UCHWAlA NR 95/STATUT/2013
Walnego Zgromadzenia Delegat6w Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej z
dnia 15 wrzesnia 2013 roku
w sprawie przyj~cia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki
Laboratoryjnej po zmianach dokonanych przez Walne Zgromadzenie Delegat6w Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w dniu 15 wrzesnia 2013 r.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sq_dowym,
Oz. U. Nr 168, paz. 1186 z 2007 r. z p6zn. zm., Walne Zgromadzenie Delegat6w Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej uchwala, co nast~puje:

§1
Przyjmuje si~ tekst jednolity Statutu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki
Laboratoryjnej po zmianach dokonanych przez Walne Zgromadzenie Delegat6w Polskiego
Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w dniu 15 wrzesnia 2013 r. w brzmieniu
stanowiq_cym Zalctcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

§2
Uchwa~a wchodzi w zycie z dniem podj~cia, z mocq_ obowiq_zujq_cq_ od dnia zarejestrowania
zmiany Statutu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej w Krajowym Rejestrze
Sq_dowym.
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Przewodniczq_cy Walnego Zgromadzenia

Zatacznik nr 1 do UchwaN nr 95/STATUT/2013 Walnego Zgromadzenia Delegat6w
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej z dnia 15 wrzesnia 2013 roku w sprawie
przyj~cia tekstu jednolitego Statutu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej po
zmianach dokonanych przez Walne Zgromadzenie Delegat6w Polskiego Towarzystwa
Diagnostyki Laboratoryjnej w dniu 15 wrzesnia 2013 r.
TEKST
JEDNOLITY
STATUTU
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ PO ZMIANACH DOKONANYCH PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE
DELEGAT6W POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W DNIU
15.09.2013 R.

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

I. Nazwa, teren dzialalnosci, sledziba wladz i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nasi nazw~ Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej w skr6cie
PTDL, zwane w dalszej cz~sci Statutu Towarzystwem.
§2
Terenem dziatalnosci Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibq_ miasto
stoteczne Warszawa.

§3
Towarzystwo jest zarejestrowanym medycznym stowarzyszeniem naukowym, dziatajq_cym
na podstawie obowiq_zujq_cego prawa o stowarzyszeniach i z tego tyMu posiada osobowosc
prawnq_.
§4
1) Towarzystwo moi:e powotywac Oddziaty Terenowe, Sekcje Naukowe, Sekcje
Problemowe oraz Fundacje.
2) Oddziaty Terenowe sq_ terenowymi jednostkami organizacyjnymi podlegajq_cymi
wpisowi do Krajowego Rejestru Sq_dowego.
§5
1) Towarzystwo uzywa piecz~ci okrqgtej z napisem w otoku : Polskie Towarzystwo
Diagnostyki Laboratoryjnej, z napisem w srodku: Zarzq_d Gt6wny oraz piecz~ci
podtui:nej z napisem: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Zarzq_d
Gt6wny lub Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Zarzq_d Oddziatu w ....

2) Towarzystwo posiada wtasne godto oraz sztandar, kt6rych wz6r okresla uchwata
Walnego Zgromadzenia Delegat6w.

§6
Towarzystwo moie bye cztonkiem innych organizacji i stowarzyszen ustanowionych prawem,
dziatajq_cych na terenie kraju i poza jego granicami.
§7
Towarzystwo opiera swojq_ dziatalnosc na pracy spotecznej og6tu cztonk6w.

II. Cele i srodki dzialania
§8

Celem dzialalnosci Towarzystwa jest:
1) rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i
szerzenie post~pu w tej dziedzinie,
2) wsp6tudzial w podnoszeniu fachowej i naukowej wiedzy cztonk6w PTDL oraz
zach~canie i utatwianie im prowadzenia badali naukowych,
3) wsp6tdzialanie z organami administracji palistwowej, samorzq_dami zawodowymi i
terytorialnymi, innymi instytucjami oraz organizacjami spotecznymi w organizowaniu
Krajowej Ochrony Zdrowia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
4) wsp61dzialanie w szkoleniu fachowych pracownik6w w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej i zainteresowali Towarzystwa.
§9

1) Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie konferencji, kongres6w, zjazd6w naukowych, wyklad6w, posiedzeli
dyskusyjnych oraz kurs6w w ramach obowiq_zujq_cych w tym zakresie przepis6w,
b) organizowanie spotkali naukowych, wystaw i pokaz6w aparatury laboratoryjnej,
c) redagowanie periodyku ,Diagnostyka Laboratoryjna" oraz prowadzenie innej
dziatalnosci wydawniczej za posrednictwem instytucji do tego uprawnionych, w tym
wydawanie wtasnych czasopism, prac z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej oraz
biuletyn6w informacyjno-szkoleniowych,
d) powotywanie sekcji naukowych oraz komisji problemowych w ramach obowiq_zujq_cych
w tym wzgl~dzie przepis6w, a takze obejmowanie patronatem stowarzyszeli
student6w, k61 technik6w oraz innych organizacji zainteresowanych rozwojem
diagnostyki laboratoryjnej,
e) wsp6tprac~ z innymi towarzystwami i organizacjami w kraju i za granicq_, majq_cymi
podobne cele,
f) inicjowanie i popieranie dziatali majq_cych na celu opracowanie istotnych zagadnieli z
zakresu diagnostyki laboratoryjnej m.in. poprzez ogtaszanie konkurs6w,
przyznawanie nagr6d oraz grant6w na badania,
g) podejmowanie dziatali zmierzajq_cych do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu
diagnostyki laboratoryjnej i jakosci wykonywanych badali,
h) uczestniczenie w dziatalnosci fundacji zwiq_zanych z celami statutowymi
Towarzystwa,
i) mozliwosc cztonkostwa w fundacjach, sp6tdzielniach, mozliwosc (wsp6t)udziatu w
krajowych i zagranicznych sp6tkach kapitalowych, na zasadach przewidzianych
odr~bnymi przepisami.
2) Towarzystwo wspiera udziat swoich cztonk6w w krajowych i mi~dzynarodowych
kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej.
3) Towarzystwo moze tworzyc i likwidowac jednostki organizacyjne, kt6re dzialac b~dq_
na zasadach okreslonych obowiq_zujq_cymi przepisami prawa, niniejszym statutem
oraz regulaminami uchwalonymi przez Zarzq_d mowny Towarzystwa.

Ill. Czfonkowie, ich prawa i obowictzki

§ 10
Cztonkowie dzielq_ si~ na:

1)
2)
3)
4)

zwyczajnych,
wspierajq_cych,
zagranicznych,
honorowych.

§ 11
1) Czfonkiem zwyczajnym Towarzystwa moi:e bye kai:dy obywatel RP posiadajq_cy
wyi:sze wyksztakenie dajq_ce podstaw~ do pracy w diagnostyce laboratoryjnej lub
rozwijania zainteresowan naukowych w tej dziedzinie.
2) Czfonkowie zwyczajni sq_ przyjmowani przez - Zarzq_d wfasciwego Oddziafu
Terenowego na podstawie zfozonej na pismie deklaracji na posiedzeniu Zarzq_du
Oddziatu Terenowego,
3) Osoba nie przyj~ta moze odwotac si~ od decyzji Zarzq_du Oddziatu do Zarzq_du
Gf6wnego, kt6rego uchwata w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 12
Czfonkowie zwyczajni Towarzystwa majq_ prawo do:
1) uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach PTDL zgodnie z
postanowieniami Statutu,
2) uczestnictwa w zjazdach, sympozjach, konferencjach i posiedzeniach naukowych
organizowanych przez Towarzystwo, korzystajq_c z prawa pierwszenstwa,
3) korzystanie z ulg w optatach przewidywanych na wydawnictwa i imprezy,
4) czynnego i biernego prawa wyborczego do wtadz PTDL. Prawo to uzyskuje Obywatel
Polski, posiadajq_cy petnq_ zdolnosc do czy.nnosci prawnych.

§13
Cztonkowie zwyczajni PTDL zobowiq_zani sq_ do:
1) przestrzegania postanowien Statutu, regulamin6w jednostek organizacyjnych
Towarzystwa i uchwat organ6w Towarzystwa,
2) przyczyniania si~ do realizacji cel6w statutowych Towarzystwa,
3) regularnego optacania skfadki cztonkowskiej w wysokosci uchwalonej przez Walne
Zgromadzenie Delegat6w. Na wniosek cztonka zwyczajnego poparty przez Zarzq_d
Oddziatu, Zarzq_d Gt6wny maze indywidualnie czasowo obnizyc wysokosc sktadki w
przypadku znacznego pogorszenia si~ stanu materialnego czfonka na skutek:
przerwy w pracy zarobkowej, spowodowanej dtugotrwafq_ chorobq_, urlopem
macierzyr'lskim, urlopem wychowawczym, urlopem rodzicielskim lub innq_ niezaleznq_
przyczynq_. Rencisci i emeryci optacajq_ 20% obowiq_zujq_cej sktadki.

§14
Cztonkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystq_pienia z PTDL, zgtoszonego na pismie przez cztonka
wfasciwemu Zarzq_dowi Oddziafu,
2) prawomocnej uchwaty Zarzq_du Gt6wnego, na wniosek Zarzq_du Oddziatu, o
skresleniu z listy cztonk6w z powodu nieptacenia sktadek cztonkowskich przez okres
21at,
3) prawomocnego orzeczenia Sq_du Kolezenskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
4) wymierzenia prawomocnym wyrokiem sq_du powszechnego srodka karnego w postaci
pozbawienia praw publicznych,
5) smierci cztonka.

