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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. DEFINICJE 

W niniejszym dokumencie wyrażenia pisane z wielkiej litery mają następujące znaczenie: 

WYRAŻENIE ZNACZENIE 

Towarzystwo Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo 
Patologów 

Zarząd Główny organ wykonawczy Towarzystwa 

Kworum ułamkowe określenie części członków 
organu, która musi być obecna przy 
podejmowaniu uchwały, aby organ mógł 
podjąć ważną uchwałę 

Plenum Zarządu Głównego posiedzenie Zarządu Głównego o którym 
zawiadomieni zostali wszyscy członkowie 
Zarządu Głównego 
do uznania posiedzenia Zarządu Głównego 
za Plenum Zarządu Głównego konieczne jest 
osiągnięcie Kworum 2/3 statutowej liczby 
członków Zarządu Głównego 

Walne w II Terminie ma znaczenie określone w § 16 ust. 15 

Zwykła większość więcej głosów za niż przeciw, bez liczenia 
głosów nieważnych, wstrzymujących się lub 
nieoddanych 

Bezwzględna większość  głosów oddanych za musi być więcej niż 
łącznie głosów przeciw, wstrzymujących się 
nieoddanych lub nieważnych 

 

 

§ 2. NAZWA I CHARAKTER TOWARZYSTWA 

1. Towarzystwo działa pod nazwą „Polskie Towarzystwo Patologów”. 

2. Towarzystwo może korzystać ze skrótu nazwy „PTPat”. 

3. Towarzystwo może korzystać z pieczęci, odznak i innych oznaczeń wyróżniających, 

których wzory i zasady wykorzystania określane są uchwałą Zarządu Głównego 

Towarzystwa. 

4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem rejestrowym i posiada osobowość prawną. 

5. Towarzystwo ma charakter naukowo-zawodowy i oparte jest o społeczną pracę jego 

członków. 

 

§ 3. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA 

1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków. 

2. Działalność Towarzystwa obejmuje cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Towarzystwo może należeć do krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych 

organizacji, w szczególności zrzeszających organizacje: 

3.1. o podobnych do Towarzystwa celach, 

3.2. o charakterze naukowym, 

3.3. których członkami mogą być osoby spełniające kryteria członkostwa w Towarzystwie. 
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ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 4. CELE TOWARZYSTWA 

1. Celami Towarzystwa są: 

1.1. podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa, 

1.2. inicjowanie prac naukowych w zakresie patologii  a w szczególności  patomorfologii, 

1.3. popieranie twórczości naukowej, 

1.4. udostępnianie i rozpowszechnianie zdobyczy naukowych, 

1.5. współdziałanie w organizowaniu społecznej służby zdrowia i w rozwiązywaniu 

problemów systemu opieki zdrowotnej w tym szczególnie dbałość o aktualizację 

wytycznych dla wykonywania badań patomorfologicznych oraz norm wykonywania 

zawodu w dziedzinie patomorfologii i monitorowanie potrzeb środowiska, 

1.6. współpraca i utrzymywanie kontaktów z towarzystwami naukowymi polskimi,  

zagranicznymi i międzynarodowymi, 

1.7. troska o etykę wykonywania zawodu. 

 

§ 5. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW TOWARZYSTWA 

1. Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo: 

1.1. organizuje posiedzenia, zjazdy, konferencje oraz sympozja naukowe i inne podobne 

wydarzenia, 

1.2. bierze udział w popularyzacji zdobyczy naukowych, 

1.3. ogłasza konkursy na prace naukowe z zakresu patologii i patomorfologii oraz 

przyznaje nagrody za te prace, 

1.4. przyznaje granty, stypendia oraz inne świadczenia dla osób lub organizacji 

przyczyniających się do realizacji celów Towarzystwa, 

1.5. przedstawia właściwym władzom centralnym i lokalnym wnioski o podjęcie działań 

lub inicjatywy, w tym prawodawczej, w szczególności we współpracy z konsultantem 

krajowym w dziedzinie patomorfologii i nadzorem specjalistycznym, 

1.6. nadzoruje jakość wykonywania badań patomorfologicznych poprzez proces 

licencjonowania jednostek diagnostyki patomorfologicznej, 

1.7. realizuje zadania z zakresu pożytku publicznego, 

1.8. redaguje własne i współdziała w redagowaniu innych wydawnictw i czasopism 

naukowych, 

1.9. gromadzi, analizuje dane i publikuje je w formie zbiorów lub raportów, 

1.10. podejmuje wszelkie inne prace zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z 

zakresu patologii i patomorfologii, współdziała w tym zakresie z władzami, mediami 

oraz towarzystwami i organizacjami naukowymi, społecznymi i zawodowymi 

polskimi, zagranicznymi i międzynarodowymi. 

2. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. 

3. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność pożytku 

publicznego w zakresie: 

3.1. (PKD 58) Działalność wydawnicza; 

3.2. (PKD 82.3) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

3.3. (PKD 85.5) Pozaszkolne formy edukacji; 
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3.4. (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

4. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo może prowadzić nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego w zakresie: 

4.1. (PKD 58) Działalność wydawnicza; 

4.2. (PKD 82.3) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

4.3. (PKD 85.5) Pozaszkolne formy edukacji; 

4.4. (PKD 86.90.E) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 

ROZDZIAŁ III. CZŁONKOSTWO 

§ 6. TYPY CZŁONKOSTWA 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1.1. członków zwyczajnych, 

1.2. członków honorowych, 

1.3. członków emerytów, 

1.4. członków wspierających. 

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być: 

2.1. Lekarz lub lekarz weterynarii posiadający specjalizację lub specjalizujący się w 

patomorfologii, lekarz stomatolog, 

2.2. pracownik naukowy zajmujący się działalnością naukową w zakresie patomorfologii, 

2.3. pracownik z wykształceniem wyższym lub średnim wykonujący czynności zawodowe 

w jednostce diagnostyki patomorfologicznej. 

3. Godność członka honorowego przyznaje się osobom fizycznym w uznaniu zasług dla 

rozwoju Towarzystwa lub nauki. 

4. Członkiem emerytem może zostać członek zwyczajny po przejściu na emeryturę.  

5. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba 

prawna, która zadeklarowała wsparcie merytoryczne lub materialne dla Towarzystwa. 

6. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Towarzystwie za pośrednictwem 

wskazanego przedstawiciela. 

 

§ 7. CZŁONEK ZWYCZAJNY – PRZYJĘCIE, PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

1. Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego następuje 

na podstawie uchwały Zarządu Głównego, na wniosek zarządu Oddziału lub z inicjatywy 

własnej, po złożeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej i weryfikacji spełniania 

przez niego kryteriów. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd Główny.  

2. Członek zwyczajny ma prawo do: 

2.1. uczestniczenia z prawem głosu w obradach Walnego Zebrania Członków oraz 

Zebraniu Członków Oddziału, w którym działa, 

2.2. wybierania członków innych niż wskazane w pkt. 2.1. organów Towarzystwa oraz 

organów Oddziału, w którym działa, a także ma prawo do bycia wybranym do tych 

organów, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1. 

2.3. uczestniczenia w wydarzeniach, w tym zjazdach i konferencjach organizowanych 

przez Towarzystwo, 



 

Strona 7 z 18 

2.4. uczestniczenia w pracach jednostek organizacyjnych Towarzystwa. 

3. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

3.1. przestrzegania Statutu i innych aktów prawa wewnętrznego Towarzystwa, 

3.2. uiszczania składek członkowskich w terminie na rachunek bankowy Towarzystwa lub 

w inny określony przez Zarząd Główny sposób, 

3.3. przyczyniania się do realizacji celów Towarzystwa, 

3.4. dbania o dobre imię i wizerunek Towarzystwa, 

3.5. dbania o wysokie standardy merytoryczne i etyczne wykonywanej przez siebie pracy. 

 

§ 8. CZŁONEK EMERYT 

1. Członek zwyczajny może zostać członkiem emerytem na własny wniosek po wykazaniu 

przejścia na emeryturę. O przyznaniu statusu członka emeryta decyduje Zarząd Główny 

w formie uchwały. 

2. Członek emeryt ma prawo do: 

2.1. uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków oraz Zebrania Członków 

Oddziału, w którym działa, z głosem doradczym, 

2.2. do bycia wybranym do organów Towarzystwa oraz Oddziału w jakim działa, 

2.3. uczestniczenia w wydarzeniach, w tym zjazdach i konferencjach organizowanych 

przez Towarzystwo, 

2.4. uczestniczenia w pracach jednostek organizacyjnych Towarzystwa, 

2.5. Członek emeryt nie ma czynnego prawa wyborczego, nie ma też obowiązku 

opłacania składek członkowskich. 

3. Członek emeryt ma obowiązek: 

3.1. przestrzegania Statutu i innych aktów prawa wewnętrznego Towarzystwa, 

3.2. przyczyniania się do realizacji celów Towarzystwa, 

3.3. dbania o dobre imię i wizerunek Towarzystwa, 

3.4. dbania o wysokie standardy merytoryczne i etyczne wykonywanej przez siebie pracy, 

jeżeli ją wykonuje. 

4. Członek emeryt może wnieść o przywrócenie statusu członka zwyczajnego, pod 

warunkiem uiszczenia składki członkowskiej za 3 lata wstecz, a jeżeli był członkiem 

emerytem przez okres krótszy za cały ten okres. 

§ 9. CZŁONEK HONOROWY – NADANIE, PRAWA I OBOWIĄZKI 

1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny w drodze uchwały podjętej na 

wniosek zarządu Oddziału Towarzystwa lub z inicjatywy własnej. 

2. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów w obecności 2/3 członków 

Zarządu Głównego.  

