
 1 

STATUT STOWARZYSZENIA: 

„POLSKIE TOWARZYSTWO BIOLOGII MEDYCZNEJ” 

 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Polskie Towarzystwo Biologii Medycznej" - zwane dalej 

Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w języku polskim „PTBMed”. 

2. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Warszawie. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 

96, poz. 873). 

 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

profilu działania. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków. 

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. 

6. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym 

podmiotom. 
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§ 4 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami. 

 

 

Rozdział II 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 5 

Celem Stowarzyszenia jest: działalność publiczna na rzecz promocji oraz popieranie rozwoju 

w obszarze dyscypliny wiedzy – biologii medycznej, w szczególności poprzez wykonywanie 

zadań w zakresie: 

1) integrowania środowisk naukowych, klinicznych i diagnostycznych z różnych obszarów 

i dziedzin nauki na rzecz rozwoju dyscypliny wiedzy – biologii medycznej; 

2) opracowywania założeń, ram, wymogów, standardów itd., które będą tworzyły podwaliny dla 

specjalności – biologia medyczna; 

3) kształtowania właściwych postaw społecznych i etyki zawodowej środowisk naukowych 

i klinicznych zajmujących się biologią medyczną; 

4) popularyzacji w kraju i za granicą osiągnięć biologii medycznej; 

5) zachęcanie do pracy naukowej i inicjowanie badań w zakresie biologii medycznej; 

 

§ 6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym w sprawach 

związanych z działalnością Stowarzyszenia; 

2) współpracę z organami państwa tworzącymi prawo, kierowanie do nich postulatów; 

3) współpracę z organami administracji publicznej i niepublicznej oraz innymi instytucjami 

i podmiotami, kierowanie do nich postulatów; 

4) współpracę z uczelniami wyższymi oraz wszelkimi innymi placówkami naukowymi 

i badawczymi; 

5) współpracę z innymi stowarzyszeniami naukowymi i medycznymi; 

6) współprace z samorządami zawodowymi; 
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7) współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie opracowywania 

metod i programów nauczania z zakresu biologii medycznej; 

8) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową; 

9) organizowania i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, kursów, konkursów itp. 

10) organizowanie i prowadzenie krajowych i międzynarodowych zjazdów, sympozjów, 

konferencji naukowych i szkoleniowych; 

11) udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, w tym prowadzenie akredytacji 

oraz działalności dydaktycznej związanej z dopełnianiem obowiązku doskonalenia zawodowego; 

12) współpracę i wspieranie studenckich ruchów naukowych (np. kół naukowych); 

13) organizowanie imprez integracyjnych i kulturalnych; 

14) działalność promocyjną i informacyjną; 

15) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej; 

 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 7 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków nadzwyczajnych, 

c) członków wspierających, 

d) członków honorowych. 

 

§ 8 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, posiadające wykształcenie wyższe. 

2. Członkami nadzwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być inne niż wymienione w ust. 1 

niniejszego § 8 osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych 

i niepozbawione praw publicznych, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia. 
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3. Osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą być 

członkami wspierającymi Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający za swoją zgodą może zostać przyjęty do Stowarzyszenia za okazaną 

pomoc w realizacji jego celów, po złożeniu deklaracji zawierającej dane, o których mowa w § 9 

ust. 1 oraz oświadczenie o zakresie deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia. 

5. Członkiem Honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 

zamieszkania, której godność tę nada jednomyślnie Zarząd Główny Stowarzyszenia za 

szczególne zasługi dla rozwoju biologii medycznej bądź dla rozwoju Stowarzyszenia. 

6. Wniosek o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia wraz z pisemnym 

uzasadnieniem może złożyć: Przewodniczący Zarządu Oddziału, Przewodniczący Zarządu Sekcji 

lub grupa co najmniej 20 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

7. Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności Członka Honorowego, nie 

powoduje utraty przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego z zastrzeżeniem § 10 ust. 

10. 

8. Nadanie godności Członka Honorowego osobie niebędącej członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia, powoduje nabycie przez niego praw i obowiązków członka zwyczajnego 

z zastrzeżeniem § 10 ust. 10. 

9. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami zwyczajnymi, 

nadzwyczajnym lub honorowymi Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi 

obywateli polskich. 

