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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. 

§2 

Stowarzyszenie ma charakter trwały, dobrowolny oraz samorządny. Stowarzyszenie 

powstało i funkcjonuje w zgodzie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 

Nr 20, poz. 104 ze zm.). 

§3 

Stowarzyszenie działa na terenie obejmującym obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

celu wypełnienia założonych zadań może również funkcjonować poza jej granicami. 

§4 

Główną siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa. 

§5 

Stowarzyszenie jako całość, może być członkiem i/lub podejmować współpracę z innymi 

organizacjami krajowymi i/lub międzynarodowymi, których profil działania jest taki sam 

bądź podobny. 

§6 

1. Stowarzyszenie zrzesza ludzi nauki i praktyki (ekonomiści, lekarze, farmaceuci, 

diagności medyczni, informatycy, matematycy, prawnicy, statystycy, 

przedstawiciele organizacji pacjenckich), zainteresowanych ekonomiką, 

zarządzaniem i promocją zdrowia. 

2. Stowarzyszenie może wyodrębniać wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, 

takie jak sekcje, koła, grupy robocze, kluby, komisje. Działania tych jednostek są 

regulowane przez Statut Stowarzyszenia oraz odpowiednie regulaminy, 

zatwierdzane przez władze Stowarzyszenia.  

§7 

Stowarzyszenie działa opierając się na społecznej pracy ogółu członków, przy czym może 

zatrudniać osoby do realizacji swych zadań i spraw. 

§8 

Długość czasu istnienia Stowarzyszenia nie jest ograniczona.  
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Rozdział 2 

Cele i środki działania 

§9 

Cele Stowarzyszenia: 

1. Promowanie dialogu oraz komunikacji środowisk zainteresowanych ekonomiką, 

zarządzaniem i promocją zdrowia oraz decydentów, odpowiedzialnych za 

kształtowanie polityki zdrowotnej; 

2. Promowanie najwyższych standardów opartej na dowodach naukowych debaty na 

temat ochrony i promocji zdrowia; 

3. Opiniowanie projektów aktów prawnych kierowanych do konsultacji społecznych; 

4. Niesienie pomocy i wspieranie młodych naukowców w rozwoju kariery zawodowej; 

5. Promowanie wiedzy teoretycznej oraz przykładów praktycznych osiągnięć w 

zakresie zgodnej z zasadami ekonomiki zdrowia analizy, planowania i zarządzania 

opieką zdrowotną; 

6. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw, przyczyniających się do rozwoju nauki i 

praktyki ochrony i promocji zdrowia; 

7. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy w zakresie zagadnień ekonomiki zdrowia oraz 

prowadzenie badań naukowych w tym zakresie; 

8. Organizacja konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym; 

9. Organizacja konkursów na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i 

dyplomową, dotyczącą  ekonomiki i zarządzania opieką zdrowotną. 

 

§10 

1. Jednym z priorytetów Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie i propagowanie 

rezultatów wykonywanych badań z zakresu ekonomiki zdrowia przełożonych na 

język praktyki, by umożliwić sprawiedliwą i efektywną gospodarkę ograniczonymi 

zasobami, przeznaczanymi przez społeczeństwo na ochronę zdrowia. 

2. Cele Stowarzyszenia są realizowane przez: 

a) Uczestniczenie w międzynarodowej wymianie wiedzy i umiejętności z zakresu 

ekonomiki zdrowia; 

b) Wsparcie komunikacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia, jak również między Stowarzyszeniem a innymi ośrodkami o 

charakterze akademickim, naukowym, badawczo-rozwojowym, instytucjami o 

profilu ekonomicznym oraz zarządzającymi ochroną zdrowia, środkami masowego 

przekazu i społeczeństwem, z zamiarem wykazania publicznym i niepublicznym 

organom zarządzającym opieką zdrowotną istotności prowadzenia badań 

naukowych; 

c) Zapewnianie wszystkim zainteresowanym dostępu do wiedzy, umożliwiającej 

kształtowanie i/lub racjonalizację polityki zdrowotnej; 
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d) Udział w rozwoju nauki – ekonomiki zdrowia – przez wspieranie członków w 

prowadzaniu badań i prac wdrożeniowych, przystosowanie wyników do praktyki 

klinicznej, wsparcie finansowe wydawnictw, międzynarodową wymianę, 

stypendia naukowe oraz działania o charakterze edukacyjnym;  

e) Utworzenie platformy wymiany informacji oraz współpracy w zakresie ekonomiki i 

promocji zdrowia, umożliwiając udział wszystkich zainteresowanych podmiotów 

publicznych i niepublicznych, takich jak: instytucje ubezpieczeń zdrowotnych, 

wyższe uczelnie, kliniki, szpitale i inni świadczeniodawcy usług medycznych, 

wytwórcy leków i materiałów medycznych, agencje rządowe oraz organy 

administracji publicznej; 

f) Przedstawianie perspektywy nauki - ekonomiki zdrowia – na forum organizacji 

rządowych oraz pozarządowych przez: 

