Statut Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego
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I.

Nazwa, teren dzia!alno"ci i siedziba
§1

Stowarzyszenie,

zwane

dalej

Towarzystwem,

nosi

nazw!

„Polskie

Towarzystwo

Tyreologiczne” (PTT). Angloj!zyczna nazwa Towarzystwa brzmi Polish Thyroid Association
(PTA).
§2
Dzia"alno#$ Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Siedzib% Towarzystwa jest miasto &ód'.
§4
Towarzystwo zostaje powo"ane na czas nieokre#lony.
§5
Towarzystwo ma prawo pos"ugiwania si! logo przedstawiaj%cym piktogram tarczycy
w kolorach bia"ym i czerwonym umieszczony w podwójnym okr!gu w kolorze czerwonym,
w którym wpisany jest napis POLSKIE TOWARZYSTWO TYREOLOGICZNE.
§6
PTT opiera swoj% dzia"alno#$ na pracy spo"ecznej cz"onków. Do prowadzenia swych spraw
mo(e zatrudnia$ pracowników lub zleca$ wykonywanie okre#lonych czynno#ci podmiotom
zewn!trznym.
§7
Towarzystwo mo(e tworzy$ sekcje naukowe i posiada$ oddzia"y terenowe funkcjonuj%ce na
zasadach okre#lonych w Statucie.
II.

Charakter prawny, cele i "rodki dzia!ania
§8

Towarzystwo dzia"a zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, Nr 79, poz. 855 z pó'n. zm.) i posiada osobowo#$ prawn%.
§9
Celem Towarzystwa jest:
1) krzewienie aktualnej szeroko poj!tej wiedzy o czynno#ci i strukturze tarczycy w stanie
zdrowia i w stanie choroby oraz zarówno o samej tarczycy jak i innych narz%dach i
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uk"adach w#ród lekarzy, biologów, biochemików i farmaceutów oraz w#ród innych
osób zainteresowanych,
2) popieranie bada) podstawowych i klinicznych z zakresu tyreologii,
3) szerzenie zasad deontologii i etyki zawodowej oraz dba"o#$ o ich przestrzeganie,
4) nawi%zywanie oraz podtrzymywanie mi!dzynarodowej wspó"pracy w zakresie
tyreologii.
§ 10
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) wspó"prac!

z

w"a#ciwymi

stowarzyszeniami

krajowymi,

zagranicznymi

i mi!dzynarodowymi,
2) wspó"dzia"anie z Polsk% Akademi% Nauk, Polsk% Akademi% Umiej!tno#ci,
Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wy(szego,
3) wspó"dzia"anie z uczelniami medycznymi i instytucjami medycznymi,
4) redagowanie czasopisma o profilu tyreologicznym,
5) organizowanie posiedze), zjazdów i konferencji naukowych lub szkoleniowych
z dziedziny tyreologii,
6) organizowanie publicznych wyk"adów popularno–naukowych z dziedziny tyreologii,
7) podejmowanie wszelkich innych prac zmierzaj%cych do podniesienia w Polsce wiedzy
z zakresu tyreologii i wspó"dzia"anie w tym zakresie z w"adzami publicznymi oraz
towarzystwami, organizacjami spo"ecznymi i zawodowymi, a tak(e przedstawicielami
przemys"u farmaceutycznego oraz producentami aparatury i sprz!tu diagnostycznego.
III.

