Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3/2014
Walnego Zgromadzenia Delegatów PTZP
z dnia 17.11.2014 roku

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO

ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER PRAWNY
§1
1. Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego zwane dalej Towarzystwem działa na
podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r.,
Nr 20, poz. 104 i z 1990r. Nr 14, poz. 86 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 ze
zm.) oraz niniejszego statutu.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§2
1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Towarzystwo może działać także w innych niż Rzeczpospolita Polska krajach, z
poszanowaniem prawa miejscowego kraju, w którym działa.
§3
1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa, a siedzibę władz
Towarzystwa ustala Zarząd Główny na czas trwania kadencji Zarządu.
2. Towarzystwo może tworzyć oddziały obejmujące co najmniej obszar jednego
województwa.
§4
1. Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem „POLSKIE TOWARZYSTWO
ZDROWIA PUBLICZNEGO”.
2. Dla działalności bieżącej Towarzystwo, a także jego oddziały korzystają z pieczęci
podłużnych, których treść ustalają odpowiednio Zarząd Główny lub zarządy
oddziałów.
§5
Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE TOWARZYSTWA I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Celami Towarzystwa są:
1. Upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie zdrowia publicznego oraz
szerzenie postępu w tej dziedzinie.
2. Inspirowanie działalności naukowo – badawczej w dziedzinie zdrowia publicznego
oraz ułatwianie członkom Towarzystwa prowadzenia tej działalności.
3. Wspieranie członków Towarzystwa w podnoszeniu ich zawodowych i naukowych
kwalifikacji.
4. Opracowywanie i opiniowanie programów i metod kształcenia pracowników systemu
ochrony zdrowia i promocji zdrowia, dbanie o właściwy i zrównoważony ich rozwój
oraz współdziałanie w prowadzeniu szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.
5. Integrowanie środowisk realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia, promocji
zdrowia; wymiana doświadczeń i umożliwianie pogłębiania wiedzy w tych
dziedzinach.
6. Wywieranie wpływu na kształtowanie polityki zdrowia publicznego w Polsce.
§7
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie działań na rzecz ograniczania ryzyka i upowszechniania zachowań
prozdrowotnych oraz innych form aktywności w dziedzinie zdrowi publicznego.
2. Opiniowanie zmian w systemie ochrony zdrowia, w szczególności przedstawianie
wniosków dotyczących planów restrukturyzacji, rozwoju i działalności systemu
ochrony zdrowia.
3. Opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie rozwoju systemu ochrony
zdrowia i zdrowia publicznego.
4. Rozwijanie działalności profilaktycznej zmierzającej do zmniejszenia zawodowego
narażenia środowiskowego, w celu ograniczenia powodowanych przez nie
niekorzystnych skutków zdrowotnych.
5. Intensyfikowanie działań zmierzających do wczesnego wykrywania schorzeń
związanych przyczynowo ze środowiskiem i stylem życia.
6. Rozwijanie programów promocji zdrowia, w tym szerzenie oświaty zdrowotnej oraz
współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie popularyzowania problematyki
zdrowia publicznego.
7. Współpracę ze środowiskiem nauki i praktyki zdrowia publicznego, jednostkami
rządowymi i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwami, organizacjami
naukowymi, związkowymi, społecznymi i gospodarczymi w zakresie realizacji celów
Towarzystwa.
8. Uczestniczenie w procesie legislacyjnym.
9. Reprezentowanie Towarzystwa na targach, konferencjach naukowych, imprezach
branżowych, seminariach naukowych, konferencjach w kraju i za granicą.
10. Organizowanie zjazdów, konferencji, wykładów i kursów, a także posiedzeń naukowo
– szkoleniowych upowszechniających dorobek ochrony i promocji zdrowia
publicznego jak również efekty działalności Towarzystwa.