 Identyfikowanie ważnych zagadnień dotyczących sposobów i modeli finansowania 

jakości opieki zdrowotnej;  

 Upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie szkoleń i konferencji 

dotyczących ekonomiki i promocji zdrowia; 

g) Podejmowanie wszelkich innych inicjatyw mających na celu podniesienie wiedzy z 

zakresu ekonomiki zdrowia oraz jej optymalnego wykorzystania; 

h) Podejmowanie działań służących integracji członków Stowarzyszenia przez 

promocję aktywności naukowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz towarzyskiej. 

 

Rozdział 3 

Członkowie 

§12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, honorowych i 

wspierających. 

§13 

1. Każda pełnoletnia osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

cudzoziemiec, będący w posiadaniu karty stałego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, który popiera cele Stowarzyszenia oraz pragnie brać 

udział przy realizacji jego misji, może zostać „członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia”. 

2. Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd na podstawie złożonej przez 

nich pisemnej „deklaracji kandydata”. Deklaracja ta musi być pisemnie poparta 

przez dwóch członków Stowarzyszenia. Przepis ten nie stosuje się w przypadku 

członków założycieli. 

3. Status członka zwyczajnego zostaje nadany wraz z podjęciem przez Zarząd 

uchwały o przyjęciu kandydatów w poczet członków. 

§14 

Status członka zwyczajnego nadaje uprawnienia do: 

1. Brania udziału w zebraniach, zgromadzeniach, konferencjach i innych spotkaniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie; 
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2. Brania udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia w sposób czynny i bierny; 

3. Uczestnictwa i pracy na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych, tworzących 

Stowarzyszenie. 

§15 

1. Status członka honorowego może otrzymać każdy obywatel Rzeczypospolitej 

Polskiej i cudzoziemiec bez względu na miejsce jego zamieszkania, jako wyraz 

uznania dla osiągnięć w zakresie ekonomiki i promocji zdrowia. 

2. Prawo do nadania statusu członka honorowego posiada Walne Zgromadzenie na 

wniosek Zarządu. 

3. Członkostwo honorowe zostaje nadane z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu w 

poczet członków przez Walne Zgromadzenie. 

§16 

1. Członek honorowy, będący polskim obywatelem bądź cudzoziemcem, posiada 

wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnych i 

biernych praw wyborczych (Rozdział 3, §14, punkt 2) oraz głosu stanowiącego. 

Dodatkowo przysługuje mu zwolnienie z obowiązku uiszczania składek 

członkowskich. 

2. Członkostwo honorowe ustaje na skutek rezygnacji, zgłoszonej Zarządowi na 

piśmie.  

§17 

1. Każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałą składkę na rzecz 

wsparcia działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie, może otrzymać status 

„członka wspierającego”. 

2. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu pośrednio – 

poprzez swojego/swoich przedstawiciela/-i. 

3. Prawo do nadania statusu członka wspierającego posiada Zarząd poprzez podjęcie 

uchwały o przyjęciu w poczet członków. 

4. Członek wspierający może zostać pozbawiony posiadanego statusu w przypadku, 

gdy członek wspierający nie wywiązuje się z deklarowanego wsparcia na rzecz 

Stowarzyszenia. Prawo do pozbawienia statusu członka wspierającego posiada 

Zarząd poprzez podjęcie stosownej uchwały.  

§18 

1. Członek wspierający ma prawo brać udział w zebraniach, zgromadzeniach, 

konferencjach i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2. Członkom wspierającym przysługuje jedynie głos doradczy. 

§19 

Status członka Stowarzyszenia zobowiązuje do: 

1. Uczestnictwa w zebraniach, zgromadzeniach i innych wydarzeniach 

organizowanych przez Stowarzyszenie; 



Statut 

Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia 

 

 

2. Czynnego udziału w przedsięwzięciach i pracach podejmowanych przez 

Stowarzyszenie, realizacji jego celów i misji; 

3. Respektowania postanowień zawartych w statucie, regulaminach i uchwałach 

podejmowanych przez władze Stowarzyszenia; 

4. Opłacania w sposób regularny i terminowy składek członkowskich należnych raz 

na rok; 

5. Uaktualniania danych teleadresowych poprzez przedłożenie stosownych informacji 

Zarządowi. 

