STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA BARKU I ŁOKCIA
Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Barku i Łokcia, zwane w dalszej części statutu
– Towarzystwem.
§ 2.
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Poznań.
§ 3.
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującej ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 4.
Towarzystwo używa pieczęci podłużnych z napisem: „Polskie Towarzystwo Barku i Łokcia z adresem
siedziby”, oraz tej samej treści z dodatkową treścią: „Zarząd”, „Prezes”, „Sekretarz” i „Skarbnik”.
§ 5.
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu jej członków.
§ 6.
Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych i zagranicznych organizacji naukowych
o takim samym lub podobnym profilu zainteresowań naukowych.
Rozdział II
Cele i środki działania towarzystwa
§ 7.
Celem Towarzystwa jest:
1. Rozwijanie wiedzy i dobrej praktyki w zakresie problemów barku i łokcia.
2. Inspirowanie, zachęcanie i wdrażanie członków Towarzystwa do pracy naukowej
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz podnoszenia standardów w dziedzinie
diagnostyki i leczenia schorzeń barku i łokcia.
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3. Współdziałanie z władzami administracyjnymi w praktycznym wykorzystaniu nowych
zdobyczy wiedzy w zakresie problemów barku i łokcia.
4. Dążenie do standaryzacji metod oceny wyników, funkcji oraz nomenklatury dotyczącej barku
i łokcia.
5. Wspomaganie członków towarzystwa w uzyskiwaniu dostępu do wiedzy i praktyki na terenie
kraju oraz za granicą.
6. Reprezentowanie członków Towarzystwa w kraju i za granicą.
7. Zachęcanie i inspirowanie do prezentacji oraz publikacji naukowych.
8. Kształcenie specjalizujących się.
§ 8.
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Organizowanie konferencji i sympozjów naukowych.
2. Utrzymywanie kontaktów naukowych, wymianę doświadczeń oraz współdziałanie z innymi
towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą.
3. Współpracę z właściwymi organami administracji państwowej, organizacjami społecznymi
i innymi instytucjami.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9.
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Międzynarodowych
4. Emerytowanych
§ 10.
Członkiem zwyczajnym, zarówno jako lekarz lub inny przedstawiciel nauk medycznych, nauk
podstawowych oraz nauk technicznych, może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub
cudzoziemiec zamieszkujący terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada dyplom ukończenia
studiów wyższych i w swojej pracy naukowej lub zawodowej zajmuję się problemami barku i łokcia
lub wyraża zainteresowanie nimi.
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§ 11.
Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa po
przedłożeniu Zarządowi przez zainteresowanego pisemnej deklaracji oraz dowodu poparcia przez
zwyczajnego członka Towarzystwa.
§ 12.
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa.
2. Udziału w konferencjach sympozjach naukowych organizowanych przez Towarzystwa,
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
3. Korzystania z pomocy naukowych oraz ubiegania się o zniżki w opłatach za udział w zjazdach
i sympozjach organizowanych przez Towarzystwo.
4.

Ubiegania się o poparcie w staraniach o udział w kursach szkoleniowych, stażach
specjalizacyjnych, o stypendia lub inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
§ 13.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Towarzystwa.
2. Wykluczenie decyzją Walnego Zebrania Członków Towarzystwa za działalność na szkodę
Towarzystwa lub postępowanie przynoszące ujmę Towarzystwu, na wniosek Zarządu
Towarzystwa.
3. Skreślenie z listy członków decyzją Zarządu Towarzystwa z powodu zalegania z opłatą
składek za okres 3 lat, pomimo jednokrotnego upomnienia pisemnego lub pocztą
elektroniczną.
4. W wypadku skazania wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utratę praw
publicznych.
§ 14.
Od decyzji Zarządu Towarzystwa o wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do
Walnego Zebrania Członków Towarzystwa w terminie do 3 miesięcy.
§ 15.
Członek honorowy:
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Towarzystwa, na wniosek Zarządu,
osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa lub dla rozwoju wiedzy w zakresie barku
i łokcia.
2. Członkiem honorowym może zostać także osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.
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3. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
5. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków na wniosek Zarząd
Towarzystwa.
§ 16.
Członek międzynarodowy:
1. Przyjęcie członka międzynarodowego następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa
po przedłożeniu Zarządowi przez zainteresowanego pisemnej deklaracji oraz dowodu poparcia
przez zwyczajnego członka Towarzystwa.
2. Członkiem międzynarodowym może zostać także osoba nie posiadająca obywatelstwa
polskiego.
3. Członek międzynarodowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek międzynarodowy ma obowiązek płacenia składek.
5. Członkostwa międzynarodowego może pozbawić Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu Towarzystwa.
6. Udziału w konferencjach sympozjach naukowych organizowanych przez Towarzystwa,
zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarządu.