§8
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i
organizacji zajmujących się taką samą lub zbliżoną działalnością.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
§9
1. Towarzystwo może zrzeszać członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych i akceptująca cele
statutowe Towarzystwa, trwale związana z działalnością w dziedzinie zdrowia
publicznego.
2. Osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie członkostwa zwyczajnego może zostać
przyjęta w poczet członków Towarzystwa pod warunkiem uzyskania rekomendacji
dwóch członków zwyczajnych.
3. Członkowie zwyczajni Towarzystwa przyjmowani są przez oddziały Towarzystwa.
§ 11
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych lub prawna –
która zadeklaruje pomoc rzeczową, finansową lub merytoryczną na rzecz
Towarzystwa.
2. Członkowie wspierający Towarzystwa przyjmowani są przez oddziały Towarzystwa
po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.
§ 12
1. Członkostwo honorowe nadaje się w uznaniu wyjątkowych zasług dla zdrowia
publicznego lub Towarzystwa.
2. Członkostwo honorowe jest dożywotnie.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Towarzystwa na wniosek
Zarządu Głównego.
4. Członek honorowy Towarzystwa jest zwolniony z opłat za udział w zjazdach
Towarzystwa, a także z innych opłat na rzecz członkostwa w Towarzystwie.
§ 13
1. Członkiem Towarzystwa (zwyczajnym, wspierającym lub honorowym) może zostać
obywatel innego niż Rzeczpospolita Polska państwa lub zagraniczna osoba prawna,
jeśli swoją działalnością przyczynia się do rozwoju systemu ochrony zdrowia i
promocji zdrowia w aspekcie międzynarodowym.

§ 14
Osoba fizyczna lub prawna staje się członkiem zwyczajnym lub wspierającym na
podstawie uchwały Zarządu Oddziału, po uiszczeniu składki członkowskiej i
jednorazowej opłaty wpisowej.

1.

2.

3.
4.

§ 15
Członkowie Towarzystwa mają prawo do:
a. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, z
zastrzeżeniem § 16,
b. uczestniczenia w posiedzeniach, zebraniach i spotkaniach Towarzystwa,
c. uczestniczenia w zjazdach naukowych i innych spotkaniach organizowanych przez
Towarzystwo,
d. uzyskiwania informacji o działalności Towarzystwa. W przypadku trudności w
uzyskaniu informacji każdy z członków jest uprawniony do zwrócenia się Walnego
Zgromadzenia Towarzystwa z wnioskiem o podjęcie uchwały regulującej
wykonanie tego prawa,
e. inicjowania działań służących realizacji celów statutowych Towarzystwa i
uczestnictwa w realizacji tych prac,
f. korzystania ze składników majątkowych Towarzystwa zakupionych do wspólnego
użytku członków na zasadach określonych uchwałą Zarządu Głównego lub
zarządu oddziału,
g. korzystania z innej pomocy lub usług określonych przez Towarzystwo.
Członkowie zwyczajni Towarzystwa są zobowiązani do:
a. Przestrzegania Statutu i dostosowania się do uchwał podejmowanych przez
organy Towarzystwa,
b. Wspierania Towarzystwa w działalności zmierzającej do realizacji celów
statutowych,
c. Opłacania terminowo składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd
Główny.
Członkowie wpierający wpłacają na rzecz Towarzystwa środki finansowe lub
świadczą inne świadczenia rzeczowe w wysokości zadeklarowanej przez siebie.
Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają w Towarzystwie za
pośrednictwem swoich przedstawicieli prawnych.

§ 16
Członkowie wspierający – osoby fizyczne i prawne – nie mogą korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego Towarzystwa.
§ 17
1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a. przyjęcia przez zarząd oddziału oświadczenia członka o rezygnacji.
b. wykluczenia przez zarząd oddziału.