§20 

1. Członkostwo powstaje i wygasa z chwilą podjęcia przez Zarząd odpowiedniej 

uchwały. 

2. Zarząd prowadzi listę członków Stowarzyszenia. Wykreślenie danej osoby z listy 

członków Stowarzyszenia wiąże się z utratą przez tę osobę statusu członka w 

Stowarzyszeniu. Uchwała jest podejmowana: 

a) na wniosek przedstawiony Zarządowi przez Sąd Koleżeński; lub 

b) w przypadku zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres co najmniej 2 lat i 

braku zapłaty zaległości pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania do zapłaty. 

3. W przypadku uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, 

członek którego sprawa dotyczy ma prawo do złożenia odwołania od decyzji do 

Walnego Zgromadzenia, nie później niż 30 dni od daty otrzymania decyzji.  

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

§21 

1. Władzę Stowarzyszenia tworzą: 

a) Walne Zgromadzenie Członków należących do Stowarzyszenia. 

b) Zarząd; 

c) Sąd Koleżeński; 

d) Komisja Rewizyjna; 

2. Praca członków Stowarzyszenia obejmująca pełnienie funkcji we władzach 

Stowarzyszenia, ma charakter społeczny i nieodpłatny. 

3. Okres kadencji władz Stowarzyszenia wymienionych w §21 punkcie 1 litera b), c) i 

d) wynosi trzy lata. Wybór cytowanych władz odbywa się na drodze tajnego 

głosowania. 

§22 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu. Walne 

Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny, bądź nadzwyczajny w 

zależności od potrzeb Stowarzyszenia. 
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3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w pierwszym terminie poprzez zwykłą 

większość głosów przy obecności minimum 50% liczby Członków Stowarzyszenia z 

ważnym prawem wyborczym. Jeśli walne Zgromadzenie nie odbędzie się w 

pierwszym terminie uchwała może zostać podjęta w terminie drugim, niezależnie 

od liczby obecnych Członków uprawnionych do głosowania. 

§23 

Na zadania Walnego Zgromadzenia składają się: 

1. Wyznaczenie kierunków działania oraz podejmowanie stosownych uchwał 

dotyczących merytorycznej i finansowej działalności Stowarzyszenia; 

2. Przyjęcie i analiza sprawozdań dotyczących funkcjonowania i działań 

podejmowanych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną; 

3. Dokonanie wyboru składu pozostałych władz Stowarzyszenia cytowanych w §21 

punkcie 1 litera b), c) i d) z wyłączeniem sytuacji przedstawionej w §26 punkt 3. 

4. Na wniosek Zarządu, nadawanie statusu „Członka Honorowego”; 

5. Ustalanie wysokości opłat w postaci składek członkowskich; 

6. Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia; 

7. Uchwalenie rozwiązania Stowarzyszenia; 

8. Rozpatrywanie spraw różnych na wniosek Zarządu; 

9. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich; 

10. Podejmowanie innych uchwał, których ranga uzasadnia ich uchwalenie przez 

Walne Zgromadzenie. 

§24 

1. Walne Zgromadzenie o charakterze zwyczajnym jest zwoływane przynajmniej raz 

w roku. 

2. Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków Stowarzyszenia możliwymi środkami 

komunikacji (listownie, faksem lub drogą elektroniczną) o wyznaczonym terminie, 

miejscu oraz planowanym porządku obrad, z co najmniej 20 dniowym 

wyprzedzeniem w stosunku do ustalonej daty Walnego Zgromadzenia. 

3. Jeśli podczas Walnego Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad są 

przewidywane uchwały i jednocześnie nie zostanie osiągnięta liczba członków 

wymagana do zachowania quorum do ich podjęcia, wtedy Zarząd wyznaczy drugi 

termin Walnego Zgromadzenia i poinformuje o nim wszystkich członków 

Stowarzyszenia, drogą cytowaną w §24 punktem 2, z co najmniej 7 dniowym 

wyprzedzeniem w stosunku do ustalonej daty obrad. 

§25 

 

1. Walne Zgromadzenie o charakterze nadzwyczajnym może zostać zwołane przez 

Zarząd: 

a) z urzędu po powzięciu stosownej uchwały; 



Statut 

Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia 

 

 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej; lub 

c) na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia. 

2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zawierać 

uzasadnienie i proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia. 

