
STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK O ZADROWIU 

 

 

 

I. Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Towarzystwa 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu (w dalszym ciągu 

oznaczone skrótem PTNZ). 

§2 

Terenem działalności PTNZ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Władz miasto 

Poznań. 

§3 

PTNZ rozwija działalność za pośrednictwem Zarządu Głównego. Prace Towarzystwa są 

realizowane przez członków Towarzystwa. 

 

II. Cele i środki działania 

§4 

Celem PTNZ jest inspirowanie, popieranie i popularyzowanie rozwoju nauk o zdrowiu oraz 

promocja ich praktycznego zastosowania. 

§5 

Środki prowadzące do tego celu są następujące: 

a) działalność naukowa obejmuje organizowanie posiedzeń naukowych, odczytów, 

wykładów, wystaw, konkursów i ankiet i dyskusji oraz szkoleń; 

b) wydawanie czasopism i popieranie działalności wydawniczej z dziedziny nauk o zdrowiu 

i jej zastosowań; 

c) popieranie badań naukowych i przyznawanie stypendiów; 

d) utrzymywanie łączności ze stowarzyszeniami oraz organizowanie wymiany wydawnictw 

naukowych, nawiązanie współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi; 

e) organizowanie wymiany naukowej z zagranicą przez zapraszanie uczonych 

zagranicznych do Polski i delegowanie za granicę przedstawicieli Towarzystwa; 

f) organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów; 



g) dofinansowywanie uczestnictwa członków PTNZ w innych konferencjach, sympozjach i 

seminariach; 

h) współpraca z innymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i 

osobami fizycznymi w celu gromadzenia środków przeznaczonych na cele statutowe. 

 

 

III. Prawa i obowiązki członków 

 

§6 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych, 

c) wspierających. 

§7 

 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda pełnoletnia osoba, mająca dorobek 

naukowy w dziedzinie nauk o zdrowiu lub dziedzin pokrewnych, czy też przyczyniająca się 

w wybitny sposób do popularyzacji tych dziedzin. 

§8 

Godność członków honorowych nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu 

Głównego, osobom fizycznym, wybitnie zasłużonym na polu nauk o zdrowiu i dziedzin 

pokrewnych. Nabycie praw członka PTNZ następuje z chwilą wyrażenia przez te osoby 

zgody na udział w pracach PTNZ.  

§9 

Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, 

okazująca gotowość współpracy z Towarzystwem w realizacji jego celów. 

§l0 

Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym lub wspierającym PTNZ składa Zarządowi 

Głównemu deklarację, zaopiniowaną przez dwóch członków zwyczajnych lub honorowych 

Towarzystwa. 

§l1 



Członkowie zwyczajni i wspierający opłacają wpisowe oraz składki roczne, których 

wysokość ustala Walne Zgromadzenie. 

§l2 

Członkowie honorowi nie opłacają składek ani wpisowego i otrzymują bezpłatne 

wydawnictwa Towarzystwa. 

§l3 

Członkowie Towarzystwa mają prawo: 

a) czynnego udziału w zebraniach naukowych Towarzystwa; 

b) otrzymywania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny. 

Członkowie honorowi i zwyczajni maja ponadto prawo: 

c) głosowania na Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa;  

d) wybieralności do wszystkich władz Towarzystwa. 

§14 

Do obowiązków wszystkich członków Towarzystwa należy czynny udział w pracach 

Towarzystwa i popieranie jego zamierzeń wymienionych w § 4. 

§15 

Każdy członek ma prawo wystąpienia z PTNZ, obowiązany jest jednak powiadomić o tym na 

piśmie Zarząd Główny i uregulować zaległe składki. 

§16 

W razie nieopłacenia przez członka składek w terminie 1 roku, Zarząd Główny może podjąć 

uchwałę o skreśleniu z listy członków Towarzystwa, a po ich uregulowaniu przywrócić do 

ponownie do jego praw. 

     §17 

Członek Towarzystwa może być wykluczony z listy członków za czyny nie licujące z 

godnością członka za działalność na szkodę Towarzystwa. Wykluczenie następują na mocy 

uchwały Zarządu Głównego większością głosów, przy czym na żądanie wykluczonego 

motywy powinny być przedstawione na piśmie. Wykluczonemu przysługuje prawo 

odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od doręczenia uchwały. 

