STATUT
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień
Rozdział I
Postanowienia ogólne
Artykuł 1
Stowarzyszenie przyjęło nazwę Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień, w dalszej części
zwane „Towarzystwem”.

Artykuł 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polski. Siedzibą Towarzystwa jest
Miasto Stalowa Wola.

Artykuł 3
Towarzystwo działa zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz.U. 2001r. Nr 79 poz. 855 z późń. zm.), posiada również osobowość prawną.

Artykuł 4
1. Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe, sekcje i inne placówki na zasadach określonych
w niniejszym statucie.
2. Powyższe podmioty posiadają prawo swobody działalności w ramach Towarzystwa.

Artykuł 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

Artykuł 6
1. Towarzystwo może posiadać oznakę członkowską.
2. skreślony

Artykuł 7
1. Towarzystwo opiera działalność na aktywności i na pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo w celu realizacji swych zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą.

4. Towarzystwo w celu realizacji zadań statutowych może wystąpić do właściwych organów z
wnioskiem o nadanie mu statusu organizacji pożytku publicznego.

Rozdział II
Cele i formy działania

Artykuł 8
Celem Towarzystwa jest rozwijanie i popularyzacja psychoterapii uzależnień oraz pomoc
terapeutyczna osobom uzależnionym i ich rodzinom
Towarzystwo realizuje swój cel poprzez:
1. stwarzanie warunków sprzyjających rozwijaniu społecznej, naukowej i dydaktycznej
działalności członków oraz podnoszeniu ich kwalifikacji i etyki zawodowej;
2. dbałość o poziom kompetencji zawodowych terapeutów uzależnień poprzez organizowanie
szkoleń;
3. tworzenie placówek prowadzących działalność usługową – szkoleniową, badawczą,
terapeutyczną, profilaktyczną itp.;
4. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie stosowania i rozwijania
psychoterapii uzależnień;
5. reprezentowanie środowiska w instytucjach państwowych i samorządowych;
6. organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, konkursów i zebrań naukowych;
7. szerzenie i popularyzację wiedzy n.t. leczenia uzależnień poprzez organizowanie wykładów
publicznych, odczytów, publikacji oraz innych przedsięwzięć edukacyjnych;
8. prowadzenie działalności wydawniczej i współpracę w tym zakresie z innymi wydawnictwami;
9. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami naukowymi i profesjonalnymi o podobnym
profilu działania w kraju i za granicą;
10. wspieranie działalności placówek profilaktyki i psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.
Artykuł 9
Dla realizacji celów Towarzystwo prowadzi działalność w następujących dziedzinach:
1. profilaktyka uzależnień;
2. psychoedukacja;
3. psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin;
4. psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych;
5. terapia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
6. terapia ofiar i sprawców przemocy;

7. systemowa terapia rodzin;
8. interwencja kryzysowa;
9. poradnictwo;
10. rehabilitacja.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 10
Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status członka:
1. zwyczajnego;
2. nadzwyczajnego;
3. wspierającego;
4. honorowego.
Artykuł 11
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba prowadząca terapię uzależnień i/lub współuzależnienia,
mająca obywatelstwo polskie, wprowadzona do Towarzystwa przez co najmniej dwóch członków
zwyczajnych.

Artykuł 12
1. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba, która nie prowadzi terapii uzależnienia i/lub
współuzależnienia wprowadzona do Towarzystwa przez co najmniej dwóch członków
zwyczajnych.
2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać obywatel innego państwa prowadzący terapię
uzależnienia od alkoholu i/lub współuzależnienia. Uchwałę o jego przyjęciu podejmuje Zarząd
Główny Towarzystwa.
Artykuł 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa,
która zadeklaruje poparcie dla Towarzystwa.
2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny Towarzystwa. W tym
celu Zarząd może zasięgać opinii właściwych jednostek i organów.
Artykuł 14
1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych w drodze uchwały ostatecznej przyjmuje Zarząd
Główny na podstawie pisemnych deklaracji kandydata.

Artykuł 15
Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. Członek
Towarzystwa ma prawo:

1.udziału we wszelkich formach statutowej działalności Towarzystwa;

2.korzystania z pomocy naukowej, doradczej i prawnej Towarzystwa;

3. skreślony.