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 

30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w powyższym ustępie 1 lit. b) 

i c).” 

§26 

1. W skład Zarządu wchodzi 5 lub 6 członków Stowarzyszenia. 

2. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu zwykłą większością 

głosów. Walne Zgromadzenie powierza poszczególnym osobom wybranym w skład 

Zarządu pełnienie następujących funkcji: Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów 

Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz ewentualnie Członka Zarządu. 

3. Jeśli liczba członków Zarządu nie jest większa od pięciu osób, skład Zarządu w 

trakcie kadencji może zostać powiększony o dodatkowego członka, który jest 

wybierany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Kadencja 

dodatkowego członka Zarządu kończy się wraz z kadencją Zarządu, do którego 

został wybrany. 

§27 

Zarząd podejmuje uchwały poprzez osiągnięcie zwykłej większości głosów przy obecności 

przynajmniej 3 członków Zarządu. W przypadku równowagi głosów, głos decydujący ma 

Prezes Zarządu. 

§28 

Na zadania Zarządu składają się: 

1. Podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia zgodnie ze 

Statutem Stowarzyszenia, wytycznymi oraz uchwałami podjętymi przez Walne 

Zgromadzenie; 

2. Zarządzanie majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia, akceptacja darowizn i 

zapisów; 

3. Pełnienie funkcji reprezentacyjnych: 

a) Reprezentowanie Stowarzyszenia poza jego środowiskiem, na zewnątrz oraz 

podpisywanie umów w jego imieniu; 

b) Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań nie przekraczających 

20 000PLN w imieniu Stowarzyszenia, uprawnia się dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 
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c) Do zaciągania zobowiązań przekraczających 20 000PLN w imieniu Stowarzyszenia 

wymagane jest poparcie kwalifikowanej większości członków zarządu 

4. Przygotowywanie wniosków o przyznaniu statusu „Członka Honorowego” oraz 

składanie ich przez Walnym Zgromadzeniem, prowadzenie rozmów i konsultacji z 

członkami Stowarzyszenia; 

5. Wykreślanie z listy członków Stowarzyszenia; 

6. Powoływanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia cytowanych w 

§6 punkcie 2; 

7. Powoływanie oraz odwoływanie członków Stowarzyszenia wchodzących w skład 

jego jednostek organizacyjnych. Powołanie członka do pełnienia funkcji w 

jednostce organizacyjnej jest możliwe tylko za zgodą tego członka; 

8. Uchwalanie regulaminów działania jednostek organizacyjnych o których mowa w 

§6 punkcie 2 i przedstawienie ich do wiadomości Walnemu Zgromadzeniu na 

najbliższym posiedzeniu; 

9. Ustalanie planów, terminów oraz organizacja wydarzeń związanych z działalnością 

Stowarzyszenia, takich jak: konferencje, spotkania i sympozja naukowe oraz 

innego typu spotkania. Informowanie o przygotowywanych wydarzeniach 

wszystkich członków Stowarzyszenia drogą cytowaną w §24 punkcie 2, bądź 

telefonicznie. 

10. Podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu realizację zadań statutowych 

§29 

Zarząd zwołuje swoje posiedzenia wedle potrzeb, z częstotliwością nie mniejszą niż jedno 

spotkanie miesięcznie. 

§30 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 5 członków wybranych podczas 

Walnego Zgromadzenia Członków. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym 

posiedzeniu wyłania ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna pełni funkcję organu nadzorczego, kontrolując dokonywanie 

opłat składek przez członków, działalność Stowarzyszenia oraz jej finansowe 

aspekty – gospodarkę finansową, kontrolę rachunkowości. 

3. Na podstawie przeprowadzonej kontroli rachunkowości, Komisja Rewizyjna jest 

zobowiązana do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków stosownego 

wniosku na temat udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi absolutorium. 

Kontrola działalności Stowarzyszenia jest przeprowadzana przez Komisję z 

częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na rok. 

4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały tylko w pełnym składzie, poprzez uzyskane 

zwykłej większości głosów. 

5. W posiedzeniach Zarządu jest możliwe uczestnictwo członków Komisji Rewizyjnej. 

Podczas posiedzeń członkowie Komisji pełnią funkcję głosu doradczego. 

§31 

1. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków Stowarzyszenia, którzy nie 

pełnią jednocześnie funkcji, ani w Zarządzie, ani w Komisji Rewizyjnej. Wyboru 
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Członków Sądu Koleżeńskiego dokonuje Walne Zgromadzenie. Sąd Koleżeński na 

swym pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego grona Przewodniczącego Sądu 

Koleżeńskiego. 