§ 17.
Członek emerytowany:
1. Członkiem emerytowanym zostaje decyzją Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, na
wniosek Zarządu, osoba która przestała aktywnie zajmować się działalnością kliniczną lub
naukową w dziedzinie barku i łokcia.
2. Członek emerytowany nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek emerytowany jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
4. Członkostwa emerytowanego może pozbawić Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Towarzystwa.
Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 18.
Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa
2. Zarząd Towarzystwa
3. Komisja Rewizyjna
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§ 19.
Kadencja wszystkich władz trwa dwa lata.
§ 20.
Wybór władz odbywa się głosowaniem tajnym lub jawnym. Decyduje o tym uchwała Walnego
Zebrania Członków.
§ 21.
Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
§ 22.
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne –
zwoływane co dwa lata, lub nadzwyczajne.
§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należy:
1. Uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującymi Zarządowi.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmuje uchwał o nadawaniu lub pozbawianiu godności członkostwa honorowego.
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
7. Nadawanie status członka emerytowanego.
8. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu.
9. Uchwalanie terminów i miejsc konferencji naukowych.
10. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązywaniu Towarzystwa.
§ 24.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 25.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd Członków co
najmniej 4 tygodni przed terminem zebrania.
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§ 26.
W Walnym Zebraniu Członków mają prawo brać udział członkowie zwyczajni, emerytowani
i honorowi oraz zaproszeni goście. Członkowie zwyczajni uczestniczą z głosem stanowiącym,
a członkowie emerytowani, honorowi i goście zaproszeni z głosem doradczym.
§ 27.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej Towarzystwa, w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami
dla których zostało zwołane.
§ 28.
Zarząd Towarzystwa składa się z prezesa, prezesa-electa, prezesa z poprzedniej kadencji, skarbnika,
2 członków i sekretarza. Prezes jest wybierany oddzielnie. Prezesa, Skarbnika, Sekretarza, 2 członków
do zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
§ 29.
Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należy:
1. Reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania
Członków.
3. Przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa.
4. Powoływanie członków komitetu organizacyjnego i uchwalanie tematyki naukowej zjazdów
naukowych oraz powoływanie redaktora, komitetu naukowego i redakcyjnego wydawnictw
Towarzystwa.
5. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie
członkostwa honorowego.
6. Prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa.
7. Przygotowanie i zwoływanie Walnych Zebrań Członków Towarzystwa.
8. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
9. Wybór przedstawicieli do struktur europejskich i światowych.
§ 30.
Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków, w tym prezesa lub prezesa elekta. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego zebrania. W razie nieobecności prezesa lub prezesa elekta - w razie równości
głosów decyduje głos tymczasowego prezesa. W przypadku, gdy jest więcej kandydatów do objęcia
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danej funkcji – daną funkcję obejmują ci spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów
§ 31.
Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeby.
§ 32.
Zarząd ma prawo dokooptować nowych członków Zarządu bez zwoływania Walnego Zebrania
w razie ubytku w czasie trwania kadencji, w liczbie nie przekraczającej 30% pochodzących z wyboru.
§ 33.
Towarzystwo na zewnątrz reprezentowane jest przez 2 członków Zarządu Towarzystwa, w tym jego
Prezesa.
§ 34.
W sprawach finansowych Towarzystwo reprezentowane jest przez Prezesa i Skarbnika Zarządu
Towarzystwa.
§ 35.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja
spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza. Uchwały podejmowane są zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej jednej czwartej osób uprawnionych do głosowania. Komisja
Rewizyjna ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej niż 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
§ 36.
Komisja Rewizyjna jest powoływana do prowadzenia kontroli całokształtu działalności Towarzystwa,
a w szczególności gospodarki finansowej. Podczas Walnego Zebrania Członków Komisja Rewizyjna
składa sprawozdanie ze swojej działalności.
§ 37
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu Towarzystwa
z głosem doradczym.
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Rozdział V
Fundusze Towarzystwa
§ 38.
Na fundusze składają się:
1. Składki członkowskie
2. Dotacje i darowizny
3. Wpływy z uczestnictwa w zjazdach naukowych
§ 39.
Towarzystwo posiada własne konto bankowe, na którym gromadzi wszelkie wpływy gotówkowe.
§ 40.
Dla ważności pism dotyczących praw majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy Prezesa
Zarządu i Skarbnika.
§ 41.
Rozliczenie finansowe dokonuje skarbnik przed najbliższym Walnym Zebraniem Członków
Towarzystwa.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i Rozwiązywanie Towarzystwa
§ 42.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
§ 43.
Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków większością co
najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. Podejmujące taką uchwałę Walne Zgromadzenie
Członków ma obowiązek określić cel na jaki będzie przeznaczony majątek Towarzystwa.
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