główny 

Towarzystwa może podjąć w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji członkowskiej, 

uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, której kopię przesyła na 

adres poczty elektronicznej wskazany w deklaracji członkowskiej. Osobie, której odmówiono 

członkostwa w wyniku uchwały Zarządu Głównego, przysługuje odwołanie do najbliższego 

Walnego Zgromadzenia. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia 

zawiadomienia o podjęciu uchwały o odmowie, za pośrednictwem Zarządu Głównego. 

Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w wyniku wniesionego odwołania jest ostateczna. 

W przypadku ostatecznej odmowy członkostwa Zarząd Główny zwraca składkę uiszczoną 

przez osobę, której odmówiono członkostwa.  

§12 

Każdy członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo: 

1) uczestniczenia i składania wniosków na Walnym Zgromadzeniu, 

2) wyboru i wybieralności do władz Towarzystwa, 

3) korzystania z wszelkich urządzeń Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd 

Główny Towarzystwa, 

4) korzystania z wszelkich ulg i udogodnień, jakie Towarzystwo w spełnianiu swych statutowych 

zadań zapewnia. 

§13 

Każdy członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek: 

1) wspierania działalności Towarzystwa i aktywnego w niej uczestnictwa, 

2) przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa, 

3) propagowania haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu nowych członków, 

4) regularnego wpłacania ustalonych przez władze Towarzystwa składek członkowskich. 

 



§ 14 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 

Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba 

prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela. Podstawą nabycia członkostwa 

wspierającego jest umowa zawarta pomiędzy Towarzystwem i członkiem wspierającym, 

która określa między innymi zakres wsparcia na rzecz Towarzystwa, do udzielania, którego 

zobowiązuje się przystępujący członek.  

2. Członkom wspierającym i ich przedstawicielom przysługują prawa wymienione w § 12 pkt 3 i 

4 Statutu. Członkowie wspierający są uprawnieni do udziału w pracach Towarzystwa oraz są 

zobowiązani do udzielania zadeklarowanego wsparcia na rzecz Towarzystwa. Członkowie 

wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego. Mogą uczestniczyć w 

Walnym Zjeździe Członków Towarzystwa z głosem doradczym. 

 

§15 

1. Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest obywatelom polskim i obcym, 

którzy położyli szczególne zasługi na polu hematologii i onkologii dziecięcej.  

2. Każdy członek Towarzystwa jest uprawniony do złożenia Zarządowi Głównemu Towarzystwa 

wniosku o nadanie wskazanej osobie godności członka honorowego Towarzystwa. Wniosek 

powinien zawierać pisemne uzasadnienie kandydatury. 

3. Godność honorowego członka Towarzystwa nadawana jest przez Zarząd Główny 

Towarzystwa w drodze uchwały, o której treści Zarząd Główny informuje na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa.  

 

§16 

Utrata praw członkowskich następuje przez: 

1) rezygnację zgłoszoną pisemnie do Zarządu Głównego Towarzystwa, 

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa podjętą zwykłą 

większością głosów za zaleganie ze składkami członkowskimi za dwa lata, po uprzednim 

bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 30 dni od daty wezwania,  

3) wykluczenie uchwałą Zarządu Głównego podjętą większością 2/3 głosów za czyny 

niehonorowe lub działanie na szkodę Towarzystwa, 

4) utratę pełnej zdolności do czynności prawnych. 

§17 

Od decyzji o wykreśleniu lub wykluczeniu, o których mowa w § 16 pkt 2 i 3 Statutu przysługuje 

zainteresowanemu odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Odwołanie 

wnosi się w terminie do 30 dni od daty doręczenia członkowi uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu, 

za pośrednictwem Zarządu Głównego. Uchwała Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjęta w 

wyniku wniesionego odwołania jest ostateczna.  

 

 



§18 

1. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zgromadzenia Towarzystwa, zaś termin ich 

płatności – Zarząd Główny w drodze uchwały.  

2. Z płacenia składek członkowskich są zwolnieni: 

a) członkowie honorowi, 

b) członkowie wspierający. 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Towarzystwa 

§19 

Towarzystwo w swych organizacyjnych ramach obejmuje: 

a) Zarząd Główny Towarzystwa, 

b) Główną Komisję Rewizyjną, 

c) Grupy Robocze, 

d) Sekcje Tematyczne.  

 

§20 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a) Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa, 

b) Zarząd Główny, 

c) Główna Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata. 

§21 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie członków zwołane przez Zarząd 

Główny. 

2. Walne Zgromadzenie może być: 

a) Zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest w odstępach 4-letnich. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa w ciągu 

miesiąca od daty uchwały Zarządu Głównego, złożenia wniosku przez Główną Komisję 

Rewizyjną lub wniosku podpisanego, przez co najmniej 50 członków Towarzystwa. 

§22 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia, 

2) wybór władz Towarzystwa: Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3) uchwalenie głównych kierunków działalności Towarzystwa, 

4) rozpatrzenie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego na wniosek 

Głównej Komisji Rewizyjnej, 



5) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji 

Rewizyjnej, 

6) uchwalenie wysokości składek członkowskich, 

7) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania Towarzystwa, 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego wykluczających i skreślających 

członków oraz od uchwał Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia w poczet członków 

Towarzystwa. 