c. nieopłacania składek członkowskich lub dokonywania wpłat lub innych
świadczeń rzeczowych, o których mowa w § 17 pkt. 2 przez okres 2 lat, pomimo
nieskutecznego upomnienia.
d. śmierci członka Towarzystwa lub zakończenia prowadzenia przez członka
będącego osobą prawną działalności gospodarczej.
e. utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych.
f. rozwiązania Towarzystwa.
2. Zarząd oddziału, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i umożliwieniu
wypowiedzenia się zainteresowanej osobie, może podjąć decyzję o skreśleniu z listy
członków Towarzystwa osoby działającej na szkodę Towarzystwa.
§ 18
1. Podstawą działalności Towarzystwa jest praca społeczna członków, jednak do
wykonania niezbędnych czynności administracyjnych lub formalnych Zarząd Główny
lub zarządy oddziałów mogą zatrudnić osoby niebędące członkami Towarzystwa do
zrealizowania określonej czynności za wynagrodzeniem.
2. Pełnienie funkcji z wyboru we władzach Towarzystwa ma charakter honorowy.
3. Osobie pełniącej funkcję z wyboru w Towarzystwie, na podstawie uchwały Zarządu
Głównego lub zarządu oddziału, przysługuje prawo do zwrotu kosztów podróży lub/i
zakwaterowania w przypadku wyjazdu w sprawach związanych z reprezentowaniem
Towarzystwa.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zgromadzenie Delegatów,
b. Zarząd Główny,
c. Główna Komisja Rewizyjna.
2. Organem doradczym Zarządu Głównego jest Rada Doradcza.
§ 20

1. Władzami oddziału Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 21
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia i Walnego Zebrania Członków Oddziału
podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa.

2. Uchwały pozostałych organów Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności do najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków tych
organów, przy czym w sytuacji równej liczby głosów decydującym jest głos
Przewodniczącego danego organu.

1.

2.
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§ 22
Kadencja Zarządu Głównego, zarządów oddziałów, Głównej Komisji Rewizyjnej i
komisji rewizyjnych oddziałów trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów, z wyjątkiem Prezesa, którego wybór odbywa się
bezwzględną większością głosów.
Członkowie wybierani do Zarządu Głównego, zarządów oddziałów, Główne Komisji
Rewizyjnej lub komisji rewizyjnych oddziałów mogą pełnić tą samą funkcję nie dłużej
niż przez dwie kolejne kadencje.
Członkostwo w Zarządzie Głównym, zarządach oddziałów, Głównej Komisji
Rewizyjnej i komisjach rewizyjnych oddziałów wygasa w przypadku:
a. utraty członkostwa w Towarzystwie,
b. odwołania z pełnienia funkcji odpowiednio przez Walne Zgromadzenie Delegatów
lub Walne Zebranie Członków Oddziału,
c. rezygnacji.
Walne Zgromadzenie Delegatów lub Walne Zebranie Członków Oddziału może
odwołać odpowiednio: cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Głównego
lub zarządów oddziałów zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.
W przypadku zaistnienia wakatu w składzie Zarządu Głównego, zarządów oddziałów,
Głównej Komisji Rewizyjnej lub komisji rewizyjnych oddziałów w trakcie trwania
kadencji, skład osobowy tych organów uzupełnia się w formie uchwały pozostałych
członków tego organu w ten sposób, że członkiem staje się osoba, która w trakcie
wyborów do tego organu uzyskała kolejną pozycję na liście kandydatów. Liczba osób,
które w tym trybie mogą zostać włączone do władz Towarzystwa nie może
przekroczyć 1/3 liczby pochodzących z wyboru.
W przypadku gdy wakat, o którym mowa w pkt. 5 dotyczy Prezesa Zarządu Głównego
lub prezesa zarządu oddziału, właściwy zarząd podejmuje uchwałę o powierzeniu
jednemu z członków zarządu funkcji pełniącego obowiązki prezesa do czasu
przeprowadzenia wyborów w statutowym terminie.
W przypadku gdy nie ma możliwości uzupełnienia wakatu, o którym mowa w pkt. 5
wobec braku osób które otrzymały kolejną pozycję na liście kandydatów, organ ten do
czasu zorganizowania wyborów działa w pomniejszonym składzie.
WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW

§ 23
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny, który
powiadamia o tym zarządy wszystkich oddziałów Towarzystwa w terminie nie
późniejszym niż 45 dni przed zaplanowanym terminem.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się przynajmniej raz w roku.
3. Zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów zawierają
proponowany porządek obrad.