§15
1) Od uchwaty Zarzq_du Gt6wnego o skresleniu z listy cztonk6w, przewidzianej w § 14
ust. 2 oraz od orzeczenia Sq_du Kolei:enskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
przewidzianego w § 14 ust. 3, przystuguje cztonkowi pisemne odwotanie do Walnego

Zgromadzenia Delegat6w w terminie 2 miesi~cy od dnia dor~czenia uchwaty lub
orzeczenia.
2) Gdy uchwata Zarzq_du Gt6wnego nie jest jeszcze prawomocna, moi:e bye przez
Zarzq_d Gt6wny uchylona, w razie uregulowania wszelkich zalegtych sktadek
cztonkowskich przez cztonka.

§ 16
1) Cztonkiem wspierajq_cym moi:e bye osoba fizyczna lub prawn a, kt6ra dla poparcia
dziatalnosci PTDL zadeklaruje state poparcie finansowe i zostanie przyj~ta przez
Zarzq_d Gt6wny na podstawie pisemnej deklaracji.
2) Cztonek wspierajq_cy dziata w Towarzystwie osobiscie lub na podstawie umocowania
za posrednictwem swego przedstawiciela.
3) Cztonek wspierajq_cy posiada wszystkie prawa cztonka zwyczajnego, z wyjq_tkiem
gtosu stanowiq_cego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
§17
Cztonkostwo cztonka wspierajq_cego ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystqpienia zgtoszonego na pismie Zarzq_dowi Gt6wnemu,
2) skreslenia na podstawie uchwaty Zarzq_du Gt6wnego z powodu naruszenia
postanowien deklaracji, o kt6rej mowa w § 16 ust. 1,
3) skreslenia z powodu utraty osobowosci prawnej,
4) wykluczenia na mocy orzeczenia Sq_du Kolei:enskiego za dziatalnose na szkod~
T owarzystwa.

§ 18
1) Cztonkiem zagranicznym moi:e bye obywatel innego panstwa, posiadajq_cy wyi:sze
wyksztatcenie, pracujq_cy zawodowo lub naukowo w diagnostyce laboratoryjnej.
2) Cztonk6w zagranicznych przyjmuje Zarzq_d Gt6wny na podstawie ztoi:onej przez nich
deklaracji.
3) Cztonek zagraniczny ptaci sktadki cztonkowskie w wysokosci uchwalonej przez Walne
Zgromadzenie Delegat6w.
4) Cztonek zagraniczny posiada wszystkie prawa i obowiq_zki cztonka zwyczajnego, z
wyjq_tkiem gtosu stanowiq_cego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.
5) Cztonkostwo cztonka zagranicznego ustaje na skutek dobrowolnego wystqpienia
zgtoszonego na pismie Zarzq_dowi Gt6wnemu alba skreslenia przez Zarzq_d Gt6wny
na skutek zalegania z optatq_ sktadek cztonkowskich za okres 2 lat, alba wykluczenia
na mocy orzeczenia Sq_du Kolei:enskiego za dziatalnose na szkod~ Towarzystwa.
§ 19
1) Cztonkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarzq_du Gt6wnego, Walne Zgromadzenie
Delegat6w osobom szczeg61nie zastui:onym dla rozwoju diagnostyki laboratoryjnej.
2) Cztonkowie honorowi posiadajq_ wszystkie prawa i obowiq_zki cztonk6w zwyczajnych,
ale nie sq_ zobowiq_zani do ptacenia sktadek cztonkowskich,
3) Pozbawienie cztonkowstwa honorowego nast~puje na mocy uchwaty Walnego
Zgromadzenia Delegat6w na wniosek Zarzqdu Gt6wnego.

IV. Wladze Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
§ 20
1) Naczelnymi Wtadzami PTDL sq_:
a) Walne Zgromadzenie Delegat6w,
b) Zarzq_d Gt6wny,
c) Gt6wna Komisja Rewizyjna,
d) Sq_d Kolei:enski.