Cz!onkowie, ich prawa i obowi#zki
§ 11

Cz"onkowie Towarzystwa dziel% si! na:
1) cz"onków zwyczajnych,
2) cz"onków wspieraj%cych,
3) cz"onków honorowych.
§ 12
Cz"onkiem zwyczajnym mo(e zosta$: lekarz, biolog, biochemik, farmaceuta b%d'
zainteresowana osoba o specjalno#ci pokrewnej zajmuj%cy si! badaniami podstawowymi lub
klinicznymi w dziedzinie tyreologii lub lekarz zajmuj%cy si! rozpoznawaniem i leczeniem
chorób tarczycy.
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§13
1. Przyj!cia nowych cz"onków dokonuje Zarz%d G"ówny PTT na podstawie uchwa"y
podejmowanej zwyk"% wi!kszo#ci% g"osów w terminie 3 miesi!cy od dnia z"o(enia
pisemnej deklaracji.
2. O przyj!ciu kandydata w poczet cz"onków zwyczajnych Towarzystwa, Zarz%d G"ówny
Towarzystwa informuje Zarz%d Oddzia"u PTT, na terenie dzia"ania którego mieszka lub
pracuje nowoprzyj!ty cz"onek.
3. Zarz%d G"ówny PTT mo(e przekaza$ prawo przyjmowania cz"onków zwyczajnych
Towarzystwa Zarz%dowi w"a#ciwego Oddzia"u PTT.
4. W przypadku okre#lonym w ust. 3, od uchwa"y Zarz%du Oddzia"u odmawiaj%cej przyj!cia
w poczet cz"onków zwyczajnych przys"uguje odwo"anie do Zarz%du G"ównego
Towarzystwa.
§ 14
Cz"onek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do w"adz Towarzystwa,
2) uczestniczenia

w

zgromadzeniach,

zjazdach

i

konferencjach

naukowych

organizowanych przez Towarzystwo,
3) zg"aszania uwag i wniosków dotycz%cych dzia"alno#ci Towarzystwa oraz
wyst!powania z inicjatyw% uchwa"odawcz%,
4) rezygnacji z udzia"u w Towarzystwie.
§ 15
Cz"onek zwyczajny Towarzystwa zobowi%zany jest:
1) godnie reprezentowa$ Towarzystwo i dba$ o jego dobre imi!,
2) aktywnie uczestniczy$ w realizacji celów Towarzystwa,
3) przestrzega$ Statutu, regulaminów i uchwa" w"adz Towarzystwa,
4) regularnie op"aca$ sk"adki cz"onkowskie, z tym zastrze(eniem, (e cz"onkowie emeryci
nie s% zobowi%zani do ich op"acania.
§ 16
1. Cz"onkiem wspieraj%cym mo(e by$ osoba fizyczna lub instytucja, która uznaje cele
Towarzystwa oraz poprzez darowizn! lub sta"% sk"adk! wspiera statutow% dzia"alno#$.
2. Cz"onków wspieraj%cych przyjmuje Zarz%d G"ówny, po zapoznaniu si! ze z"o(on%
deklaracj%, na mocy uchwa"y podj!tej zwyk"% wi!kszo#ci% g"osów.
3. Wysoko#$ sk"adki cz"onkowskiej cz"onka wspieraj%cego nie mo(e by$ ni(sza od
dziesi!ciokrotnej warto#ci sk"adki cz"onka zwyczajnego.
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§ 17
1. Cz"onek wspieraj%cy ma prawa i obowi%zki to(same z prawami i obowi%zkami cz"onka
zwyczajnego, z wy"%czeniem czynnego i biernego prawa wyborczego do w"adz
Towarzystwa.
2. Cz"onek wspieraj%cy ma prawo korzysta$ z opinii i ekspertyz Towarzystwa.
§ 18
Cz"onkostwo zwyczajne lub wspieraj%ce ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wyst%pienia z Towarzystwa, zg"oszonego na pi#mie Zarz%dowi
G"ównemu Towarzystwa lub w"a#ciwemu terenowo Zarz%dowi Oddzia"u, po
uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowi%za) w stosunku do Towarzystwa,
2) skre#lenia z listy cz"onków,
3) #mierci cz"onka,
4) rozwi%zania Towarzystwa.
§ 19
Skre#lenie z listy cz"onków nast!puje w przypadku:
1) nieprzestrzegania statutu i uchwa" w"adz PTT,
2) nieop"acania sk"adek przez okres co najmniej dwóch lat,
3) nieusprawiedliwionego dwukrotnego niestawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu,
4) pope"nienia czynu uw"aczaj%cego czci cz"onka Towarzystwa,
5) #wiadomego dzia"ania na szkod! PTT,
6) pozbawienia praw publicznych na mocy wyroku s%dowego.
§ 20
1. Uchwa"! o skre#leniu cz"onka Towarzystwa z listy podejmuje Zarz%d G"ówny
Towarzystwa zwyk"% wi!kszo#ci% g"osów przy obecno#ci co najmniej po"owy cz"onków
Zarz%du.
2. Od uchwa"y Zarz%du G"ównego o skre#leniu z listy cz"onków Towarzystwa przys"uguje
odwo"anie do Walnego Zgromadzenia, które nale(y wnie#$ na pi#mie wraz
z uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia dor!czenia uchwa"y.
3. W przypadkach, o których mowa w § 19 pkt. 4 i 5 Statutu, Zarz%d G"ówny mo(e powo"a$
Komisj! dla zbadania sprawy i przedstawienia wniosków. Komisja sk"ada si! z 3 do 5
cz"onków PTT.
4. W przypadkach, które Zarz%d G"ówny uzna za konieczne, wniosek o skre#lenie cz"onka
z listy mo(e zosta$ przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu PTT.
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5. Cz"onek skre#lony na podstawie § 19 pkt. 2 mo(e ubiega$ si! o ponowne przyj!cie do
Towarzystwa po uregulowaniu zaleg"ych sk"adek.
§ 21
1. Cz"onkiem honorowym mo(e zosta$ cz"onek zwyczajny lub wspieraj%cy lub osoba
niezrzeszona w Towarzystwie, której godno#$ t%, w uznaniu zas"ug dla PTT, przyzna
Walne Zgromadzenie na wniosek Zarz%du G"ównego.
2. Cz"onek honorowy Towarzystwa posiada wszystkie prawa cz"onka zwyczajnego, z tym
zastrze(eniem, (e zwolniony jest z obowi%zku op"acania sk"adek cz"onkowskich.
3. Cz"onkostwo honorowe wygasa wskutek dobrowolnego zrzeczenia si! cz"onkostwa,
zg"oszonego na pi#mie Zarz%dowi G"ównemu Towarzystwa.
IV.