4. Delegatów z oddziałów wybiera Walny Zjazd Członków Oddziału łącznie z wyborami
władz oddziału, w ten sposób, że 1 delegat przypada na 3 członków zwyczajnych. W
Przypadku gdy liczba członków zwyczajnych nie jest podzielna przez 3, stosuje się
zaokrąglenie ułamka w górę, do pełnej jedności.
5. Walny Zjazd Członków Oddziału może wybrać dowolną liczbę delegatów, przy czym
za delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów uznaje
się taką liczbę, która odpowiada proporcji 1 delegat na 3 członków zwyczajnych
oddziału, na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia Delegatów przez Zarząd
Główny.
6. Najpóźniej na 30 dni przed zaplanowanym dniem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów zarządy oddziałów przedstawiają listę delegatów, którzy
wezmą udział w Walnym Zgromadzeniu.
7. W terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed zaplanowanym dniem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarząd Główny przekazuje każdemu zgłoszonemu
przez zarząd oddziału delegatowi indywidualnie (osobiście, elektronicznie lub
pisemnie) niezbędne informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w
tym projekty dokumentów, uchwał i sprawozdań, celem zapoznania się.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny
z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 20
członków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów na skutek żądań, o
których mowa w pkt. 1 następuje w ciągu 45 dni od dnia wpłynięcia pisemnego
żądania na adres korespondencyjny Zarządu Głównego.

§ 25
1. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów lub Walnym Zjeździe
Członków Oddziału z głosem stanowiącym ma każdy delegat, członkowie Zarządu
Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów lub Walnym Zjeździe
Członków Oddziału z głosem doradczym ma każdy członek zwyczajny, wspierający i
honorowy Towarzystwa.
§ 26
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należą:
a. wybór Prezydium Zgromadzenia (w tym przewodniczącego, sekretarza), Komisji
Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Wyborczej.
b. udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej za
miniony okres, po wcześniejszym zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności
i po przeprowadzeniu dyskusji,
c. wybór prezesa Zarządu Głównego, pozostałych członków Zarządu Głównego i
Głównej Komisji Rewizyjnej,
d. podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działalności Towarzystwa,
e. uchwalanie zmian w statucie,

f. rozstrzyganie spraw wniesionych do porządku obrad przez prezesa Zarządu
Głównego, Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, lub zarządy oddziałów.
g. rozstrzyganie spraw złożonych do porządku obrad przez co najmniej 10
delegatów,
h. podejmowanie uchwał w sprawie nadania określonej osobie godności członka
honorowego,
i. uchwalanie budżetu Towarzystwa,
j. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa
§ 27
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są prawomocne przy obecności co
najmniej połowy liczby delegatów zgłoszonych przez właściwe zarządy oddziałów.
2. W przypadku braku obecności wymaganej liczby delegatów Walne Zgromadzenie
Delegatów może odbyć się w drugim terminie, niezależnie od liczby obecnych, jednak
nie wcześniej niż 30 minut od planowanej godziny rozpoczęcia obrad i po
stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie zostało zwołanie zgodnie z przepisami
określonymi w § 23 statutu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań dotyczących zmiany w statucie, które
wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów oraz z wyjątkiem głosowań
osobowych, które wymagają głosowania tajnego.
§ 28
Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów są protokołowane, protokół dla swojej
ważności wymaga podpisu przewodniczącego i sekretarza.
§ 29
Organizacja i przebieg Walnego Zjazdu Członków Oddziału odbywa się na zasadach
określonych w § 23 – 28, w odniesieniu do władz oddziału.
ZARZĄD GŁÓWNY
§ 30
1. Działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd Główny.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes Zarządu Głównego wybrany przez Walne
Zgromadzenie Delegatów.
3. Zarząd Główny składa się łącznie z Prezesem z 7 członków, którzy na pierwszym
posiedzeniu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy,
posiedzenia mogą w szczególności odbywać się z wykorzystaniem środków
teletransmisji na odległość, a uchwały mogą być podejmowane korespondencyjnie.
5. W przypadku podejmowania uchwał Zarządu Głównego korespondencyjnie, za dzień
podjęcia uchwały uznaje się datę złożenia pod nią podpisu ostatniego z uprawnionych
członków Zarządu Głównego.