§23 

Tryb wyborów obejmuje: 

1) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

2) wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia, 

3) wybór Komisji Skrutacyjnej w liczbie 3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i 

niekandydujących do Władz Towarzystwa, 

4) wybór Komisji Mandatowej w liczbie 3 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i 

niekandydujących do Władz Towarzystwa, 

5) zgłoszenie kandydatów do Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej.  Każdy 

członek Towarzystwa biorący udział w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać 

kandydatury do Władz Towarzystwa pod warunkiem, że zgłaszany kandydat godzi się na 

kandydowanie (pod nieobecność kandydata jego zgłoszenie możliwe jest tylko za jego 

zgodą pisemną), 

6) wybór Zarządu Głównego, w głosowaniu tajnym, 

7) wybór 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. 

§24 

Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym 

terminie przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez 

względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. 

§25 

O terminie i miejscu obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa zawiadamia 

Zarząd Główny, co najmniej na trzydzieści dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. O terminie i 

miejscu obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków Towarzystwa zawiadamia Zarząd 

Główny, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie dokonywane 

jest za pomocą listów poleconych wysyłanych na adres zamieszkania lub siedziby członka lub poprzez 

pocztę elektroniczną na podany przez członka adres.  

§26 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 

§27 

1. Z zastrzeżeniem § 28a, Zarząd Główny Towarzystwa liczy 9 osób, w tym przewodniczącego. 



2. Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa liczy 3 osoby. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Głównego. 

§28 

Z zastrzeżeniem § 28a, w skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą: 

1) przewodniczący wybrany na Walnym Zgromadzeniu, 

2) sekretarz wybrany na I posiedzeniu Zarządu Głównego spośród wybranych na Walnym 

Zgromadzeniu członków Zarządu Głównego, 

3) Wiceprzewodniczący wybrany na I posiedzeniu Zarządu Głównego spośród wybranych na 

Walnym Zgromadzeniu członków Zarządu Głównego, 

4) skarbnik wybrany na I posiedzeniu Zarządu Głównego spośród wybranych na Walnym 

Zgromadzeniu członków Zarządu Głównego,  

5) 5 członków Zarządu Głównego. 

§28a 

W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wybranego przez Walne Zgromadzenie w dniu 3 czerwca 

2016 r. do czasu upływu jego kadencji wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, 

skarbnik i 6 członków. 

§29 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i 

uchwałami Walnego Zgromadzenia, 

2) powoływanie i rozwiązywanie Grup Roboczych oraz Sekcji Tematycznych, 

3) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa, 

4) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

5) wyrażanie opinii i składanie wniosków do różnych instytucji i organizacji w sprawach 

dotyczących działalności diagnostyczno-leczniczej, naukowej, szkoleniowej, organizacyjnej w 

dziedzinie hematologii i onkologii dziecięcej, 

6) występowanie na Walnym Zgromadzeniu z informacją w przedmiocie nadania godności 

członka honorowego Towarzystwa przez Zarząd Główny Towarzystwa, 

7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do pokrewnych stowarzyszeń krajowych 

i zagranicznych i utrzymywanie z nimi stałego kontaktu, 

8) utrzymywanie kontaktów i współpracy z innymi towarzystwami naukowymi, 

9) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa, 

10) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego 

Towarzystwa, 

11) powoływanie Komisji Nagród i określanie zasad jej działalności, 

12) nadawanie godności członka honorowego, 

13) ustalanie terminu płatności składek członkowskich, 

14) przyjmowanie członków wspierających, 

15) podjęcie uchwały o rozpoczęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej. 



§30 

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większości głosów przy obecności, co najmniej 

połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zarządu Głównego, a w razie 

jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego. 

3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby - nie rzadziej jednak niż 2 razy 

w roku. 

4. Zarząd Główny zaprasza, na co najmniej jedno posiedzenie w roku przewodniczących Grup 

Roboczych, którzy uczestniczą w nim z głosem doradczym. 

5. Uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane także bez konieczności odbywania 

posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego. W takim przypadku głosowanie 

przeprowadza się w drodze korespondencji elektronicznej, którą zarządza Przewodniczący 

lub Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, wyznaczając termin na oddanie głosu. Uchwała 

w tym trybie zostanie podjęta, jeżeli o proponowanej jej treści zostali poinformowani 

wszyscy członkowie Zarządu Głównego, a w głosowaniu wzięła udział, co najmniej połowa 

członków Zarządu Głównego, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Każdy z 

członków Zarządu Głównego może wnieść sprzeciw, co do takiej formy głosowania przed 

zakończeniem głosowania. W takim przypadku uchwała nie zostanie podjęta w tej formie, zaś 

Zarząd Główny podejmie decyzję w głosowanej sprawie na swoim najbliższym posiedzeniu.  

§ 31 

Mandat członka Zarządu Głównego wygasa z chwilą:  

1) złożenia Zarządowi Głównemu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, 

2) upływu kadencji, 

3) utraty członkostwa w Towarzystwie. 