2) Cztonkowie W~adz PTDL petniq_ swoje funkcje honorowo i zaden z cztonk6w Wtadz
Towarzystwa nie jest uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytu~u sprawowania
swojej funkcji.
3) Uchwa~ W~adz PTDL zapadajq_ zwyktq_ wi~kszosciq_ g~os6w, przy obecnosci co
najmniej 1/2 uprawnionych do g~osowania, jezeli Statut nie stanowi inaczej.
4) Kadencja wszystkich Wtadz PTDL trwa 4 lata.
5) Prezes Zarzq_du Gt6wnego PTDL moze piastowac swojq_ funkcj~ nie d~uzej niz przez
dwie kolejne kadencje.
6) Do reprezentowania Towarzystwa na zewnq_trz upowa:inione sq_ dwie osoby: Prezes i
jeden cztonek Prezydium Zarzq_du Gt6wnego.
7) W razie zmniejszenia si~ sktadu Zarzq_du Gt6wnego albo Gt6wnej Komisji Rewizyjnej
albo Sq_du Kole:ienskiego w trakcie kadencji, uzupe~nienie ich sktadu moze nastqpi6
w drodze kooptacji. Kooptacji dokonujq_ pozostali cztonkowie organu, kt6ry ulegt
zmniejszeniu. W tym trybie mozna powotac nie wi~cej niz 1/3 sktadu organu, Zarzq_du
Gt6wnego - sposr6d cztonk6w zwyczajnych Towarzystwa w kolejnosci zgodnej z
liczbq_ uzyskanych gtos6w, Gt6wnej Komisji Rewizyjnej oraz Sq_du Kole:ienskiego sposr6d zast~pc6w cz~onk6w, zgodnie z liczbq_ uzyskanych g~os6w. W przypadku
odwotania, rezygnacji, smierci lub niemo:inosci sprawowania funkcji Prezesa w
trakcie trwania kadencji Zarzq_du G~6wnego, pozostatym cztonkom Zarzq_du Gt6wnego
przystuguje prawo powierzenia funkcji Prezesa osobie sposr6d dotychczasowych
cztonk6w Zarzq_du Gt6wnego, na okres do najbli:iszego Walnego Zgromadzenia.

§ 21
1. Najwyzszq_ wtadzq_ Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegat6w.
2. Walne Zgromadzenie Delegat6w zwotywane jest przez Zarzq_d Gt6wny w trybie
zwyczajnym nie rzadziej niz co 4 lata.
3. Walne Zgromadzenie Delegat6w moze bye zwo~ane w trybie nadzwyczajnym w
dowolnym terminie zgodnie z zasadami okreslonymi w §26 Statutu PTDL.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegat6w nalezy:
1) uchwalanie gt6wnych kierunk6w dzia~alnosci merytorycznej
finansowej
T owarzystwa,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdan z dziatalnosci Zarzq_du G~6wnego, Gt6wnej
Komisji Rewizyjnej i Sq_du Kolezenskiego,
3) udzielanie absolutorium ust~pujq_cemu Zarzq_dowi Gt6wnemu na wniosek Gt6wnej
Komisji Rewizyjnej,
4) wyb6r w gtosowaniu tajnym:
- Prezesa,
- Cztonk6w Zarzq_du Gt6wnego,
- Gt6wnej Komisji Rewizyjnej,
- Sq_du Kolezenskiego,
5) zatwierdzanie regulamin6w pracy Walnego Zgromadzenia Delegat6w, Zarzq_du
Gt6wnego, Gt6wnej Komisji Rewizyjnej i Sq_du Koleienskiego,
6) nadawanie cztonkostwa honorowego na wniosek Zarzq_du Gt6wnego,
7) uchwafanie wysokosci sktadek cz~onkowskich,
8) podejmowanie uchwa~ o zmianie Statutu,
9) podejmowanie uchwa~ o rozwiq_zaniu si~ Towarzystwa,
10) podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez Zarzq_d Gt6wny,
11) rozpatrywanie wniosk6w wniesionych przez cztonk6w Towarzystwa,
12) podejmowanie uchwat i decyzji nie zastrzezonych do kompetencji innych Wtadz
Tow a rzystwa.
§ 23

1) Walne Zgromadzenie Delegat6w wtadne jest do podejmowania uchwat w pierwszym
terminie, przy obecnosci co najmniej potowy og61nej liczby os6b uprawnionych do
gtosowania (quorum). W razie braku quorum w pierwszym terminie, Walne
Zgromadzenie Delegat6w wtadne jest do podejmowania uchwat w drugim terminie po uptywie 15 minut od pierwszego terminu - bez wzgl~du na liczb~ obecnych.
2) Uchwaty Walnego Zgromadzenia Delegat6w zapadajq_ zwyktq_ wi~kszosciq_ gtos6w, z
wyjq_tkiem uchwat dotyczq_cych zmian niniejszego Statutu alba uchwat dotyczq_cych
rozwiq_zania Towarzystwa oraz przeznaczenia jego majq_tku, -kt6re to uchwaty
wymagajq_ wi~kszosci gtos6w okreslonych w § 54 i § 55.

