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Statut Polskiego Towarzystwa 

Mukowiscydozy 
 

R O Z D Z I A L I  

Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 

1.  Towarzystwo nosi nazwę Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy, zwane dalej PTM. Wszędzie tam 

gdzie jest użyte określenie Towarzystwo, oznacza to Polskie Towarzystwo Mukowiscydozy. 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

§ 2 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą władz naczelnych Towarzystwa jest Warszawa. 

§ 3  

1.   Towarzystwo ma prawo powoływania Sekcji Specjalistycznych i Grup Roboczych. 

§ 4  

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub   

podobnych celach działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

§ 5  

1.  Towarzystwo posiada prawo używania odznak i pieczęci. 

§ 6 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji zadań 

statutowych Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zawierać umowy- zlecenia, o dzieło 

lub inne podobne w skutkach. 

R O Z D Z I A Ł  I I   

Cele i środki działania 

 

A. Cele 
Celem Towarzystwa jest: 

1. Rozwijanie badań naukowych, poszerzanie wiedzy na temat mukowiscydozy oraz podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych osób pracujących na rzecz chorych na mukowiscydozę. 
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2. Działanie na rzecz integracji wszystkich ośrodków i osób zajmujących się problematyką 

mukowiscydozy w Polsce. 

3. Doskonalenie modelu opieki nad chorym na mukowiscydozę i jego rodziną. 

4. Popularyzowanie i propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy o mukowiscydozie. 

5. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową. 

6. Kształtowanie wśród członków Towarzystwa postaw społecznych i etycznych oraz rozwijanie 

zasad deontologii medycznej i dbałość o ich przestrzeganie. 

7. Współpraca z towarzystwami naukowymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami 

działającymi na rzecz chorych na mukowiscydozę. 

B. Środki działania 
Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

1. Organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych dotyczących mukowiscydozy. 

2. Udział w zjazdach i konferencjach innych towarzystw naukowych i organizacji. 

3. Organizowanie i udzielanie pomocy w zakresie doskonalenia zawodowego osób pracujących z 

chorymi na mukowiscydozę. 

4. Inicjowanie oraz prowadzenie działalności szkoleniowej i popularno-naukowej w zakresie 

mukowiscydozy. 

5. Prowadzenie działalności wydawniczej naukowej i popularnej związanej z mukowiscydozą. 

6. Współuczestniczenie w opracowywaniu programów opieki zdrowotnej i doskonaleniu 

przepisów w dziedzinie mukowiscydozy. 

7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami 

odpowiedzialnymi za świadczenia zdrowotne w kraju, uczelniami akademickimi, instytucjami 

samorządu zawodowego pracowników służby zdrowia oraz innymi jednostkami. 

R O Z D Z I A Ł III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 1 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  

a.  zwyczajnych 

b.  honorowych 

c. wspierających 

 
§ 2 

 

 

1. Członkiem zwyczajnym towarzystwa może być osoba pełnoletnia zaangażowana zawodowo w 

opiekę nad chorymi lub w badania naukowe nad mukowiscydozą. 

2. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zarząd w formie uchwały, na 

podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 
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§ 3  

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której godność tę, za szczególne zasługi dla 

Towarzystwa i dla chorych na mukowiscydozę nadaje Walne Zgromadzenie członków 

Towarzystwa na wniosek Zarządu. 

§ 4  

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele oraz wspomaga 

Towarzystwo organizacyjnie i finansowo. 

2. Członkowi wspierającemu nie przysługuje głos stanowiący. 

3. Godność członka wspierającego nadaje Zarząd. 

§ 5  

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa mają wyłącznie członkowie zwyczajni i 

członkowie honorowi. 

2. Wszyscy członkowie posiadają następujące uprawnienia: 

a. prawo uczestniczenia w zebraniach i innych działaniach wynikających z realizacji celów 

Towarzystwa 

b. prawo korzystania z pomocy Towarzystwa w ramach działalności statutowej 

c. prawo noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa. 

§ 6  

1. Członkowie Towarzystwa obowiązani są: 

a.    aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa. 

b.    przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. 

c.    postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej i koleżeństwa w stosunkach między    

       członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej. 