W!adze Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego
§ 22

W"adzami PTT s%:
1) Walne Zgromadzenie Cz"onków,
2) Zarz%d G"ówny i jego Prezydium,
3) G"ówna Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Uchwa"y w"adz Towarzystwa zapadaj% w g"osowaniu jawnym zwyk"% wi!kszo#ci% g"osów
przy obecno#ci co najmniej po"owy osób uprawnionych do g"osowania, chyba (e Statut
stanowi inaczej. W razie równej liczby g"osów decyduje g"os przewodnicz%cego zebrania.
2. W"adze Towarzystwa mog% podj%$ uchwa"! o wy"%czeniu jawno#ci g"osowania.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie Cz"onków jest najwy(sz% w"adz% Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie Cz"onków mo(e by$ zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 25
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa si! co dwa lata jako sprawozdawcze i co cztery
lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwo"ywane jest przez Zarz%d G"ówny Towarzystwa,
który zawiadamia Cz"onków PTT, pisemnie lub poczt% elektroniczn% za potwierdzeniem
odbioru wiadomo#ci, o terminie, miejscu i proponowanym porz%dku obrad, na co
najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.
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§ 26
Do zada) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nale(y:
1) uchwalanie

g"ównych

kierunków

dzia"alno#ci

merytorycznej

i

finansowej

Towarzystwa,
2) dokonywanie wyboru Prezesa i 7 Cz"onków Zarz%du oraz Przewodnicz%cego
i Cz"onków G"ównej Komisji Rewizyjnej PTT,
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z dzia"alno#ci Zarz%du G"ównego
i G"ównej Komisji Rewizyjnej,
4) podejmowanie, na wniosek G"ównej Komisji Rewizyjnej, uchwa"y w przedmiocie
udzielenia absolutorium Zarz%dowi G"ównemu,
5) zatwierdzanie planu pracy PTT na okres kadencji w"adz,
6) rozpatrywanie wniosków z"o(onych przez Zarz%d G"ówny, Zarz%dy Oddzia"ów lub
poszczególnych cz"onków PTT,
7) podejmowanie uchwa" o zmianie statutu,
8) podejmowanie uchwa"y o rozwi%zaniu si! Towarzystwa i przeznaczeniu jego maj%tku.
9) zatwierdzanie