§ 24
1) W Walnym Zgromadzeniu Delegat6w Towarzystwa z gtosem stanowiq_cym biorq_
udziat delegaci Oddziat6w wybrani na Walnych Zgromadzeniach cztonk6w Oddziat6w
w proporcji 1 delegat na 20 cztonk6w zwyczajnych i honorowych.
2) W Walnym Zgromadzeniu Delegat6w Towarzystwa z gtosem doradczym udziat biorq_:
1) cztonkowie ust~pujq_cych wtadz, jei:eli nie zostali wybrani delegatami,
2) zaproszeni goscie.
3) Mandat delegata trwa przez catq_ kadencj~ Wtadz Oddziat6w Terenowych
Towarzystwa i wygasa w momencie wyboru nowych delegat6w na kolejne Walne
Zgromadzenie.

§ 25
Zarzq_d Gt6wny powinien, co najmnreJ na 30 dni przed terminem zawiadomic pisemnie
Delegat6w o Walnym Zgromadzeniu, podajq_c miejsce, termin i proponowany porzq_dek
obrad.

§ 26
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegat6w maze bye zwotywane z inicjatywy
Zarzq_du Gt6wnego, Gt6wnej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/1 0 liczby cztonk6w
T owarzystwa.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegat6w zwotuje Zarzq_d Gt6wny w terminie
60 dni ad daty zgtoszenia wniosku w trybie opisanym w § 26 ust. 1 oraz w § 25 i
obraduje nad sprawami dla kt6rych zostato zwotane.
3) W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegat6w Towarzystwa z gtosem
doradczym udziat biorq_:
1) cztonkowie Wtadz, jei:eli nie zostali wybrani delegatami,
2) zaproszeni goscie.
§ 27
1. Walne Zgromadzenie Delegat6w wybiera Prezesa i 15 cztonk6w Zarzq_du Gt6wnego.
2. Zarzq_d Gt6wny konstytuuje si~ na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grana
dw6ch Wiceprezes6w, Sekretarza i Skarbnika.
3. Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz i Skarbnik stanowiq_ Prezydium Zarzq_du Gt6wnego.
4. Prezes Zarzq_du Gt6wnego poprzedniej kadencji staje si~ automatycznie
petnoprawnym cztonkiem Zarzq_du Gt6wnego dw6ch kolejnych kadencji.
5. W tzw. poszerzonych posiedzeniach Zarzq_du Gt6wnego, odbywanych przynajmniej
jeden raz w roku, biorq_ udziat Przewodniczq_cy Oddziat6w.

§ 28
Do kompetencji Zarzq_du Gt6wnego nalezy:
1) udzielanie petnomocnictw specjalnych cztonkom PTDL do reprezentowania
Towarzystwa na zewnq_trz i dziatania w jego imieniu,
2) kierowanie dziatalnosciq_ Towarzystwa zgodnie z postanowieniem Statutu,
wytycznymi i uchwatami Walnego Zgromadzenia Delegat6w,

3) uchwalanie okresowych plan6w dziatalnosci merytorycznej, preliminarza i budzetu,
4) zatwierdzanie bilansu
5) powolywanie, nadzorowanie dziatalnosci i rozwiq_zywanie Oddziat6w, Fundacji, Sekcji
Naukowych oraz Komisji Problemowych stalych i okresowych,
6) uchwalenie regulaminu dziatalnosci Oddziat6w, Sekcji oraz innych regulamin6w
wewnti!trznych,
7) wystti!powanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Delegat6w o nadanie lub
pozbawienie cztonkostwa honorowego,
8) przyznawanie tytutu ,Przyjaciela Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej",
9) przyznawanie odznaczenia ,PTDL w uznaniu zastug",
10) powolywanie redaktora ,Diagnostyki Laboratoryjnej" sposr6d cztonk6w zwyczajnych
Towarzystwa,
11) wystti!powanie do Sq_du Kolezenskiego o wszczti!cie postti!powania w sprawach
bti!dq_cych w kompetencji tego Sq_du,
12)zarzq_dzanie majq_tkiem i funduszami Towarzystwa, w szczeg61nosci poprzez
przyjmowanie darowizn i zapis6w,
13) podejmowanie uchwat o nabywaniu
obciq_zaniu majq_tku nieruchomego
T owarzystwa,
14) powolywanie i odwolywanie Dyrektora Biura Zarzq_du Gt6wnego,

§ 29
1) Uchwaly Zarzq_du Gt6wnego zapadajq_ zwyktq_ witi!kszosciq_ gtos6w przy obecnosci co
najmniej potowy cztonk6w, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie r6wnosci
gtos6w, decyduje gtos Przewodniczq_cego zebrania (Prezesa lub Wiceprezesa).
2) Zebrania Zarzq_du Gt6wnego odbywajq_ siti! w miarti! potrzeby, nie rzadziej jednak niz
dwa razy w roku. Posiedzenia Prezydium Zarzq_du Gt6wnego odbywajq_ siti! w miarti!
potrzeby, nie rzadziej jednak niz raz na kwartat.