3. Członek honorowy ma prawo: 

3.1. uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków oraz 

Zebrania Członków Oddziału,  

3.2. uczestniczenia w wydarzeniach, w tym zjazdach i konferencjach organizowanych 

przez Towarzystwo.  

4. Członek honorowy ma obowiązek: 

4.1. przestrzegania Statutu i innych aktów prawa wewnętrznego Towarzystwa, 

4.2. dbania o dobre imię i wizerunek Towarzystwa, 

4.3. dbania o wysokie standardy merytoryczne i etyczne wykonywanej przez siebie pracy. 
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5. W przypadku jeżeli członkowi zwyczajnemu nadane zostanie członkostwo honorowe 

członek taki ma wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem opłacania 

składek.  

 

§ 10. CZŁONEK WSPIERAJĄCY – PRZYJĘCIE, PRAWA I OBOWIĄZKI 

1. Przyjęcie w poczet członków Towarzystwa w charakterze członka wspierającego 

następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego na podstawie deklaracji 

członkowskiej określającej zakres wsparcia materialnego lub merytorycznego 

deklarowanego przez kandydata.   

2. Członek wspierający ma prawo: 

2.1. uczestniczenia z głosem w obradach Walnego Zebrania Członków oraz Zebrania 

Członków Oddziału, w którym działa, 

2.2. uczestniczenia w wydarzeniach, w tym zjazdach i konferencjach organizowanych 

przez Towarzystwo. 

3. Członek wspierający ma obowiązek: 

3.1. przestrzegania Statutu i innych aktów prawa wewnętrznego Towarzystwa, 

3.2. dbania o dobre imię i wizerunek Towarzystwa, 

3.3. dbania o wysokie standardy merytoryczne i etyczne wykonywanej przez siebie (lub w 

ramach swej struktury w przypadku osób prawnych) pracy. 

 

§ 11. UTRATA CZŁONKOSTWA 

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje z chwilą śmierci członka lub utraty bytu prawnego w 

przypadku członków wspierających będących osobami prawnymi oraz w przypadku 

skreślenia z listy członków. 

2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny w drodze uchwały. Od uchwały 

Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego 

Zebrania Członków. Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. 

Odwołanie nie przysługuje w przypadku skreślenia z listy członków na podstawie ust. 3.1. 

lub 3.2. poniżej.  

3. skreślenie z listy członków następuje z powodu: 

3.1. złożenia pisemnego wniosku o skreślenie z listy członków, 

3.2. w razie niezapłacenia składek za cały rok pomimo dwukrotnego pisemnego 

upomnienia, 

3.3. utraty zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych, 

3.4. popełnienia poważnego czynu niezgodnego z regulaminem lub działania na szkodę 

Towarzystwa, 

3.5. popełnienia poważnego czynu niezgodnego z etyką wykonywania zawodu, 

3.6. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, 

3.7. zaprzestania aktywności w Towarzystwie lub niewypełniania istotnych obowiązków 

statutowych, 

3.8. nieudzielenia przez członka wspierającego zadeklarowanego wsparcia lub 

zaprzestania jego udzielania. 

4. Uchwała w przedmiocie skreślenia z listy członków na postawie innej niż wskazana w pkt. 

3.1. lub 3.2. wymaga pisemnego uzasadnienia.  
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5. Członek łączący członkostwo zwyczajne i honorowe może wnieść o utratę tylko jednego z 

rodzajów członkostwa, zamiast skreślenia z listy członków. 

6. Członek Towarzystwa skreślony z listy członków może być ponownie przyjęty w poczet 

członków: 

6.1. na zasadach ogólnych po uregulowaniu należnych składek jeżeli przyczyną skreślenia 

było nieopłacanie składek, 

6.2. na podstawie uchwały Zarządu Głównego w innych przypadkach. 

 

 

ROZDZIAŁ IV. MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

§ 12. ŹRÓDŁA POCHODZENIA MAJĄTKU 

1. Majątek Towarzystwa tworzą nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa w 

szczególności prawa własności intelektualnej. 

2. Majątek Towarzystwa pochodzi: 

2.1. ze składek członkowskich, 

2.2. z darowizn, zapisów i spadków, 

2.3. z grantów, subwencji i dotacji, 

2.4. z dochodów z majątku Towarzystwa, 

2.5. z dochodów z odpłatnej działalności, 

2.6. z dochodów z działalności gospodarczej. 