2. Sąd Koleżeński jest zobowiązany do: 

a) rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, 

b) zajmowania się przypadkami łamania postanowień Statutu, przyjętych regulaminów 

oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) rozpatrywanie wniosków i skarg złożonych na władze Stowarzyszenia, 

d) rozpatrywania wniosków o wykreślenie danej osoby z listy członków Stowarzyszenia. 

3. Sąd Koleżeński zwołuje się na przyjęty przez przewodniczącego wniosek członka 

Stowarzyszenia. Sąd przygotowuje orzeczenie w czasie do 30 dni, licząc od dnia 

następującego po dacie wpływu wniosku. Strony sporu są informowane o dacie 

posiedzenia Sądu.  

4. Po zakończeniu postępowania, Sąd Koleżeński wydaje orzeczenie, które jest 

podawane do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Członka Stowarzyszenia statutu, 

regulaminów lub uchwał powziętych przez władze Stowarzyszenia Sąd Koleżeński 

może orzec o nałożeniu kary upomnienia, nagany, a w szczególnie rażących 

przypadkach może zadecydować o konieczności skierowania do Zarządu wniosku o 

wykreślenie danej osoby z listy członków Stowarzyszenia. 

6. Sąd wydaje orzeczenia wraz z ich uzasadnieniem. Orzeczenia Sądu zapadają 

jednomyślnie i są podejmowane zawsze w obecności pełnego składu Sądu 

Koleżeńskiego. Orzeczenia Sądu podejmowane są podczas niejawnej części 

posiedzenia. 

7. Każda strona sporu ma prawo skierować do Walnego Zgromadzeniawniosek o 

ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin zgłoszenia wniosku upływa 30 dni po 

doręczeniu zainteresowanym stronom orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wraz z 

uzasadnieniem. Powyższe dotyczy jedynie decyzji o nałożeniu kar upomnienia 

oraz nagany 

 

§32 

Jeśli liczba osób sprawujących funkcję we władzach Stowarzyszenia cytowanych w § 21 

punkcie 1 b, c  i d ulegnie zmniejszeniu, podczas kadencji, możliwe jest uzupełnienie 

składu tych władz w trybie kooptacji. Uzupełnienie składu tą metodą jest przeprowadzane 

przez pozostałych członków danego organu. Przy wykorzystaniu kooptacji, dozwolone jest 

powołanie mniej, niż 50% składu danego organu.  

Rozdział 5 

Wybory Władz Stowarzyszenia 

§33 

Wszystkie osoby posiadające status członka Stowarzyszenia, mają czynne i bierne prawo 

wyborcze, z wyłączeniem osób określonych przez niniejszy Statut. 

Rozdział 6 
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Finanse 

§34 

Na majątek Stowarzyszenia składają się wpływy oraz dochody pochodzące ze: 

1. składek członkowskich uiszczanych przez członków Stowarzyszenia; 

2. darowizn, spadków i zapisów dokonanych na rzecz Stowarzyszenia; 

3. dotacji na rzecz Stowarzyszenia; 

4. majątku Stowarzyszenia; 

5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie. 

§35 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem może 

być w szczególności: 

a) wydawanie książek, 

b) wydawanie wykazów oraz list, 

c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

d) pozostała działalność wydawnicza, 

e) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 

f) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach, 

g) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet  

h) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 

targowiskami, 

i) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

j) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

2. Całkowity dochód pochodzący z działalności gospodarczej prowadzonej przez 

Stowarzyszenie będzie przeznaczany na cele statutowe Stowarzyszenia. 

§36 

Zgoda Walnego Zgromadzenia jest konieczna, jeśli jakakolwiek decyzja władz 

Stowarzyszenia prowadzi do powiększenia lub pomniejszenia wartości majątku trwałego 

Stowarzyszenia o więcej niż 50.000 PLN.  

Rozdział 7 

Tryb zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia 

§37 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz rozwiązanie Stowarzyszenia są przeprowadzane na 

drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, jeśli w 

pierwszym terminie głosowania jest obecnych co najmniej 50% członków Stowarzyszenia 
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posiadających prawo do głosowania, bądź w drugim terminie niezależnie od liczby 

głosujących.  

§38 

W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków 

jest zobowiązane do wydania dyspozycji o majątku Stowarzyszenia oraz powołania 

Komisji Likwidacyjnej. 

§39 

Sprawy, które nie są regulowane przez Statut, rozpatruje się w oparciu o stosowne 

przepisy prawa. 