2. Członkowie zwyczajni poza obowiązkami wymienionymi w pkt. 1 są obowiązani regularnie płacić    

składki członkowskie. 

§ 8 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie. 

2. Skreślenie z listy członków Towarzystwa dokonuje Zarząd w następujących przypadkach: 

a.   3rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie. 

b.   nieusprawiedliwionego zalegania, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek 

członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy. 

c. śmierci członka. 

3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd na wniosek Honorowego Sądu Koleżeńskiego w 

przypadku prowadzenia działalności sprzecznej z niniejszym statutem. 
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R O Z D Z I A Ł  I V   

Struktura organizacyjna i zasady działania Towarzystwa 

§ 1 

Struktura organizacyjna Towarzystwa obejmuje: 

1. Władze i Organy Naczelne Towarzystwa 

2. Sekcje Specjalistyczne 

3. Grupy Robocze 

§ 2 

1. Kadencja władz trwa cztery lata. 

2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. 

4. W razie ustąpienia z władz Towarzystwa, władze te mogą powołać nowego członka z tym, że 

liczba powołanych członków nie może przekraczać ł/3 ogólnej liczby członków z wyboru. 

5. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniu 

władz i organów Towarzystwa z głosem doradczym. 

R O Z D Z I A Ł V   

Władze i organy naczelne Towarzystwa 

§ 1 

Władzami i organami naczelnymi Towarzystwa są: 

1. Walne Zgromadzenie członków. 

2. Zarząd 

3. Prezydium Zarządu 

4. Komisja Rewizyjna 

5. Honorowy Sąd Koleżeński 

A. WALNE ZGROMADZENIE 

§ 1  

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata w terminie 

ustalonym przez Zarząd. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa 

a. z własnej inicjatywy, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 
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5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie do 3 miesięcy od daty 

zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 2 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1. Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i 

Honorowego Sądu Koleżeńskiego 

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. Uchwalenie programu działania Towarzystwa. 

4. Wybór: 

a. Prezesa Zarządu 

b. Członków Zarządu 

c. Komisji Rewizyjnej 

d. Honorowego Sądu Koleżeńskiego 

5. Uchwalenie Statutu Towarzystwa lub jego zmiany. 

6. Ustalenie zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa i wysokości składki członkowskiej 

7. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Honorowy 

Sąd Koleżeński lub członków Towarzystwa. 

8. Nadawanie tytułu Członka Honorowego 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa. 

§ 3  

1.   Walne Zgromadzenie wybiera w odrębnym głosowaniu Prezesa Zarządu spośród co najmniej 

dwóch kandydatów.  

 
    § 4 

 

2.   O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków 

Towarzystwa nie później niż 30 dni przed jego rozpoczęciem. 
 

§ 5  

1.   Szczegółowy tryb przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i wyboru do władz Towarzystwa 

określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Towarzystwa przed 

rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia otrzymują mandat oraz projekt szczegółowego trybu 

przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i wyboru władz. 

B. Z A R Z Ą D 

§ 1 

1. Zarząd jest najwyższym organem wykonawczym Towarzystwa w okresie między Walnymi 

Zgromadzeniami. W skład Zarządu wchodzi 9 osób. 
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2. Zarząd który stanowi organ kierowniczy Towarzystwa tworzą: Prezydium Zarządu i 

członkowie Zarządu. 

3. W skład Prezydium Zarządu wchodzą 3 osoby: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz 

4. Prezydium Zarządu stanowi kierowniczy organ roboczy i wykonawczy Zarządu. 

5. Do zakresu działania Zarządu należy : 

a. realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu Towarzystwa i innych 

uchwał Zjazdu 

b. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa, reprezentowanie go na zewnątrz i zarządzenie 

jego majątkiem 

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Zarządu 

d. powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych i grup roboczych Towarzystwa 

oraz nadzorowanie ich działalności 

e. uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych 

f. występowanie z wnioskami o nadanie tytułu Członka Honorowego 

g. występowanie z wnioskami o nagrody i odznaczenia państwowe dla członków 

Towarzystwa 

h. współpraca z instytucjami i organizacjami wymienionymi w celach Towarzystwa 

§ 2 

1.  Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w roku. 