3. Podjęcie działalności gospodarczej następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.  

4. Uchwała Zarządu Głównego określa w jakim zakresie działalność gospodarcza będzie 

prowadzona przez Towarzystwo, przy czym może to nastąpić w następujących ramach: 

4.1. (PKD 94.12Z) Działalność organizacji profesjonalnych; 

4.2. (PKD 18) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; 

4.3. (PKD 47) Handel detaliczny; 

4.4. (PKD 72.1) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych  i 

technicznych; 

4.5. (PKD 85.5) Pozaszkolne formy edukacji; 

4.6. (PKD 58) Działalność wydawnicza; 

4.7. (PKD 82.3) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;  

5. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

  

§ 13. SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 

1. Wysokość składek członkowskich określa uchwała Zarządu Głównego. 

2. Członek Towarzystwa może wnosić do Zarządu Głównego o czasowe zwolnienie go z 

obowiązku opłacania składek ze względu na jego szczególną sytuację. Zwolnienie lub 

odmowa zwolnienia następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego. 

3. Szczegółowe zasady wnoszenia składek członkowskich, a także ich podziału pomiędzy 

zadaniami Towarzystwa lub jego Oddziałów, określają uchwały Zarządu Głównego. 

 

ROZDZIAŁ V. ORGANY TOWARZYSTWA 

§ 14. ORGANY TOWARZYSTWA – RODZAJE 
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1. Organami Towarzystwa są: 

1.1. Walne Zebranie Członków 

1.2. Zarząd Główny 

1.3. Główna Komisja Rewizyjna 

1.4. Sąd Koleżeński 

 

§ 15. ORGANY TOWARZYSTWA – POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

1. Członkowie organów Towarzystwa pełnią swoje funkcje bezpłatnie, honorowo, mogą 

jednak otrzymywać zwrot poniesionych na rzecz działania Towarzystwa kosztów, na 

zasadach określonych uchwałą Zarządu Głównego. 

2. Kadencja organów Towarzystwa trwa 3 lata i jest kadencją wspólną, z zastrzeżeniem 

niewybieralnych członków Zarządu Głównego.  

3. Głosowania w ramach organów Towarzystwa są jawne z tym zastrzeżeniem, że: 

3.1. wybór członków organów odbywa się w głosowaniu tajnym, 

3.2. regulamin danego organu może przewidywać inne głosowania, które obligatoryjnie 

będą odbywać się w sposób tajny, 

3.3. organ może, na wniosek swojego członka, podjąć decyzję o tym, że głosowanie nad 

określoną sprawą odbędzie się w sposób tajny. 

4. Nie można łączyć w tym samym czasie funkcji w Zarządzie Głównym z funkcją Głównej 

Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Koleżeńskim, ani funkcji w organach Towarzystwa z 

funkcją w organie Oddziału, z zastrzeżeniem niewybieralnej części składu Zarządu 

Głównego zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1.4. 

5. Każdy organ Towarzystwa określa regulamin swojego funkcjonowania. Regulamin określa 

w szczególności:  

5.1. zasady zwoływania posiedzeń, w zakresie w jakim zasady te nie są ujęte w statucie, 

5.2. dopuszczalność i sposób podejmowania uchwał w formie elektronicznej lub w formie 

obiegowej. 

6. W przypadku, jeżeli liczba członków Zarządu Głównego spadnie poniżej wymaganego 

minimum Główna Komisja Rewizyjna uprawniona i zobowiązana jest zwołać Walne 

Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu organu. W przypadku jeżeli liczna 

członków innego organu spadnie poniżej minimum Zarząd Główny zobowiązany jest 

dokonać takiego zwołania. 

 

§ 16. WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Walne Zebranie Członków może być: 

2.1. Zwyczajne 

2.2. Nadzwyczajne 

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co 3 lata i obejmuje swoim porządkiem 

obrad co najmniej wybór członków innych organów Towarzystwa.  

4. Walne Zebranie Członków określa regulamin swojego obradowania. 

5. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół podpisują co najmniej 

przewodniczący i sekretarz. 

6. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Główny.  
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7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na co najmniej 30 dni przed jego 

terminem w dacie przypadającej przed upływem kadencji organów Towarzystwa.  

8. W przypadku niedochowania obowiązków o jakich mowa w ust. 7 powyżej przez Zarząd 

Główny, uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków ma również 

Główna Komisja Rewizyjna. Głowna Komisja Rewizyjna zwołuje Zwyczajne Walne 

Zebranie Członków na co najmniej 3 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd Główny zwołuje: 

9.1. z inicjatywy własnej, 

9.2. na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 

9.3. na pisemne żądanie zarządów co najmniej 3 Oddziałów, 

9.4. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa. 

10. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 15 dni od 

dnia otrzymania żądania o jakim mowa w pkt. 9.2. do 9.4. powyżej na datę nie 

późniejszą niż 45 dni od dnia doręczenia żądania. 