6. Pracą Zarządu Głównego kieruje Prezes Zarządu Głównego, którego kompetencje i
zakres obowiązków określa Regulamin Pracy Zarządu.
7. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności do najmniej połowy członków Zarządu.
§ 31
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa oraz do zaciągania zobowiązań
w imieniu Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu
Głównego.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu oddziału Towarzystwa oraz do zaciągania
zobowiązań w imieniu oddziału Towarzystwa wymagane jest łączne działanie dwóch
wskazanych przez Zarząd Główny członków zarządu oddziału.
§ 32
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należą:
a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b. kierowanie działalnością Towarzystwa, zarządzanie majątkiem oraz
reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
c. przygotowywanie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów,
d. uchwalanie rocznych projektów budżetu i planu działalności Towarzystwa,
e. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansu, rachunku zysków i
strat oraz przygotowywanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów
w sprawach przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
f. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
g. podejmowanie uchwał w sprawach ustanowienia pełnomocników do dokonania
określonej czynności prawnej w imieniu Towarzystwa, albo do określonego
rodzaju czynności.,
h. inne nienależące do kompetencji pozostałych organów Towarzystwa.
§ 33
1. Zarząd Główny może powołać komitety naukowe, sekcje specjalistyczne lub zespoły
badawcze, a także desygnować ich przewodniczących.
2. Przewodniczący komitetów naukowych, sekcji specjalistycznych lub zespołów
badawczych mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem
doradczym.
RADA DORADCZA
§ 34
1. Zarząd Główny ma prawo powołać Radę Doradczą, w skład której wchodzić będą
wybitni przedstawiciele nauki i praktyki, prowadzący działalność w dziedzinie
zdrowia publicznego.
2. Liczba członków Rady Doradczej jest uzależniona od decyzji Zarządu Głównego i nie
jest limitowana.

3. Opinie Rady poza Towarzystwem prezentuje Zarząd ze wskazaniem ich autorstwa.
Rada ani Jej członkowie nie mają prawa wypowiadania się w imieniu Towarzystwa.
4. Rada Doradcza obraduje kolegialnie. Rada prezentuje swoje stanowisko Zarządowi
Głównemu jeśli przyjęła je przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
5. Do zadań Rady Doradczej należą:
a. współdziałanie z Zarządem Głównym w celu realizacji celów statutowych
Towarzystwa,
b. szerokie promowanie na arenie krajowej i międzynarodowej Towarzystwa, jego
działalności i realizowanych projektów,
c. wspieranie podejmowania decyzji przez Zarząd Główny poprzez prawo udziału z
głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego,
d. udział w projektach naukowych i innych inicjatywach podejmowanych przez
Towarzystwo, zmierzających do promowania idei zdrowia publicznego, promocji
zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
§ 35
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, którzy wybierani są przez Walne
Zgromadzenie Delegatów.
3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają
spośród siebie przewodniczącego.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 36
Zadaniem Głównej Komisji Rewizyjnej jest badanie całokształtu działalności
Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami
wynikającymi z zaleceń pokontrolnych oraz żądać wyjaśnień.
Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu
Zgromadzeniu Delegatów, wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi
Głównemu lub wnioskuje o odwołanie poszczególnych członków Zarządu Głównego
lub całego Zarządu Głównego.
Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów w razie stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu
Towarzystwa lub stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych
obowiązków.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach
Zarządu Głównego z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V
ODDZIAŁY TOWARZYSTWA
§ 37
1. Zarząd Główny na wniosek co najmniej 5 osób może powołać oddział Towarzystwa.
2. Uchwała Zarządu Głównego o utworzeniu oddziału zawiera datę i miejsce pierwszego
zebrania założycielskiego, jego zasięg terytorialny oraz imię i nazwisko osoby
organizującej oddział, która kieruje nim do czasu przeprowadzenia wyborów władz
oddziału, które muszą odbyć się na zebraniu założycielskim.
3. W zebraniu założycielskim oddziału uczestniczy przedstawiciel Zarządu Głównego.