wniosku

Zarz%du

G"ównego

w

sprawie

wysoko#ci

sk"adki

cz"onkowskiej oraz sposobu i terminu jej p"atno#ci,
10) nadawanie godno#ci cz"onka honorowego PTT.
§ 27
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo"ywane jest w przypadku zaistnienia wa(nych
przyczyn przez Zarz%d G"ówny:
a) z w"asnej inicjatywy,
b) na wniosek G"ównej Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek Zarz%dów co najmniej po"owy Oddzia"ów Terenowych PTT,
d) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby cz"onków zwyczajnych Towarzystwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo"ywane jest w terminie 30 dni od dnia zg"oszenia
na pi#mie wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zosta"o zwo"ane.
§ 28
Zawiadomienie o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyczynach jego
zwo"ania oraz o proponowanym porz%dku obrad jest dor!czane cz"onkom PTT listownie lub
poczt% elektroniczn% za potwierdzeniem odbioru wiadomo#ci co najmniej na 14 dni przed
planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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§ 29
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarz%du G"ównego, a w razie jego nieobecno#ci
Wiceprezes, odczytuje proponowany porz%dek obrad, po czym Walne Zgromadzenie,
spo#ród uczestników, wybiera Przewodnicz%cego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwa"y Walnego Zgromadzenia s% protoko"owane.
3. Protokó" podpisuje Przewodnicz%cy i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.
§ 30
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa"y w sposób okre#lony w § 21 Statutu.
2. W przypadku braku kworum Zarz%d G"ówny zwo"uje Walne Zgromadzenie w drugim
terminie, nie pó'niej ni( 30 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwa"y
zapadaj% zwyk"% wi!kszo#ci% g"osów, bez wzgl!du na liczb! obecnych cz"onków.
§ 31
1. W przypadku, gdy liczba cz"onków Towarzystwa przekroczy 500 osób, wówczas Walne
Zgromadzenie Cz"onków zast%pione zostanie przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie wybierani zostaj% przez Walne Zebranie Cz"onków
Oddzia"ów Terenowych na 4–letni% kadencj!.
3. Delegaci na Walne Zgromadzenie wybierani zostaj% w proporcji: 1 delegat na 15
cz"onków Oddzia"u Terenowego.
§ 32
1. Zarz%d G"ówny PTT wybierany jest przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Cz"onków Zarz%du trwa cztery lata.
3. Prezes Zarz%du G"ównego nie może by$ wybierany cz!#ciej ni( na dwie następujące po
sobie kadencje.
4. W sk"ad Zarz%du G"ównego wchodz%:
a) Prezes,
b) 2 Wiceprezesów,
c) Sekretarz,
d) Skarbnik,
e) Redaktor Naczelny czasopisma redagowanego przez PTT
f) Dwóch Cz"onków Zarz%du
§ 33
5. Wyboru Prezesa i sze#ciu Cz"onków Zarz%du dokonuje Walne Zgromadzenie.
6. Na pierwszym posiedzeniu Zarz%d G"ówny wybiera ze swego grona 2 Wiceprezesów,
Skarbnika, Sekretarza oraz Redaktora Naczelnego czasopisma redagowanego przez PTT.
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3. Kandydatów do pe"nienia funkcji Prezesa oraz cz"onków Zarz%du G"ównego mo(e
zg"osi$:
a) ust!puj%cy Zarz%d,
b) G"ówna Komisja Rewizyjna,
c) ka(dy cz"onek Towarzystwa obecny na Walnym Zgromadzeniu.
4. Na wystawienie kandydatury niezb!dne jest uprzednie wyra(enie zgody przez kandydata
na pi#mie.
5. Kandydat zg"oszony na Prezesa dodatkowo zobowi%zany jest zwi!'le przedstawi$ przed
wyborem proponowany program dzia"ania.
§ 34
Posiedzenia Zarz%du zwo"uje Prezes Towarzystwa, je(eli uzna to za konieczne, nie rzadziej
jednak ni( cztery razy w roku.
§ 35
Z posiedzenia Zarz%du G"ównego sporz%dza si! protokó", który podpisuj% Prezes Zarz%du
i Sekretarz.
§ 36
Do kompetencji Zarz%du G"ównego nale(y:
1) podejmowanie dzia"a) na rzecz realizacji statutowych celów Towarzystwa i uchwa"
Walnego Zgromadzenia,
2) kierowanie bie(%c% dzia"alno#ci% Towarzystwa,
3) reprezentowanie Towarzystwa na zewn%trz, przy czym o#wiadczenia w imieniu
Towarzystwa ma prawo sk"ada$ Prezes jednoosobowo lub dwóch cz"onków Zarz%du
G"ównego "%cznie,
4) zarz%dzanie maj%tkiem i funduszami Towarzystwa,
5) uchwalanie regulaminów wewn!trznych Towarzystwa,
6) zatwierdzanie sprawozda) bud(etowych i planów finansowych na nast!pny okres
sprawozdawczy,
7) zarz%dzanie maj%tkiem PTT oraz przyjmowanie darowizn i zapisów,
8) sporz%dzanie planów dzia"alno#ci naukowej i sprawozda) naukowych,
9) zwo"ywanie Walnego Zgromadzenia,
10) ustalanie kosztów prenumeraty czasopisma redagowanego przez PTT,
11) powo"ywanie i znoszenie Oddzia"ów Terenowych i Sekcji Naukowych,
12) wspó"udzia" w organizowaniu Oddzia"ów Terenowych i Sekcji Naukowych PTT,
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13) przyznawanie tytu"u „Przyjaciela Polskiej Tyreologii”,
14) prowadzenie ewidencji cz"onków i przygotowywanie dla Walnego Zgromadzenia
wniosków w sprawie nadania godno#ci cz"onka honorowego,
15) wybór