11. W przypadku niedochowania obowiązków określonych w ust. 9 powyżej przez Zarząd 

Główny uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ma 

Główna Komisja Rewizyjna. Ust. 8 i 10 stosuje się odpowiednio 

12. Walne Zebranie Członków jest zwoływane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie 

internetowej Towarzystwa. Zarząd Główny może zadecydować o zwołaniu Walnego 

Zebrania Członków dodatkowo za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku, jeżeli 

wszyscy członkowie Towarzystwa podali adres poczty elektronicznej do kontaktu Zarząd 

Główny może poprzestać na zwołaniu Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem 

poczty elektronicznej. Zawiadomienie zawiera co najmniej: 

12.1. datę i miejsce odbycia Wlanego Zebrania Członków oraz godzinę planowanego 

rozpoczęcia obrad, 

12.2. porządek obrad, 

12.3. proponowaną treść zmiany statutu jeżeli w porządku obrad przewidziano 

propozycję zmiany treści statutu  

13. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, o ile statut 

nie wskazuje innej większości. 

14. Walne Zebranie Członków może odbyć się przy Kworum wynoszącym ½ ogólnej liczby 

członków zwyczajnych Towarzystwa. 

15. W przypadku, jeżeli na zwołanym Walnym Zebraniu Członków nie zostanie osiągnięte 

Kworum o jakim mowa w ust. 14 organ, który zwoływał Walne Zebranie Członków może 

zwołać Walne Zebranie Członków na ten sam dzień i miejsce, z tym samym porządkiem 

obrad na godzinę przypadającą nie wcześniej niż 15 minut po pierwotnej godzinie na jaką 

zwołane było Walne Zebranie Członków (Walne w II Terminie). Walne w II Terminie 

odbywa się bez wymogu Kworum.  

16. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

16.1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Towarzystwa,  

16.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, 

Sądu Koleżeńskiego i Głównej Komisji Rewizyjnej, 

16.3. udzielanie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Głównego, 
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16.4. udzielanie absolutorium dla członków ustępującej Głównej Komisji Rewizyjnej, 

16.5. udzielanie absolutorium dla sędziów Sądu Koleżeńskiego, 

16.6. wybór członków Zarządu Głównego, 

16.7. wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej, 

16.8. wybór sędziów Sądu Koleżeńskiego, 

16.9. uchwalanie ogólnych zasad gospodarowania majątkiem Towarzystwa, 

16.10. powoływanie Oddziałów terenowych i ich rozwiązywanie, 

16.11. powoływanie sekcji naukowych oraz rozwiązywanie tychże, 

16.12. podejmowanie uchwał o zmianie statutu, 

16.13. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny, Główną 

Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński lub Zarządy Oddziałów, 

16.14. decydowanie o rozwiązaniu Towarzystwa, 

16.15. inne decyzje wprost wskazane w Statucie,  

16.16. inne sprawy wniesione pod obrady przez obecnych na Zebraniu. 

 

§ 17. ZARZĄD GŁÓWNY 

1. Zarząd Główny składa się z: 

1.1. Prezesa Zarządu – wybieranego przez Walne Zebranie Członków, spośród członków 

zwyczajnych lub członków emerytów będących lekarzami posiadającymi specjalizację 

lub specjalizującymi się w patomorfologii, 

1.2. 4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, spośród których, za ich 

zgodą, Prezes Zarządu wybiera Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza, przy 

czym Wiceprezesem Zarząd może być wyłącznie członek zwyczajny lub członek 

emeryt będący lekarzem posiadającym specjalizację lub specjalizujący się w 

patomorfologii. 

1.3. Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Polish Journal of Pathology”, 

1.4. Przewodniczących zarządów Oddziałów Towarzystwa 

2. Członkowie Zarządu Głównego pełniący funkcje wskazane w pkt. 1.1. i 1.2. stanowią 

Prezydium Zarząd Głównego;  

3. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Elekta. Prezes Elekt uczestniczy w pracach 

Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym. Prezesem 

Elektem nie może być osoba, która pełni funkcję Prezesa Zarządu drugą kadencję z 

rzędu. 

4. Prezes Elekt obejmuje funkcję Prezesa Zarządu Głównego w kadencji następującej po 

kadencji w jakiej został wybrany na Prezesa Elekta. 

5. Mandat członka Zarządu Głównego wygasa z chwilą: 

5.1. śmierci 

5.2. skreślenia z listy członków Towarzystwa 

5.3. odwołania przez Walne Zebranie Członków (dotyczy członków wybieranych przez 

Walne Zebranie Członków) 

5.4. rezygnacji, przy czym rezygnację składa się na piśmie na ręce członka Prezydium 

Zarządu Głównego. Rezygnacja złożona przez przewodniczącego zarządu Oddziału 

jest równoznaczna z rezygnacją z funkcji przewodniczącego zarządu Oddziału, a 

rezygnacja złożona przez Redaktora Naczelnego czasopisma naukowego „Polish 

Journal of Pathology” jest równoznaczna z rezygnacją przez niego z tej funkcji.  
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6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego wybranego przez Walne 

Zebranie Członków przed upływem kadencji Zarząd Główny ma prawo dokonać kooptacji. 

W ten sposób dokooptowanych może być maksymalnie 2 członków Zarządu Głównego. 