Artykuł 16
1.Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
Artykuł 17
Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa oraz
innych form jego merytorycznej działalności.

Artykuł 18
1.Członkostwo honorowe nadaje – na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa – Walne
Zgromadzenie Towarzystwa.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego
prawa wyborczego, ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
Artykuł 19
Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:

1.przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;

2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;

3. przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o dobro i prawa osoby ludzkiej;

4. regularnego opłacania składek członkowskich; obowiązek płacenia składek nie dotyczy emerytów.

Artykuł 20
1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w wyniku:

1.1. dobrowolnego wystąpienia członka dokonanego na piśmie właściwemu Zarządowi Oddziału;
1.2. skreślenia przez Zarząd Główny Towarzystwa, w związku z zaleganiem w opłacaniu składek
członkowskich przez jeden pełen okres składkowy lub nie braniu udziału w pracach Towarzystwa w
ciągu 2 kolejnych lat
1.3. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa za nie przestrzeganie
postanowień statutu lub działanie na szkodę Towarzystwa. Uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna.

2. Tryb utraty praw członkowskich z powodów określonych w art. 20 punkcie 1.2 określa regulamin
uchwalony rzez Zarząd Główny Towarzystwa.

3. skreślony

4. W przypadku ustania członkostwa z powodu określonego w ust. 1 pkt 1.2 jego przywrócenie może
się odbyć jedynie po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

Artykuł 21
Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego ustaje w wyniku:
1.dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa
2.skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa w przypadku nie wywiązywania się z
przyjętych zobowiązań.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
Artykuł 22
1. Władzami Towarzystwa są:

1.1 Walne Zgromadzenie Towarzystwa,
1.2 Zarząd Główny Towarzystwa,
1.3 Główna Komisja Rewizyjna,
1.4 skreślony

2. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.

3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.

Walne Zgromadzenie Towarzystwa

Artykuł 23
1.Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie , w dalszej części zwane „Walnym
Zgromadzeniem”.
2.Walne Zgromadzenie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co
najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na
liczbę obecnych.
3.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Artykuł 24
1. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą:
1) w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą wszyscy
obecni członkowie towarzystwa,
2. W Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział:
1) zaproszeni goście,
2) przedstawiciele członków wspierających.
3) skreślony.

Artykuł 25
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz na cztery lata w czasie i miejscu oznaczonym przez
Zarząd Główny Towarzystwa. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Zarząd Towarzystwa zawiadamia co najmniej na 30 dni przed wyznaczoną datą.

Artykuł 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1.uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2.rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej;
3.rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
Towarzystwa;

4.wybór Przewodniczącego Zarządu Głównego Towarzystwa oraz członków Zarządu Głównego
Towarzystwa, Głównej Komisji Rewizyjnej;
5.zatwierdzanie regulaminów Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej;
6.nadawanie – na wniosek Zarządu Głównego – członkostwa honorowego Towarzystwa;
7.skreślony
8.uchwalanie zmian w statucie;
9.podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa;
10.rozstrzyganie wniosków Zarządu Towarzystwa, Komisji Rewizyjnej i Członków;
11.rozstrzyganie odwołań od decyzji Walnego Zgromadzenia Oddziału , Zarządu Głównego
Towarzystwa oraz wniosków pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej;
12.podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków zwyczajnych i nadzwyczajnych
Towarzystwa.
Artykuł 27
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub
na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej 1/5 liczby Zarządów Oddziałów.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od daty
zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym udział biorą delegaci wybrani
przez ostatnie Walne Zgromadzenia Oddziałów oraz członkowie Zarządu Głównego.

Zarząd Towarzystwa
Artykuł 28
1. Zarząd Główny Towarzystwa jest kolegialnym organem wykonawczo-zarządzającym.

2. Zarząd składa się od 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie , w głosowaniu
tajnym.

3. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona:

a) Wiceprzewodniczącego,
b) Skarbnika,
c) Sekretarza.

4. W wypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej przez Walne Zgromadzenie,
Zarząd Towarzystwa ma prawo uzupełniania swego składu.