miejsca

zjazdu

PTT,

powo"ywanie

Komitetu

Naukowego

Zjazdu

i zatwierdzanie zaproponowanych przez Komitet Naukowy tematów g"ównych,
programu Zjazdu i listy go#ci zagranicznych,
16) powo"ywanie przewodnicz%cego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu PTT,
17) ustalanie porz%dku Walnego Zgromadzenia PTT,
18) powo"ywanie, na wniosek Redaktora Naczelnego, cz"onków Komitetu Redakcyjnego
czasopisma redagowanego przez PTT.
§ 37
Pomi!dzy posiedzeniami Zarz%du G"ównego jego funkcj! sprawuje Prezydium Zarz%du
G"ównego, w którego sk"ad wchodz%: Prezes i Wiceprezesi.
§ 38
1. Sekretarz sprawuje piecz! nad archiwum dokumentacji i protoko"ami z posiedze),
prowadzi bie(%c% korespondencj!.
2. Skarbnik sprawuje bie(%cy nadzór nad rachunkowo#ci% zgodnie z obowi%zuj%cymi
przepisami, przyjmuje, przechowuje i wyp"aca sumy nale(%ce do Towarzystwa, dba
o przestrzeganie dyscypliny finansowej przez Zarz%dy Oddzia"ów Terenowych, wydaje
im komunikaty i instrukcje finansowe.
§ 39
1. Redaktor Naczelny czasopisma redagowanego przez PTT redaguje czasopismo
i wspó"pracuje z Zarz%dem G"ównym.
2. Redaktor Naczelny organizuje i zapewnia warunki pracy zespo"owi redakcyjnemu:
a) przedstawia