W sposób opisany w zdaniu poprzednim nie można dokonać kooptacji Prezesa Zarządu 

lub Prezesa Elekta. W przypadku, jeżeli wygaśnie mandat Prezesa Zarządu lub Prezesa 

Elekta konieczne jest zwołanie Wlanego Zebrania Członków w celu wybrania nowego. 

Walne Zebranie Członków zwołuje się w terminie 30 dni od dnia powstania wakatu. W 

przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu do czasu wyboru nowego jego funkcję 

pełni Wiceprezes Zarządu. 

7. Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz uprawnionych jest 2 członków Prezydium 

Zarządu Głównego działających łącznie, przy czym w przypadku zaciągania zobowiązań 

finansowych jednym z członków Prezydium Zarządu Głównego reprezentującym 

Towarzystwo musi być Skarbnik. W przypadku, jeżeli na funkcji Skarbnika występuje 

wakat lub jest on nieobecny członkiem Prezydium Zarządu Głównego, który musi być 

reprezentować Towarzystwo jest Prezes Zarządu  

8. Prezydium Zarządu Głównego realizuje wszystkie kompetencje Zarządu Głównego: 

8.1. przy czym decyzje Prezydium Zarządu Głównego wymagają potwierdzenia na 

Plenum Zarządu Głównego 

8.2. z wyłączeniem decyzji, dla których statut wprost przewiduje obowiązek podjęcia 

uchwały przez Zarząd Główny. 

9. Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w formie uchwał. W przypadku 

równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

10. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż na 

pół roku. 

10.1. Na zebrania Zarządu Głównego zapraszany jest Konsultant Krajowy w 

dziedzinie patomorfologii z głosem doradczym. 

11. W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone. 

12. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów i podejmowane są na 

Plenum Zarządu Głównego. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu Głównego. 

13. Do kompetencji Zarządu Głównego należą: 

13.1. wszelkie działanie niezastrzeżone do kompetencji innych organów 

Towarzystwa 

13.2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

13.3. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

13.4. zwoływanie zjazdów naukowych i ustalanie ich tematyki, 

13.5. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności 

merytorycznej i finansowej na koniec kadencji, 

13.6. przygotowanie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych 

wynikających z przepisów prawa o rachunkowości, 

13.7. uchwalanie rocznego planu działalności merytorycznej i budżetu, 

13.8. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i ustalanie wysokości składek 

członkowskich, 

13.9. podjęcie działalności gospodarczej, w zakresie określonym § 12 ust. 4, 
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13.10. przyjmowanie zapisów i darowizn, 

13.11. nadzorowanie działalności Oddziałów i innych jednostek organizacyjnych, 

13.12. powoływanie i odwolywanie redaktora naczelnego czasopisma „Polish Journal 

of Pathology” i zatwierdzanie składu komitetu redakcyjnego tego czasopisma, 

13.13. przedstawianie wniosków do rozpatrzenia przez Walne Zebranie Członków 

Towarzystwa, 

13.14. inne wskazane w statucie, 

13.15. przyjmowanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków zgłoszeń 

kandydatów do pełnienia funkcji w organach Towarzystwa. 

 

§ 18. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3- 5 członków, wybranych przez Walne Zebranie 

Członków, spośród których Główna Komisja Rewizyjna wybiera: 

1.1.  przewodniczącego, 

1.2. wiceprzewodniczącego i 

1.3. Sekretarza. 

2. Członkom Głównej Komisji Rewizyjnej dla realizacji jej zadań przysługuje: 

2.1.  prawo uczestniczenia z głosem doradczym w obradach wszystkich organów 

Towarzystwa, Oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, 

2.2. prawo do powołania, po uzgodnieniu z Zarządem Głównym, do swoich prac 

rzeczoznawców, 

2.3. prawo żądania zwołania posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego lub posiedzenia 

Zarządu Głównego lub zarządu Oddziału. 

3. W tym przypadku o jakim mowa w pkt. 2.3 powyżej posiedzenie powinno się odbyć 

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. 

4. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

4.1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem 

celowości, prawidłowości, rzetelności i gospodarności, 

4.2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego uwag 

i wniosków w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień, 

4.3. nadzorowanie działalności Komisji Rewizyjnych Oddziałów, 

4.4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności, 

4.5. występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującym 

członkom Zarządu Głównego,  

4.6. podejmowanie innych działań określonych statutem. 

 

§ 19. SĄD KOLEŻŃSKI 

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 sędziów, w tym Przewodniczącego Sądu 

Koleżeńskiego. Przewodniczącego wybierają sędziowie Sąd Koleżeńskiego. 

2. Sędzią Sądu Koleżeńskiego może zostać członek zwyczajny lub członek emeryt, który na 

dzień wyboru przez Walne Zebranie Członków ma co najmniej 10-letni staż w 

Towarzystwie i jest niekarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

3. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy: 



 

Strona 15 z 18 

3.1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa dotyczących działalności 

Towarzystwa lub etyki wykonywania zawodu, , 

3.2. Opiniowanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego, w przedmiocie skreślenia z listy 

członków, 

3.3. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami Towarzystwa. 