§ 30
1) Gt6wna Komisja Rewizyjna sktada siti! z trzech cztonk6w i dw6ch zastti!pc6w.
2) Gt6wna Komisja Rewizyjna konstytuuje Siti! na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze
swego grana Przewodniczq_cego, jego zastti!PC«i! i sekretarza.

§ 31
1) Gf6wna Komisja Rewizyjna jest powotana do przeprowadzania co najmniej raz w roku
kontroli catoksztatlu dziatalnosci Towarzystwa ze szczeg61nym uwzglti!dnieniem
dziatalnosci finansowej, pod wzglti!dem celowosci, rzetelnosci i gospodarnosci.
2) Gt6wna Komisja Rewizyjna ma prawo wystti!powac do Zarzq_du Gt6wnego z
wnioskami, wynikajq_cymi z ustalen kontroli i zq_dac wyjasnien.
3) Cztonkowie Gt6wnej Komisji Rewizyjnej mogq_ brae udziat w posiedzeniach Zarzq_du
Gt6wnego z gtosem doradczym.
4) Gt6wna Komisja Rewizyjna nadzoruje dziatalnosc Komisji Rewizyjnych Oddziat6w.
§ 32
Szczeg6towy zakres dziatalnosci Gt6wnej Komisji
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegat6w.

Rewizyjnej

okresla

regulamin

§ 33
1) Sq_d Kolezenski sktada siti! z trzech cztonk6w i dw6ch zastti!pc6w.
2) Sq_d Kolezenski konstytuuje siti! na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grana
Przewodniczq_cego, jego Zastti!PC«i! i Sekretarza.

§ 34

1) Sq_d Kolezetiski rozstrzyga w sprawach dotyczq_cych przestrzegania norm etyki
zawodowej cztonk6w Towarzystwa, jak r6wniei: rozpatruje zaistniate mi~dzy nimi
spory w zwiq_zku z ich dziatalnosciq_ statutowq_.
2) Od orzeczenia Sq_du Kolezetiskiego przystuguje prawo odwotania si~ do Walnego
Zgromadzenia Delegat6w, kt6rego orzeczenie jest ostateczne.
3) Szczeg6towy tryb post~powania okresla Regulamin Sq_du Kolezetiskiego
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegat6w.

V. Oddzialy Towarzystwa

§ 35
1. Oddziaty powstajq_ na podstawie uchwaty Zarzq_du Gt6wnego na terenie, na kt6rym
zamieszkuje lub pracuje co najmniej 50 cztonk6w zwyczajnych Towarzystwa, kt6rzy
zgtaszajq_ inicjatyw~ powotania oddzielnego Oddziah
2. Teren dziatalnosci Oddziatu i miejsce siedziby ustala Zarzq_d Gt6wny.
3. Zarzq_d Gt6wny maze podjq_c uchwat~ o rozwiq_zaniu Oddziatu Towarzystwa w
przypadku, gdy nie spetnia on wymagan statutowych odnosnie liczby cztonk6w lub
nie wykazuje przez okres jednej kadencji zadnej dziatalnosci przewidzianej Statutem.
4. Oddziaty Towarzystwa nie majq osobowosci prawnej
set jednostkami
organizacyjnymi Towarzystwa.
§ 36
Wtadzami Oddziatu sq_:
1) Walne Zgromadzenie Cztonk6w Oddziatu,
2) Zarzq_d Oddziatu,
3) Komisja Rewizyjna Oddziatu.
§ 37
1) Najwyi:szct wtadzct Oddziafu jest Walne Zebranie Cztonk6w Oddziatu, zwotywane
przez Zarzq_d Oddziatu.
2) Walne Zebranie Cztonk6w Oddziatu maze bye zwyczajne i nadzwyczajne.
3) Do kompetencji Walnego Zebrania Cztonk6w Oddziatu nalezy:
1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdar'l z dziatalnosci Zarzq_du Oddziatu i
Komisji Rewizyjnej,
2) udzielanie absolutorium ust~pujqcemu Zarzq_dowi, na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
3) uchwalanie dziatalnosci merytorycznej Oddziatu, zgodnie z postanowieniami
Statutu i uchwatami Walnego Zgromadzenia Delegat6w Towarzystwa,
4) wyb6r w gtosowaniu tajnym:
- Przewodniczctcego Zarzctdu Oddziatu,
- Cztonk6w Zarzq_du Oddziatu,
- Komisji Rewizyjnej,
5) wyb6r delegat6w na Walne Zgromadzenie Delegat6w Towarzystwa.
§ 38
W Walnym Zebraniu Cztonk6w Oddziatu z gtosem decydujq_cym udziat biorq_ wszyscy
cztonkowie Oddziatu, z gtosem doradczym udziat biorct zaproszeni goscie.
§ 39
Walne Zebranie Cztonk6w Oddziatu wtadne jest do podejmowania uchwat w pierwszym
terminie- przy obecnosci co najmniej potowy os6b uprawnionych do gtosowania, w drugim
terminie - bez wzgl~du na ilosc obecnych.
§40

1) Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz~onk6w Oddzia~u maze bye zwo~wane z inicjatywy
Zarzq_du G~6wnego, Zarzq_du Oddzia~u. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddzia~u lub
1/3 cz~onk6w Oddzia~u.
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz~onk6w Oddzia~u zwo~uje Zarzq_d Oddzia~u w
terminie 30 dni od daty zg~oszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla kt6rych
zosta~o zwo~ane.

§ 41
0 terminie, mrejscu i porzq_dku obrad Walnego Zebrania Cz~onk6w Oddzia~u. Zarzq_d
Oddzia~u zawiadamia cz~onk6w co najmniej 14 dni przed jego zwo~aniem.
§ 42
1) Walne Zebranie Cz~onk6w Oddzia~u wybiera Przewodniczq_cego, 5 cz~onk6w oraz 2
zast~pc6w cz~onk6w Zarzq_du Oddziah
2) W razie zmniejszenia si~ sk~adu Zarzq_du Oddzia~u alba Komisji Rewizyjnej Oddzia~u
w trakcie kadencji, uzupe~nienie ich sk~adu maze nastqpic w drodze kooptacji.
Kooptacji dokonujq_ pozostali cz~onkowie organu, kt6ry uleg~ zmniejszeniu. W tym
trybie mozna powo~ac nie wi~cej niz 1/3 sk~adu organu, sposr6d zast~pc6w cz~onk6w
w kolejnosci zgodnej z liczbq_ uzyskanych g~os6w na Walnym Zebraniu Cz~onk6w
Oddzia~u. W przypadku odwo~ania, rezygnacji, smierci lub niemoi:nosci sprawowania
funkcji Przewodniczq_cego Zarzq_du Oddzia~u w trakcie trwania kadencji Zarzq_du
Oddzia~u. pozosta~m cz~onkom Zarzq_du Oddzia~u przys~uguje prawo powierzenia
funkcji Przewodniczq_cego osobie sposr6d dotychczasowych cz~onk6w Zarzq_du
Oddzia~u. na okres do najblii:szego Walnego Zebrania Cz~onk6w Oddziah
3) W przypadku Oddzia~6w, kt6rych liczba cz~onk6w przekracza 200, Zarzq_d sk~ada si~
z Przewodniczq_cego, siedmiu cz~onk6w i dw6ch zast~pc6w.
4) Zarzq_d Oddzia~u konstytuuje si~ na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grana
Wiceprzewodniczq_cego, Sekretarza i Skarbnika.
5) Przewodniczq_cy Zarzq_du Oddzia~u maze piastowac swojq_ funkcj~ nie d~uzej niz przez
dwie kolejne kadencje. Przewodniczq_cy Zarzq_du Oddzia~u poprzedniej kadencji staje
si~ automatycznie pe~noprawnym cz~onkiem Zarzq_du Oddzia~u dw6ch kolejnych
kadencji.
§ 43
Do kompetencji Zarzq_du Oddziafu nalezy:
1) reprezentowanie Oddzia~u na zewnq_trz i dzia~anie w jego imieniu na swoim terenie,
2) kierowanie dzia~alnosciq_ Oddzia~u zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwatami
w~adz Towarzystwa,
3) przyjmowanie cztonk6w zwyczajnych oraz wnioskowanie o ich skreslenie do Zarzq_du
Gt6wnego,
4) sk~adanie okresowych sprawozdar'l Zarzq_dowi G~6wnemu z dziatalnosci
merytorycznej i finansowej,
5) zarzq_dzanie majq_tkiem Towarzystwa w ramach uprawnier'l przyznanych przez Zarzq_d
G~6wny.

§ 44
podejmowane sq_ zwyktq_ wi~kszosciq_ gfos6w przy obecnosci co
najmniej po~owy cztonk6w Zarzq_du. W razie r6wnosci gtos6w rozstrzyga g~os
Przewodniczq_cego zebrania.
Uchwa~

Zarzq_du

Oddzia~u

§ 45
Posiedzenia Zarzq_du Oddziafu odbywajq_ si~ nie rzadziej nii: raz na kwartat

§ 46
1) Komisja Rewizyjna Oddzia~u sk~ada si~ z trzech cz~onk6w i dw6ch ich zast~pc6w.

2) Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Oddzia~u konstytuuje si~, wybierajq_c
sposr6d cz~onk6w przewodniczq_cego i sekretarza.

§ 47
1) Do zadari Komisji Rewizyjnej Oddziatu nalezy kontrola catoksztatlu dziatalnosci
Oddziatu, ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem dzia~alnosci finansowej, co najmniej raz w
roku.
2) Komisja Rewizyjna Oddziatu ma prawo wyst~powania do Zarzq_du Oddziatu oraz
Gt6wnej Komisji Rewizyjnej z wnioskami wynikajq_cymi z ustaleti kontroli.
3) Cztonkowie Komisji Rewizyjnej Oddziatu mogq_ brae udziat w posiedzeniach Zarzq_du
Oddziatu z gtosem doradczym.

VI. Biuro Zarzctdu Gl6wnego

§ 48
1) Administracyjno - organizacyjnq_ obstug~ Towarzystwa zapewnia Biuro Zarzq_du
Gt6wnego, kt6rym kieruje Dyrektor, powolywany przez Zarzq_d Gt6wny.
2) Dyrektor Biura Zarzq_du Gt6wnego realizuje powierzone mu przez Zarzq_d Gt6wny
zadania Towarzystwa oraz zapewnia jego obstug~ administracyjno-technicznq_.
3) Dyrektor dziata jednoosobowo w granicach petnomocnictwa udzielonego mu przez
Zarzq_d Gt6wny oraz ustalonego przez Zarzq_d Gt6wny preliminarza wydatk6w.
4) Zasady wynagradzania pracownik6w Biura Zarzq_du Gt6wnego na wniosek Prezesa
Zarzq_du ustala Zarzq_d Gt6wny.
5) W imieniu Towarzystwa czynnosci w sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Prezes
Zarzq_du Gt6wnego.
6) Prezydium Zarzq_du Gt6wnego moze udzieli6 umocowania w zakresie § 48 pkt 5
Statutu Dyrektorowi Biura Zarzq_du Gt6wnego lub innemu pracownikowi.
7) Biuro Zarzq_du Gt6wnego dziata w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarzq_d
Gt6wny Towarzystwa.
VII. Dziatalnosc gospodarcza Towarzystwa

§ 49
1) Towarzystwo moze prowadzi6 dziatalnosc gospodarczq_ wytq_cznie za posrednictwem
podmiot6w utworzonych przez Towarzystwo (fundacji albo sp6tek prawa
handlowego).
2) Towarzystwo moze wchodzic w sp6tki prawa handlowego, przedsi~biorstwa
mieszane oraz tworzy6 inne struktury powiq_zari gospodarczych z podmiotami
krajowymi jak i zagranicznymi.

§50
1) Na dziatalnosc gospodarczq_ Towarzystwa przeznaczone sq_ srodki funduszu
zatozycielskiego w wysokosci 5.000,-PLN (pi~6-tysi~cy-ztotych).
2) Dochody z dziatalnosci gospodarczej Towarzystwa przeznaczone sq_ na realizacj~
cel6w Towarzystwa.

VIII. Majcttek i fundusze

§51
Majq_tek Towarzystwa stanowiq_ ruchomosci, nieruchomosci i fundusze.

§52
Na fundusze Towarzystwa sktadajq_ si~:
1. sktadki cztonkowskie,
2. wptywy z ruchomosci i nieruchomosci b~dq_cych w uzytkowaniu Towarzystwa,

3.
4.
5.
6.
7.

dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy,
wpfywy z dziatalnosci statutowej,
srodki z funduszy publicznych,
dochody przypadajq_ce Towarzystwu z uczestnictwa w innych organizacjach
dochody z dziatalnosci gospodarczej.

§53
Do sktadania oswiadczeri w zakresie praw i obowiq_zk6w majq_tkowych i niemajq_tkowych
Towarzystwa upowazniony jest Prezes Zarzq_du Gt6wnego wraz z jednym z pozostafych 15
cztonk6w Zarzq_du Gt6wnego alba jeden z Wiceprezes6w Zarzq_du Gt6wnego wraz z jednym
z 14 pozostafych cztonk6w Zarzq_du Gt6wnego.

IX. Zmlana Statutu i rozwl~zanle Towarzystwa
§54
w sprawie zmiany Statutu podejmuje Watne Zgromadzenie Delegat6w wi~kszosciq_
2/3 gtos6w delegat6w, przy obecnosci co najmniej potowy os6b uprawnionych do
gtosowania.
Uchwah~

§55
Uchwat~ o rozwiq_zaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majq_tku podejmuje Watne
Zgromadzenie Delegat6w wi~kszosciq_ 2/3 gtos6w, przy obecnosci co najmniej potowy os6b

uprawnionych do gtosowania.