1.1. Uzupełnienie następuje w wyniku głosowania tajnego.
2.2. W trakcie kadencji, w trybie kooptacji, Zarząd Towarzystwa może zmienić nie więcej niż jedną
piątą swego składu wybranego przez Walne Zgromadzenie, w przeciwnym wypadku Zarząd zwołuje
Walne Zgromadzenie Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających

5. Jeżeli sytuacja określona w ust. 4 dotyczy Przewodniczącego Zarządu, funkcję tę pełni do końca
kadencji członek zarządu, wybrany przez członków Zarządu Głównego w głosowaniu tajnym.

Artykuł 29
1. W obradach plenarnych Zarządu Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą członkowie
Zarządu Towarzystwa.

2. W obradach plenarnych Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział zaproszeni
goście oraz przewodniczący:

a. skreślony
b. Komisji Rewizyjnej,
c. skreślony,

Artykuł 30
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:

1.reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu;
2.kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz
uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
3.uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu;
4.zatwierdzanie bilansu i innych sprawozdań finansowych;
5.zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
6.podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa;
7.skreślony;
8.powoływanie i rozwiązywanie oddziałów;

9.powoływanie i rozwiązywanie sekcji, placówek, komisji problemowych stałych i okresowych, grup
ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Towarzystwa;
10.występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia w sprawie członkostwa honorowego
Towarzystwa;
11.podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych;
12.powoływanie Komitetów Redakcyjnych wydawnictw i pism Towarzystwa;
13.ustalanie wysokości składek członkowskich;
14.skreślony
15. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.
Artykuł 31
1. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W wypadku równości
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. Posiedzenia Zarządu Towarzystwa są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał, i są prowadzone przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zarządu Towarzystwa.

Artykuł 32
skreślony

Komisja Rewizyjna
Artykuł 33
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, które wybierają ze swojego grona przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, sekretarza.

Artykuł 34
1.Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli działalności Towarzystwa.
2.Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak
niż raz w roku.
3.Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności władz Towarzystwa
oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
4.Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli.
5.Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa

Artykuł 35
Szczegółowy zakres działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie.

Artykuł 36
skreślony
Artykuł 37
skreślony
Artykuł 38
skreślony
Artykuł 39
skreślony
Artykuł 40
skreślony
Artykuł 41
skreślony
Rozdział V
Oddziały terenowe, sekcje i placówki Towarzystwa
Artykuł 42
1.Na wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych zamieszkujących lub pracujących na terenie
jednego województwa, Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę o utworzeniu Oddziału
Towarzystwa.
2.Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Towarzystwa.
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny Towarzystwa może podjąć uchwałę o
likwidacji Oddziału. Uchwała zapada większością głosów przy quorum wynoszącym co najmniej
połowę statutowego składu Zarządu Towarzystwa.
Artykuł 43
1. Władzami Oddziału są:

a. Walne Zebranie Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa cztery, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

Walne Zebranie Oddziału
Artykuł 44
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Oddziału, zwane w dalszej części Statutu
,,Walnym Zebraniem”,
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Artykuł 45
1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni.
2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele członków
wspierających i inni zaproszeni goście.
Artykuł 46
1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz na cztery lata w czasie i miejscu oznaczonym przez
Zarząd Oddziału.
1.1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Oddziału zawiadamia
co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej lub na
wniosek Komisji Rewizyjnej, albo przynajmniej jednej piątej liczby członków Oddziału – nie mniej
jednak niż dziesięciu osób. Prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ma także Zarząd
Towarzystwa.
2.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni
od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Artykuł 47
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z
postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Towarzystwa;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej;
3. rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu
Oddziału;
4. wybór przewodniczącego i pozostałych członków Zarządu Oddziału, a także składu Komisji
Rewizyjnej;
5. wybór delegatów i ich zastępców na Walne Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa.
6. skreślony

Artykuł 48
1. Wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Towarzystwa, dokonuje się proporcjonalnie do
ilości członków danego Oddziału z czynnym prawem wyborczym.
2. Jednego kandydata wybiera 10 zwyczajnych członków Towarzystwa posiadających czynne
prawo wyborcze oraz mających opłacone wszystkie składki.
Artykuł 49
Walne Zebranie ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie w obecności co najmniej
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – bez względu na liczbę
obecnych.