4. Zarząd Główny nie może skreślić sędziego Sądu Koleżeńskiego z listy członków w czasie 

trwania kadencji. W przypadku, jeżeli zajdą przyczyny skreślenia z listy członków co do 

sędziego Sądu Koleżeńskiego Zarząd Główny wnosi o podjęcie uchwały o skreśleniu z 

listy członków przez Walne Zebranie Członków. 

5. Decyzje Sąd Koleżeńskiego zapadają w formie postanowień, w obecności co najmniej 

połowy składu Sąd Koleżeńskiego. 

6. Wnioski o wydanie postanowienia składa się na ręce Przewodniczącego. 

7. Od decyzji Sąd Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania 

Członków. Odwołanie składa się za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego. 

8. Rozstrzygając spory pomiędzy członkami Towarzystwa Sąd Koleżeński może: 

8.1.  Przyznać rację jednemu członowi w całości lub większej liczbie członków w 

odpowiednich częściach, 

8.2. Nakazać jednemu lub większej liczbie członków pozostających w sporze złożenie 

przeprosin lub innego oświadczenia oraz określić formę, medium i termin złożenia 

przeprosin lub oświadczenia. 

9. Niewykonanie postanowienia Sądu Koleżeńskiego w terminie stanowi podstawę do 

skreślenia z listy członków Towarzystwa, jeżeli postanowienie zostało potwierdzone przez 

Walne Zebranie Członków lub też nie zostało zaskarżone do najbliższego Walnego 

Zebrania Członków. 

 

 

ROZDZIAŁ VI. ODDZIAŁY 

§ 20. ODDZIAŁY-POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Jednostkami terenowymi Towarzystwa są Oddziały.  

2. Zarząd Główny powołuje, rozwiązuje i nadzoruje Oddziały Towarzystwa i określa ich 

zasięg terytorialny. 

3. § 15 statutu ma odpowiednie zastosowanie do organów Oddziału 

 

§ 21. ORGANY ODDZIAŁÓW 

1. Organami oddziałów są: 

1.1. Zebranie Członków Oddziału 

1.2. Zarząd Oddziału  

1.3. Komisja Rewizyjna Oddziału  

 

§ 22. ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

1. Postanowienia § 16 ust. 1 do 15 mają odpowiednie zastosowanie do Zebrania Członków 

Oddziału z tym zastrzeżeniem, że: 

1.1. termin i miejsce Zwyczajnego Zebrania Członków Oddziału wymagają konsultacji z 

Prezydium Zarządu Głównego, 
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1.2. w obradach Zebrania Członków Oddziału mogą brać udział członkowie organów 

Towarzystwa, z głosem doradczym, 

1.3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Oddziału przysługuje 

również Zarządowi Głównemu. 

2. do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należą: 

2.1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z 

postanowieniami statutu i uchwałami organów Towarzystwa, 

2.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału, 

2.3. udzielanie absolutorium dla członków ustępującego Zarządu Oddziału, 

2.4. udzielanie absolutorium dla członków ustępującej Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

2.5. wybór członków Zarządu Oddziału, 

2.6. wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej, 

2.7. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną 

Oddziału i członków Oddziału oraz podejmowanie w tym zakresie odpowiednich 

uchwał i postanowień. 

 

§ 23. ZARZĄD ODDZIAŁU 

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do  7 członków, spośród których wybiera on 

przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. 

2. Do zarządu Oddziału mają odpowiednie zastosowanie § 17 ust. 5 i 6.  

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

4. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 

Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz zaproszeni goście. 

5. Zarząd Oddziału: 

5.1. kieruje działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami oraz 

wytycznymi organów Towarzystwa, 

5.2. realizuje cele Towarzystwa na obszarze objętym swoją działalnością, 

5.3. odpowiada za odebranie od kandydatów na członków Towarzystwa deklaracji 

członkowskich i ich przekazanie Zarządowi Głównemu w celu podjęcia uchwał w 

przedmiocie przyjęcie do Towarzystwa; 

5.4. składa Zarządowi Głównemu raz na rok sprawozdanie ze swej działalności, przy 

czym sprawozdanie składa się do końca stycznia roku następującego po roku, 

którego dotyczy sprawozdanie; 

5.5. przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu raz do roku budżet, sprawozdania 

finansowe oraz rozliczenia z dotacji przyznawanych przez Zarząd Główny, 

5.6. przygotowuje wnioski na Zebranie Członków Oddziału, 

5.7. dokonuje innych czynności określonych w statucie. 