§ 3  

1.  Prezydium Zarządu kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między posiedzeniami 

Zarządu. 

 
   § 4 

 

1.  Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają sie w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 

§ 5  

1.   Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego Prezydium określa regulamin 

uchwalony przez Zarząd. 

§ 6 

1. Towarzystwo może być reprezentowane przez: Prezesa Zarządu-samodzielnie, bądź dwóch 

członków Zarządu - łącznie. 

C. K O M I S J A  REWIZYJNA 

§ 1 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. 
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2. Komisja Rewizyjna w głosowaniu tajnym wybiera spośród swoich członków 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

§ 2 

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy: 

2. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Towarzystwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością 

merytoryczną. 

3. Zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu i jego Prezydium wniosków w sprawie działalności 

Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień. 

4. Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z 

wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

5. Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami. 

6. Składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia 

§ 3  

1.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na rok. 

   
  § 4 

1. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez  

Komisję Rewizyjną. 

D. SĄD KOLEŻEŃSKI 

§ 1 

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków. 

2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego,   

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

§ 2 

1.  Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy: 

a. rozstrzyganie w pierwszej i drugiej instancji sporów powstałych między członkami na 

tle statutowej działalności Towarzystwa, 

b. rozpoznawanie spraw wynikających z nieprzestrzegania obowiązków członków 

Towarzystwa, 

c. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu. 
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§ 3  

1. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w 3-osobowym zespole orzekającym z tym, że w zespole   

orzekającym nie może uczestniczyć członek Sądu, jeżeli rozpatrywana jest sprawa, która   

dotyczy jego osobiście lub osoby, z którą łączy go stosunek osobisty i/lub służbowy. 

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego           

Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Uchwała Zgromadzenia jest  

ostateczna. 

§ 4  

1. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary: 

a. upomnienie, 

b. nagany, 

c. zawieszenie w prawach członka na okres do dwóch lat, 

             d.   wniosek o wykluczenie z Towarzystwa. 

§ 5 

1. Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd     

    Koleżeński. 

 

                    R O Z D Z I A Ł V I  

                                            Sekcje i grupy robocze 

 
A. SEKCJE 

§ 1 

1. Sekcje Specjalistyczne tworzy Zarząd w celu prowadzenia działalności statutowej przez  

członków o podobnych zainteresowaniach zawodowych. Powoływanie Sekcji odbywa się na 

podstawie pisemnego wniosku co najmniej dziesięciu członków Towarzystwa. 

§ 2 

1.  Każdy członek Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w pracach swobodnie wybranych sekcji, 

składając jej zarządowi odpowiednie oświadczenie o przystąpieniu do danej Sekcji. 

§ 3  

1. Ze swojego grona Sekcja wybiera Przewodniczącego, który kieruje pracami Sekcji. 

§ 4  

1. Działania i wydatki Sekcji zatwierdzane są przez Zarząd Towarzystwa.  
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B. GRUPY ROBOCZE 

§ 1 

1. Grupy Robocze powołuje Zarząd w celu wykonania określonego zadania na okres potrzebny do 

jego realizacji. 

§ 2 

1. Grupa Robocza może składać się z co najmniej trzech członków Towarzystwa. 
 
 

     § 3 

 
1. Regulamin działania Grup Roboczych określa Zarząd. 

 
 
 

R O Z D Z I A Ł VII  

Majątek Towarzystwa 

 

§ 1 

1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości będące własnością Towarzystwa, inne prawa 

majątkowe i środki pieniężne. 

2. Na majątek Towarzystwa składają się: 

 a.  składki członkowskie 

 b.  zapisy, dotacje i darowizny 

 c.  wpływy z majątku ruchomego 

 d.  dochody z działalności statutowej 

§ 2 

1.   Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes i Skarbnik Zarządu działający 

łącznie. 

R O Z D Z I A Ł  VIII  

Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa 
 

§1 

1. Przyjęcie statutu i jego zmian wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 

co najmniej 2/3 głosów obecnych. 

§2 

1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co 

najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ł/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa 