Zarząd Oddziału
Artykuł 50
1. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczo-zarządzającym, składającym się z 5 osób, w tym
przewodniczącego oraz czterech członków.
2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. W przypadku rezygnacji lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej przez Walne Zebranie
Zarząd Oddziału ma prawo uzupełniania swego składu.
3.1. Uzupełnienie następuje w wyniku głosowania tajnego.
3.2. W trakcie kadencji, w trybie kooptacji, zarząd Oddziału może zmienić nie więcej niż jedną
piątą swego składu wybranego przez Walne Zebranie.
Artykuł 51
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

1. reprezentowanie Oddziału i działanie w jego imieniu;
2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie ze Statutem Towarzystwa, postanowieniami jego
władz oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;
3. skreślony
4. przedstawianie wniosków w sprawie przyjęcia lub skreślenia członka wspierającego;
5. zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznawanych przez Zarząd
Towarzystwa;
6. zgłaszanie delegatów nie później niż 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem Towarzystwa;
7. przygotowywanie list uprawnionych delegatów, identyfikatorów oraz kart go głosowania.
Artykuł 52

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć
miesięcy i są prowadzone przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

Artykuł 53
1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są w obecności co najmniej połowy członków
Zarządu, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
2. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
Komisja Rewizyjna Oddziału
Artykuł 54
Komisja Rewizyjna oddziału składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają
przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

Artykuł 55
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności
Oddziału.
2. Działalność kontrolna Komisji Rewizyjnej jest prowadzona zgodnie z potrzebami, nie rzadziej
jednak niż raz w roku.
3. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału i
przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z
ustaleń pokontrolnych.
5. Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z
głosem doradczym.
Placówki Towarzystwa
Artykuł 56
1. Placówki mogą powstawać z inicjatywy co najmniej 10 członków zwyczajnych Towarzystwa
lub Zarządu Towarzystwa. Decyzje o powołaniu placówki podejmuje Zarząd Towarzystwa.
2. Placówki działają samorządnie i autonomicznie, na podstawie własnych regulaminów
zatwierdzanych przez Zarządu Towarzystwa.
Artykuł 57
1. Placówką zarządza jej dyrektor, który jest upoważniony do podpisywania umów i decyzji
finansowych w ramach środków znajdujących się w dyspozycji placówki.

2. Dyrektora placówki powołuje i odwołuje Zarządu Towarzystwa. Powoływanie i odwoływanie
dyrektora placówki założonej przez grupę członków Towarzystwa, wymaga uzgodnienia z
samorządem pracowniczym placówki.
3. Dyrektorami placówek nie mogą być członkowie Zarządu Towarzystwa, którzy statutowo są
upoważnieni do podpisywania pism i dokumentów majątkowych w imieniu władz Towarzystwa
oraz członkowie Komisji Rewizyjnej.
4. Zmiana stanu i sposobu wykorzystania zasobów materialnych, którymi dysponują placówki
utworzone przez grupę członków wymaga uzgodnienia z dyrekcją i samorządem
pracowniczym tych placówek.
Artykuł 58
Działalność merytoryczna i finansowa placówki podlega okresowym ocenom przez Zarząd
Towarzystwa, które wyniki ocen przekazuje dyrektorowi do wykorzystania.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
Artykuł 59
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Artykuł 60
Na fundusze Towarzystwa składają się:

1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich,
2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących w posiadaniu Towarzystwa,
3. dotacje, subwencje, darowizny i zapisy,
4. wpływy z działalności szkoleniowej, doradczo – ekspertalnej, usługowo-badawczej,
terapeutycznej, wydawniczej oraz innej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów.
Artykuł 61
Wszelkie wpływy z działalności gospodarczej przekazywane będą na działalność statutową
Towarzystwa.

Artykuł 62
Wpływy ze składek członkowskich są wykorzystywane przez Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów w
proporcjach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 63
Wszelkie postanowienia władz Towarzystwa zmierzające do uszczuplenia majątku nieruchomego
wymagają zgody dwóch trzecich głosów delegatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Artykuł 64
Do ważności pism i dokumentów majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy
Przewodniczącego Zarządu Towarzystwa lub osoby wskazanej przez Zarząd Towarzystwa oraz
sekretarza lub skarbnika.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
Artykuł 65
1. Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały
Walnego Zgromadzenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji oraz cel, na jaki
ma być przeznaczony jego majątek.