Zarz%dowi

G"ównemu

wnioski

w

sprawie

sk"adu

Komitetu

Redakcyjnego,
b) opracowuje regulamin pracy Redakcji,
c) w oparciu o recenzje dokonuje selekcji nades"anych prac w trosce o mo(liwie
najwy(szy poziom redagowanego czasopisma.
3. Redaktor Naczelny czasopisma sk"ada coroczne sprawozdanie ze swej dzia"alno#ci
Zarz%dowi G"ównemu.
4. Kadencja Redaktora Naczelnego trwa 4 lata.
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§ 40
1. G"ówna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa, niezale(nym od
Zarz%du G"ównego PTT.
2. G"ówna Komisja Rewizyjna sk"ada si! z Przewodnicz%cego i 4 cz"onków wybranych
przez Walne Zgromadzenie.
§ 41
1. Do zada) G"ównej Komisji Rewizyjnej nale(y:
a) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, regulaminów wewn!trznych oraz uchwa"
Walnego Zgromadzenia,
b) kontrolowanie gospodarki finansowej Towarzystwa z punktu widzenia legalno#ci
i celowo#ci.
2. G"ówna Komisja Rewizyjna ma prawo wyst!powa$ z:
a) wnioskami pokontrolnymi,
b) wnioskiem o zwo"anie posiedzenia Zarz%du G"ównego lub jego Prezydium,
c) wnioskiem o zwo"anie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a nawet mo(e
zwo"a$ Walne Zgromadzenie w przypadku niezwo"ania go przez Zarz%d G"ówny w
terminie.
3. G"ówna Komisja Rewizyjna dokonuje oceny ca"okszta"tu dzia"alno#ci Zarz%du G"ównego.
4. Cz"onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog% pe"ni$ innych funkcji we w"adzach, ani nie
mog% by$ pracownikami Towarzystwa.
5. Wnioski w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium Zarz%dowi
G"ównemu, G"ówna Komisja Rewizyjna przedstawia na Walnym Zgromadzeniu wraz ze
sprawozdaniem ze swojej dzia"alno#ci.
V.