 

IV. Władze Stowarzyszenia 

§18 



Władzami PTNZ są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd Główny, Prezydium Zarządu i 

Komisja Rewizyjna. 

§19 

Walne Zgromadzenie członków PTNZ jest naczelną władzą PTNZ. Wytycza ono kierunki 

działania Towarzystwa i zasady gospodarki finansowej, ustala wysokość składki 

członkowskiej, przeprowadza wybory Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, udziela lub 

odmawia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, rozstrzyga odwołania 

członków lub uchwał Zarządu Głównego w sprawie wykluczenia ich z PTNZ. 

§20 

Walne Zgromadzenia członków dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie członków PTNZ zwołuje Zarząd Główny, w związku z zakończeniem swej 

kadencji, co trzy lata. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny z 

własnej inicjatywy na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej PTNZ lub na żądanie nie mniej 

niż 1/4 członków zwyczajnych i honorowych. 

§21 

Walnemu Zgromadzeniu członków PTNZ przewodniczy wybrany przez zebranych członek 

honorowy lub zwyczajny, protokołuje wybrany sekretarz Zgromadzenia. 

§22 

Zarząd Główny zobowiązany jest przesłać zawiadomienie o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia, wraz z proponowanym porządkiem dziennym, wszystkim członkom 

Towarzystwa, przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 

§23 

Porządek dzienny zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Główny. Porządek 

dzienny może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie, na życzenie Członków, 

doręczone na piśmie Zarządowi Głównemu, najpóźniej na dziesięć dni przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. 

§24 

Porządek dzienny nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi obejmować punkty 

dotyczące spraw, celem załatwienia których nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało 

zwołane. 

§25 



Walne Zgromadzenie członków PTNZ jest prawomocne w pierwszym zwołanym terminie 

jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych i honorowych. 

Jeżeli to nie nastąpi, w drugim terminie wyznaczonym nie wcześniej niż 30 minut po 

upływie czasu pierwszego terminu, do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wystarczy 

obecność co najmniej 1/3 liczby członków. 

      §26 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących zmian 

statutu, wyboru członków honorowych i wykluczenia członków, którzy odwołali się do 

Walnego Zgromadzenia oraz rozwiązania Towarzystwa. Uchwały te wymagają obecności co 

najmniej 2/3 swojego statutowego składu. Wybory do Zarządu Głównego i udzielenie 

absolutorium odbywają się w głosowaniu tajnym. Inne uchwały mogą być podejmowane w 

głosowaniu jawnym, jeżeli obecni jednomyślnie zgodzą się na taka formę głosowania. 

§27 

Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa wybiera w tajnym 

głosowaniu: 

a) Prezesa, 

b) Wiceprezesa, 

c) Czterech członków Zarządu Głównego, 

d) Trzyosobową Komisje rewizyjną, w tym przewodniczącego, 

Ustępujący prezes wchodzi do Zarządu z urzędu, na jedną kadencję. 

     §28 

Kadencja władz Towarzystwa trwa trzy lata. 

      §29 

Zarząd Główny PTNZ kieruje działalnością Towarzystwa, zarządza majątkiem 

Towarzystwa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i uchwałami Walnego 

Zgromadzenia członków oraz reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. 

§30 

Zarząd Główny PTNZ składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz ponadto 5-ciu członków w tej 

liczbie Sekretarza i Skarbnika oraz Prezesa poprzedniej kadencji. W przypadku zmniejszenia 

się składu Zarządu Głównego ma on prawo dokooptowania do swego składu najwyżej 

dwóch członków, poza wymienionymi wyżej. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik 



tworzą Prezydium Zarządu Głównego PTNZ. Bieżące sprawy PTNZ są prowadzone przez 

prezydium Zarządu Głównego. 

§31 

Najpóźniej w dziesięć dni po wyborach winno odbyć się posiedzenie konstytucyjne 

Prezydium Zarządu Głównego, na którym członkowie wybrani przez Walne Zgromadzenie 

dokonują wyboru spośród siebie funkcji Sekretarza, Skarbnika i ewentualnie inne. 