6. Zaciąganie zobowiązań finansowych przez Zarząd Oddziału, może następować jedynie na 

mocy odrębnego pisemnego pełnomocnictwa Zarządu Głównego. Zatwierdzony przez 

Zarząd Główny preliminarz stanowi pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań przez 

członków zarządu Oddziału w zakresie wskazanym w preliminarzu, przy czym działać 

musi co najmniej 2 (dwóch) członków zarządu Oddziału łącznie. 
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7. Uchwały Zarządu Oddziału są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy liczby członków Zarządu Oddziału. W razie równości głosów decyduje 

głos przewodniczącego Zarządu Oddziału. 

 

§ 24. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU  

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2-5 członków, wybranych przez Zebranie 

Członków Oddziału, spośród których Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera: 

1.1.  przewodniczącego, 

1.2. wiceprzewodniczącego i 

1.3. Sekretarza. 

2. Komisji Rewizyjnej Oddziału dla realizacji jej zadań przysługuje: 

2.1.  prawo uczestniczenia z głosem doradczym w obradach wszystkich organów 

Oddziału, i innych jednostek organizacyjnych Oddziału, 

2.2. prawo do powołania, po uzgodnieniu z Zarządem Głównym, do swoich prac 

rzeczoznawców, 

2.3. żądania zwołania posiedzenia Zarządu Oddziału.  

3. W tym przypadku o jakim mowa w pkt. 6.3 powyżej posiedzenie powinno się odbyć 

najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

4.1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału 

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, 

prawidłowości, rzetelności i gospodarności, 

4.2. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału lub Głównej Komisji rewizyjnej uwag i 

wniosków w sprawie działalności Oddziału oraz żądanie wyjaśnień, 

4.3. składanie Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności, 

4.4. występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującym 

członkom Zarządu Oddziału,  

4.5. podejmowanie innych działań określonych statutem. 

 

ROZDZIAŁ VII. ZJAZD NAUKOWY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

TOWARZYSTWA 

 

§ 25. INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE   

1. Towarzystwo może tworzyć grupy tematyczne, grupy robocze, sekcje naukowe i podobne 

jednostki organizacyjne. 

2. Jednostki o jakich mowa tworzone są w drodze uchwały Zarządu Głównego, podjętej na 

wniosek grupy członków Towarzystwa liczącej nie mniej niż 5 członków zwyczajnych, 

członków honorowych lub członków emerytów. Wniosek powinien zawierać propozycje w 

zakresie pkt. 3.1 do 3.3. poniżej. 

3. Uchwała Zarządu Głównego określa: 

3.1. cele danej jednostki organizacyjnej,  

3.2. wyznacza osoby odpowiedzialne organizacyjnie za jej działanie oraz  

3.3. nadaje jej regulamin funkcjonowania. 
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4. W sprawach dotyczących danej jednostki organizacyjnej przedstawiciele danej jednostki 

organizacyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu Głównego oraz Zarządu 

Oddziału w ramach którego dana jednostka działa, z głosem doradczym. 

5. Zmiana celów jednostki, osób odpowiedzialnych za jej organizacyjne działanie, 

regulaminu oraz likwidacja takiej jednostki organizacyjnej wymagają uchwały Zarządu 

Głównego.  

 

§ 26. ZJAZD NAUKOWY I KOMITET ORGANIZACYJNY 

1. Co najmniej raz w czasie każdej kadencji Towarzystwo organizuje Zjazd Naukowy. 

2. Określenie tematu merytorycznego oraz oddziału organizującego Zjazd Naukowy należy 

do Zarządu Głównego. 

3. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego tworzy się w Oddziale organizującym Zjazd 

Naukowy.  

4. Obowiązki Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego określa regulamin uchwalony 

przez Zarząd Główny.  

5. Komitet organizacyjny Zjazdu w porozumieniu ze Skarbnikiem Zarządu Głównego 

przedstawia propozycję, a Zarząd Główny akceptuje budżet Zjazdu Naukowego.  

 

 

ROZDZIAŁ VIII. ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA 

TOWARZYSTWA 

 

§ 27.  ZMIANA STATUTU 

1. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. 

2. Uchwała o zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów członków zwyczajnych 

Towarzystwa obecnych na posiedzeniu. 

Zmiana statutu nie może nastąpić w warunkach Walnego w II Terminie, chyba, że zmiana 

statutu jest wymagana przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub na mocy decyzji 

sądu.  

§ 28. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA TOWARZYSTWA 

1. Rozwiązanie Towarzystwa i otwarcie jego likwidacji następuje w drodze uchwały Walnego 

Zebrania Członków. 

2. Uchwała o jakiej mowa w ust. 1: 

2.1. wymaga większości 2/3 głosów członków zwyczajnych Towarzystwa obecnych na 

posiedzeniu, 

2.2. określa sposób likwidacji, 

2.3. cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa pozostały po jego likwidacji, 

przy czym cel ten musi być zgodny z celami Towarzystwa, 

2.4. ustanawia likwidatorów w liczbie od 3 do 5, 

2.5. określa zasady reprezentacji Towarzystwa przez likwidatorów. 

 