Oddzia!y terenowe i sekcje naukowe
§ 42

1. Zarz%d G"ówny PTT ma prawo powo"ywa$ i rozwi%zywa$ Oddzia"y Terenowe
Towarzystwa oraz Sekcje Naukowe.
2. Oddzia"y Terenowe i Sekcje Naukowe musz% liczy$ co najmniej 15 cz"onków
zwyczajnych PTT.
§ 43
W"adzami Oddzia"u Terenowego s%:
1) Walne Zebranie Cz"onków Oddzia"u,
2) Zarz%d Oddzia"u,
3) Komisja Rewizyjna Oddzia"u.
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§ 44
1. Kadencja w"adz Oddzia"u trwa nie d"u(ej ni( 4 lata.
2. Uchwa"y w"adz Oddzia"u Terenowego zapadaj% na zasadach okre#lonych w § 23 Statutu.
§ 45
1. Najwy(sz% w"adz% Oddzia"u Terenowego PTT jest Walne Zebranie Cz"onków Oddzia"u.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Cz"onków Oddzia"u zwo"ywane jest co dwa lata, nie pó'niej
ni( w miesi%cu czerwcu.
3. Zawiadomienie o zwo"aniu Walnego Zebrania Cz"onkom Oddzia"u dor!czane jest
cz"onkom na pi#mie w terminie co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego
Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz"onków Oddzia"u zwo"ywane jest z wa(nych powodów
przez Zarz%d Oddzia"u:
a) z w"asnej inicjatywy,
b) na wniosek W"adz Naczelnych Towarzystwa,
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddzia"u,
d) na wniosek po"owy cz"onków Oddzia"u Terenowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz"onków Oddzia"u zwo"ywane jest w terminie 30 dni od
dnia z"o(enia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zosta"o zwo"ane.
6. Zawiadomienie o terminie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz"onków Oddzia"u winno
nast%pi$ nie pó'niej ni( 14 dni przez wyznaczonym terminem Zebrania.
§ 46
Do kompetencji Walnego Zebrania Cz"onków Oddzia"u nale(y:
1) uchwalenie kierunków dzia"alno#ci Oddzia"u, zgodnie z uchwa"ami i postanowieniami
W"adz Naczelnych Towarzystwa,
2) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozda) z dzia"alno#ci Zarz%du Oddzia"u i Komisji
Rewizyjnej Oddzia"u,
3) podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddzia"u, uchwa" w przedmiocie
udzielenia absolutorium Zarz%dowi Oddzia"u,
4) wybór Przewodnicz%cego Zarz%du i czterech Cz"onków Zarz%du Oddzia"u, oraz
Przewodnicz%cego i 2 cz"onków Komisji Rewizyjnej Oddzia"u,
5) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa, w przypadku
okre#lonym w § 31 Statutu.
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§ 47
1. Zarz%d Oddzia"u Terenowego wybierany jest przez Walne Zebranie Cz"onków Oddzia"u
Terenowego.
2. Zarz%d Oddzia"u sk"ada si! z:
a) Przewodnicz%cego Zarz%du,
b) Wiceprzewodnicz%cego,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) Cz"onka Zarz%du.
3. Cz"onkowie Zarz%du wybieraj% spo#ród siebie 2 Wiceprzewodnicz%cych, Sekretarza
i Skarbnika Oddzia"u.
4. Posiedzenia Zarz%du zwo"uje Przewodnicz%cy co najmniej 4 razy w roku.
5. Do kompetencji Zarz%du Oddzia"u nale(y:
a) prowadzenie bie(%cej dzia"alno#ci Oddzia"u Terenowego, zgodnie z uchwa"ami
i postanowieniami W"adz Naczelnych Towarzystwa,
b) reprezentowanie Oddzia"u na zewn%trz,
c) prowadzenie aktualnej listy cz"onków Oddzia"u oraz przyjmowanie i skre#lanie
cz"onków,
d) zarz%dzanie maj%tkiem Oddzia"u w ramach uprawnie) przyznanych przez Zarz%d
G"ówny Towarzystwa,
e) zwo"ywanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebra) Cz"onków
Oddzia"u.
6. O#wiadczenia w imieniu Oddzia"u Terenowego mo(e sk"ada$ Przewodnicz%cy
jednoosobowo lub dwóch cz"onków Zarz%du Oddzia"u dzia"aj%cych "%cznie.
§ 48
Zarz%d Oddzia"u zobowi%zany jest w terminie 14 dni zawiadomi$ Zarz%d G"ówny
Towarzystwa o wszystkich zmianach dotycz%cych:
1) sk"adu osobowego w"adz Oddzia"u,
2) siedziby Oddzia"u,
3) listy cz"onków Oddzia"u.
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§ 49
1. Komisja Rewizyjna Oddzia"u Terenowego sk"ada si! z Przewodnicz%cego i dwóch
cz"onków.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Oddzia"u jest:
a) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, regulaminów wewn!trznych i uchwa"
Walnego Zebrania Cz"onków Oddzia"u,
b) kontrolowanie gospodarki finansowej prowadzonej przez Zarz%d Oddzia"u.
3. Komisja Rewizyjna Oddzia"u ma prawo:
a) wyst%pi$ z wnioskami pokontrolnymi,
b) wyst%pi$ z wnioskiem o zwo"anie posiedzenia Zarz%du Oddzia"u,
c) wyst%pi$ z wnioskiem o zwo"anie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz"onków
Oddzia"u.
4. Komisja