§32 

W razie ustąpienia Prezesa Towarzystwa w czasie trwania kadencji, funkcje jego aż do 

najbliższego Walnego Zgromadzenia obejmuje Wiceprezes. Jeżeli Zgromadzenie to byłoby 

Nadzwyczajnym walnym Zgromadzeniem, to w jego porządku dziennym winien znaleźć się 

punkt przewidujący wybory nowego Wiceprezesa. 

§33 

Zarząd Główny organizuje lub współorganizuje przynajmniej raz na trzy lata zjazdy naukowe. 

 §34 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PTNZ zwołuje Prezes lub Wiceprezes. 

§35 

Posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PTNZ zwołuje Prezes lub Wiceprezes, co najmniej 

jeden raz w roku. Zwołuje on ponadto posiedzenia" plenarne na pisemny wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub przynajmniej trzech członków Zarządu Głównego. Członkowie Zarządu 

Głównego powinni otrzymywać zawiadomienie o posiedzeniu, przynajmniej na tydzień przed 

terminem, wraz z proponowanym porządkiem dziennym. 

§36 

Do prawomocności uchwał Zarządu Głównego wystarczy obecność co najmniej połowy 

członków tego Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały Zarządu Głównego lub 

jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego zebrania. przebieg obrad jest protokołowany. Protokół podpisuje 

Przewodniczący i Sekretarz. 

§37 

Prezes Zarządu Głównego przewodniczy z urzędu posiedzeniom Zarządu. Reprezentuje 

PTNZ we wszystkich jego stosunkach z władzami i instytucjami naukowymi w kraju i za 

granicą. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu PTNZ upoważniony jest Prezes 



Zarządu Głównego oraz ustanowieni przez niego pełnomocnicy. 

§38 

Skarbnik nadzoruje prowadzenie księgowości Zarządu Głównego, sporządzanie zestawienia i 

sprawozdania finansowe dla władz, Walnego Zgromadzenia członków oraz Komisji 

Rewizyjnej, prowadzi i podpisuje korespondencję dotyczącą zobowiązań materialnych. 

 §39 

Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 

kadencji Zarządu Głównego. Komisja Rewizyjna konstytuując się, wybiera ze swego składu 

Przewodniczącego i zastępcę. 

§40 

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Towarzystwa i jest obowiązana 

przynajmniej raz w roku kadencji przed Walnym Zgromadzeniem członków dokonać rewizji 

ksiąg, dokumentów kasowych, sprawdzić stan majątku i prawidłowość wydatków 

finansowych w oparciu o preliminarz oraz złożyć na piśmie sprawozdanie i wnioski 

Walnemu Zgromadzeniu. Wśród tych wniosków Komisja Rewizyjna stawia wniosek o 

udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Postanowienia Komisji 

Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. 

 

V. Majątek Towarzystwa 

§41 

Majątek Towarzystwa powstaje z: 

a) opłat wpisowych, 

b) składek członkowskich, 

c) subwencji państwowych, instytucji samorządowych itp., 

d) darowizn, spadków i zapisów, 

e) z działalności własnej w ramach Towarzystwa, 

f) ofiarności publicznej, 

g) innych dochodów zgodnych z prawem. 

§42 

Towarzystwo prowadzi księgi rachunkowe i inwentaryzacyjne, zgodnie z ustawą o 

rachunkowości przygotowane do czynności i potrzeb, zgodnie z wymaganiami przepisów 



ogólnych. 

§43 

Funduszami Towarzystwa dysponuje zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 

preliminarzem Prezes lub Wiceprezes wspólnie ze Skarbnikiem, albo osobą przez nich 

upoważnioną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wyżej wymienione osoby są 

uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych. 

 

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 

§44 

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o. rozwiązaniu Towarzystwa 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§45 

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa może być przedmiotem. 

Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w 

porządku obrad Walnego Zebrania Członków. 

§46 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa. 

Walne Zgromadzenie członków PTNZ jest w sprawie rozwiązania Towarzystwa prawomocne 

w pierwszym zwołanym terminie. 

§47 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nieregulowany w Statucie 

mają zastosowanie przepisy Ustawy z 7 kwietnia 1989 rolo1 - Prawo o stowarzyszeniach 

(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póź. zm.). 

 

Vll. Przepisy końcowe 

§48 

Rok gospodarczy Towarzystwa odpowiada rokowi kalendarzowemu. 
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