§32 

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego przed upływem kadencji, Zarząd 

Główny ma prawo dokooptować nowego członka z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może 

przekraczać 3 członków Zarządu Głównego. 

§33 

Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik tworzą prezydium Zarządu Głównego 

Towarzystwa. 

§34 

1. Prezydium Zarządu głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie pomiędzy 

posiedzeniami Zarządu Głównego. 

2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, 

co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i 

podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego. 

3. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby. 



§35 

1. Organem kontroli działalności Towarzystwa jest Główna Komisja Rewizyjna. 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, 

w tym z przewodniczącego wybranego przez członków Głównej Komisji Rewizyjnej na jej 

pierwszym posiedzeniu. 

3. Do członków Głównej Komisji Rewizyjnej § 31 stosuje się odpowiednio.  

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Głównej Komisji Rewizyjnej przed upływem 

kadencji, Komisja ma prawo dokooptować nowego członka, z tym, że liczba osób 

dokooptowanych nie może przekraczać  1.  

5. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co 

najmniej 2 jej członków.  

 

§36 

Do zadań i kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa należy: 

1) przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa 

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i 

żądanie wyjaśnień w przedmiotowych sprawach, 

3) występowanie na Walnym Zgromadzeniu ze sprawozdaniem i z wnioskiem o 

absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego, 

4) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Towarzystwa. 

 

ROZDZIAŁ V 

Grupy Robocze i Sekcje Tematyczne 

 

§ 37 

1. Grupy Robocze Towarzystwa skupiają członków Towarzystwa zainteresowanych 

poszczególnymi obszarami problematycznymi z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej w 

celu realizacji celów statutowych Towarzystwa. 

2. Grupa Robocza jest powoływana i rozwiązywana przez Zarząd Główny Towarzystwa na 

wniosek 2 członków, którzy z chwilą podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o utworzeniu 

Grupy Roboczej stają się jej członkami. 

3. Członkowie Grupy Roboczej wybierają spośród siebie Zarząd Grupy Roboczej w składzie 2 

osób, w tym Przewodniczącego na 4-letnią kadencję.  

 

§ 38 

1. Sekcje Tematyczne Towarzystwa skupiają członków Towarzystwa zainteresowanych 

szczególnym zagadnieniem z dziedziny onkologii i hematologii dziecięcej w celu realizacji 

celów statutowych Towarzystwa. 

2. Sekcja Tematyczna jest powoływana i rozwiązywana przez Zarząd Główny na wniosek 2 

członków, którzy z chwilą podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o utworzeniu Sekcji 

Tematycznej stają się jej członkami. 

3. Pracami Sekcji Tematycznej kieruje jej przewodniczący, wybierany i odwoływany przez Zarząd 

Główny Towarzystwa. 



ROZDZIAŁ VI 

Wydawnictwa Towarzystwa 

§39 

Towarzystwo może wydawać, w tym w szczególności w formie elektronicznej, własne periodyczne 

czasopismo naukowe o profilu hematologiczno-onkologicznym, jako organ Towarzystwa oraz 

podręczniki i wszelkie inne wydawnictwa dotyczące celów Towarzystwa. 

§40 

Redaktora Naczelnego czasopisma wybiera Zarząd Główny Towarzystwa zwykłą większością głosów. 

§41 

Radę Redakcyjną czasopisma w liczbie 3 osób na wniosek Redaktora Naczelnego powołuje Zarząd 

Główny Towarzystwa zwykłą większością głosów.  

§42 

Redaktor Naczelny czasopisma jest zobowiązany brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z 

głosem doradczym. 

§43 

Siedzibą redakcji jest miejsce stałej pracy zawodowej  Redaktora Naczelnego. 

§44 

Sekretarza Redakcji powołuje Redaktor Naczelny czasopisma. 

ROZDZIAŁ VII 

Majątek i fundusze Towarzystwa 

§45 

1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek ten służy 

wyłącznie do realizacji statutowych celów Towarzystwa. 

2. Majątek Towarzystwa powstaje z następujących źródeł: 

a) składek członkowskich, 

b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

c) dochodów z własnej działalności gospodarczej i organizowanych odpłatnie projektów i 

imprez, 

d) świadczeń sponsorów, 

e) dochodów z majątku Towarzystwa, 

f) ofiarności publicznej. 

 

 



§46 

Do składania oświadczeń woli, ważności pism dotyczących spraw i obowiązków majątkowych oraz 

spraw finansowych Towarzystwa, wymagane są podpisy dwóch osób tj. przewodniczącego Zarządu 

Głównego i sekretarza lub skarbnika Zarządu Głównego. 

ROZDZIAŁ VIII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

§47 

1. Uchwały dotyczące zmian Statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie członków 

Towarzystwa większością 2/3 głosów.  

2. Uchwały dotyczące rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie członków 

Towarzystwa większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

§48 

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa zobowiązuje równocześnie 

Walne Zgromadzenie do powołania komisji likwidacyjnej i decyzji, co do dalszych losów majątku 

Towarzystwa. 

Załącznik: wzór godła PTOHD 
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