Rewizyjna

Oddzia"u

sk"ada

Walnemu

Zebraniu

Cz"onków

Oddzia"u

sprawozdanie ze swojej dzia"alno#ci oraz wniosek w przedmiocie udzielenia absolutorium
Zarz%dowi Oddzia"u.
§ 50
1. Sekcje Naukowe powo"uje si! w celu zacie#nienia wspó"pracy pomi!dzy cz"onkami
Towarzystwa zainteresowanymi okre#lonym dzia"em wiedzy z zakresu tyreologii;
wspó"prac! realizuje si! przez:
a) organizacj! kursów dokszta"caj%cych,
b) organizacj! sympozjów i konferencji naukowych.
2. Sekcje Naukowe tworzone i rozwi%zywane s% przez:
a) Zarz%d G"ówny Towarzystwa (Ogólnopolskie Sekcje Naukowe),
b) Zarz%dy Oddzia"ów Terenowych (Terenowe Sekcje Naukowe).
3. Przyst%pienie do Sekcji Naukowej nast!puje poprzez z"o(enie Zarz%dowi pisemnej
deklaracji przez cz"onka zwyczajnego Towarzystwa.
4. Struktur! organizacyjn% Sekcji okre#la regulamin opracowany przez Zarz%d Sekcji
i zatwierdzony przez Zarz%d G"ówny Towarzystwa.
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VI.

Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego
§ 51

1. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego tworzy si! w miejscu organizowania zjazdu
naukowego i sk"ada si! z wybranego przez Zarz%d G"ówny przewodnicz%cego oraz
cz"onków przez niego wskazanych.
2. Do obowi%zków Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego nale(y szczegó"owe
przygotowanie zjazdu.
3. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego ko)czy swe czynno#ci z chwil% przyj!cia
przez Zarz%d G"ówny sprawozdania z jego dzia"alno#ci.
VII.

Maj#tek PTT
§ 52

1. Maj%tek PTT sk"ada si!:
a) ze sk"adek cz"onkowskich,
b) z zapisów, spadków, dotacji, subwencji i darowizn,
c) z dochodów z maj%tku ruchomego i nieruchomego,
d) z ofiarno#ci publicznej.
2. Zarz%dy Oddzia"ów Terenowych nie mog% zaci%ga$ zobowi%za) finansowych bez
pisemnej zgody Zarz%du G"ównego.
3. Dla wa(no#ci o#wiadcze) woli Towarzystwa w zakresie zobowi%za), które poci%ga$
mog% za sob% skutki finansowe, wymagany jest podpis Prezesa oraz Skarbnika Zarz%du
G"ównego.
VIII. Zmiana Statutu
§ 53
1. Zmiana Statutu PTT mo(e nast%pi$ w drodze uchwa"y Walnego Zgromadzenia Cz"onków
(Delegatów) podj!tej wi!kszo#ci% 2/3 g"osów przy obecno#ci co najmniej po"owy
cz"onków (delegatów) uprawnionych do g"osowania. W przypadku braku kworum,
zastosowanie znajduj% postanowienia zawarte w § 30 ust. 2 Statutu.
2. Zarz%d G"ówny mo(e dla opracowania zmian Statutu powo"a$ specjaln% komisj!.
3. Wniosek o zmian! Statutu PTT musi by$ zg"oszony na pi#mie, a tre#$ proponowanej
zmiany podana w zawiadomieniu zwo"uj%cym Walne Zgromadzenie.
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IX.

Rozwi#zanie PTT
§ 54

1. Rozwi%zanie PTT mo(e nast%pi$ w drodze uchwa"y Walnego Zgromadzenia, podj!tej
wi!kszo#ci% 2/3 g"osów przy obecno#ci co najmniej 2/3 cz"onków (delegatów)
uprawnionych do g"osowania. W przypadku braku kworum, zastosowanie znajduj%
postanowienia zawarte w § 30 Statutu.
2. Uchwa"a o rozwi%zaniu Towarzystwa okre#li sposób likwidacji, osoby likwidatorów oraz
cele, na jakie przeznaczony zostanie maj%tek PTT.
&ód', dnia 31-07-2007
KOMITET ZA$O%YCIELSKI:
1. Andrzej Lewi)ski
2. Witold Tomaszewski
3. Ma"gorzata Karbownik-Lewi)ska
4. Ewa Sewerynek
5. Micha" Karasek
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