§ 38
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należą:
a. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
b. wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. delegowanie przedstawicieli oddziału na Walne Zgromadzenie Delegatów
2. Wszyscy członkowie oddziału Towarzystwa są uprawnieni do udziału w Walnym
Zjeździe Członków Oddziału, mają pełne czynne i bierne prawa wyborcze w wyborach
władz oddziału Towarzystwa.
§ 39
1. Zarząd Oddziału składa się z:
a. przewodniczącego,
b. sekretarza,
c. skarbnika
2. Zarząd Oddziału wybierany jest przez Walny Zjazd Członków Oddziału w głosowaniu
tajnym,
§ 40
1. Do zadań Zarządu Oddziału należą:
a. kierowanie działalnością oddziału,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów, Walnego Zjazdu
Członków Oddziału i Zarządu Głównego,
c. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdania z działalności oraz rozliczanie
otrzymanych od Zarządu Głównego środków finansowych,
d. przekazywanie 20% zebranych składek członkowskich na rzecz Zarządu
Głównego,
e. promowanie działalności Towarzystwa, przyjmowanie nowych członków i
upowszechnianie celów statutowych Towarzystwa w otoczeniu.
§ 41
Zarząd Oddziału może powoływać komitety naukowe i sekcje specjalistyczne,
samodzielne lub będące filiami sekcji i komitetów powołanych przez Zarząd Główny.

§ 42
1. Oddziały Towarzystwa mogą prowadzić samodzielnie gospodarkę finansową w
ramach środków zebranych od swoich członków lub pozyskanych z innych źródeł, w
szczególności darowizn i zapisów.
2. Zarząd Oddziału może prowadzić rozliczenia finansowe za pomocą własnego
rachunku bankowego. Zarząd Główny upoważni w tym celu dwóch członków Zarządu
Oddziału do składania oświadczeń woli w imieniu oddziału.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 43

1. Majątek Towarzystwa składa się z:
a. składek członkowskich,
b. datków, zapisów, subwencji i dotacji,
c. środków uzyskanych w ramach odpisów podatkowych w ramach przepisów
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
d. odsetki od lokat kapitałowych,
e. dochodów uzyskanych w wyniku organizowanych imprez, konferencji,
seminariów i spotkań, prowadzonych w ramach działalności statutowej.
2. Wysokość składek członkowskich, terminy ich zapłaty ustala Walny Zjazd Delegatów.
3. Towarzystwo nie może prowadzić działalności gospodarczej.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
5. Towarzystwo za swoje zobowiązania odpowiada tylko swoim majątkiem. W żadnym
wypadku członkowie Towarzystwa nie odpowiadają za zobowiązania Towarzystwa
własnym majątkiem.
ROZDZIAŁ VII
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 44
1. Zmiana statutu lub uchwalenie tekstu jednolitego następuje w drodze uchwały
Walnego Zjazdu Delegatów.
2. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zjazdu
Delegatów, większością kwalifikowaną 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy delegatów uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma
być przeznaczony majątek Towarzystwa.
4. Uchwała o przekazaniu majątku w trybie ust. 3 wymaga dla swojej ważności
zatwierdzenia przez Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 45
1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 7.04.1989r. prawo o stowarzyszeniach (tj. z 2001, Nr 79, poz. 855 ze
zm.).

Przewodnicząca Zgromadzenia

Sekretarz Zgromadzenia
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