 

§ 9 

1. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie 

o przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, zawierającą następujące dane osobowe: 

a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres,   

a w przypadku kandydowania na członka zwyczajnego także odpowiedni dokument 

potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia; w przypadku cudzoziemców wymogi 

dotyczące danych osobowych stosuje się odpowiednio; 

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: nazwę (firmę), 

siedzibę, adres, numer Regon, numer NIP, dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli 

podlegają wpisowi do rejestru. 
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2. Niezależnie od wymogów określonych w ust. 1 powyżej Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału 

może zażądać od kandydata na członka zwyczajnego, nadzwyczajnego lub wspierającego 

rekomendacji od dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny w formie uchwały 

podjętej zwykłą większością głosów. 

4. Zarząd Główny może przyznać Zarządowi Oddziału uprawnienia do przyjmowania w poczet 

członków Stowarzyszenia. 

5. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia uprawniony Zarząd Oddziału decyduje 

w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. O swojej decyzji Zarząd Główny lub 

Zarząd Oddziału niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

6. Zarząd Oddziału powiadamia Zarząd Główny o przyjęciu nowego członka w terminie do 

trzydziestu dni od podjęcia uchwały. Zarząd Główny może uchylić lub zmienić decyzję Zarządu 

Oddziału. 

7. Od decyzji odmownej Zarządu Oddziału zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do 

Zarządu Głównego. Od decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. 

8. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej informacji o decyzji 

Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego. 

 

§ 10 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma w szczególności prawo do: 

a) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału 

w głosowaniu, 

b) wybierania i bycia wybranym do organów Stowarzyszenia, 

c) zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością 

i żądania informacji o sposobie ich załatwienia, 

d) uczestniczenia w zjazdach, sympozjach, konferencjach naukowych i wszelkich innych 

spotkaniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

e) noszenia odznaki Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany: 
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a) brać czynny udział w realizacji celów statutowych oraz przedsięwzięciach organizowanych 

przez Stowarzyszenie, 

b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia, 

c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia, 

d) regularnie opłacać składki członkowskie. 

3. Członek nadzwyczajny Stowarzyszenia ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego 

z wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 

4. Emerytowani członkowie zwyczajni i nadzwyczajni oraz studenci mogą być uchwałą Zarządu 

Głównego zwalniani z obowiązku opłaty części lub całości składki członkowskiej. 

5. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach 

organizowanych przez Stowarzyszenie. 

6. Członkowie wspierający  mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. 

7. Członkowie wspierający winni przestrzegać Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.  

8. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.  

9. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. 

10. Członek Honorowy nie jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej. 

 

§ 11 

1. Członkowi Honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. 

2. Godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Walne Zebranie może nadać osobie 

szczególnie zasłużonej w działalności na rzecz biologii medycznej oraz powstania i rozwoju 

Stowarzyszenia, której postawa moralna i dotychczasowa działalność jest zgodna z celami 

i zasadami działalności Stowarzyszenia. 

2. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko 

jednej osobie. 

3. Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków 

honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 

2/3 (dwie trzecie) głosów. 

4. Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach Zarządu Głównego, Głównej 

Komisji Rewizyjnej, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zarządu Sekcji,  Rady 
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Naukowej, Kolegium Redakcyjnego i Komitetu Redakcyjnego Stowarzyszenia z głosem 

doradczym. 

 

§ 12 

1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa, 

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności 

prawnych albo utraty praw publicznych, 

c) likwidacji członka będącego osobą prawną, 

d) wykluczenia. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 24 miesiące, 

b) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem, 

c) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w 

dobre imię Stowarzyszenia, 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia. 

3. O wykluczeniu decyduje Zarząd Główny w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd 

Główny umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu 

Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

4. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 lit. a) – c) stwierdza Zarząd Główny 

w formie uchwały, przepis ustępu 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie 

do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści 

uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

6. Walne Zebranie może odebrać godność Członka Honorowego w wypadkach określonych w 

ust. 2 lit. b) – d). 

 

 

Rozdział IV 

ORGANY STOWARZYSZENIA 
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§ 13 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

b) Zarząd Główny, 

c) Główna Komisja Rewizyjna. 

2. W przypadku, gdy Stowarzyszenie będzie liczyło ponad 300 (trzysta) członków zwyczajnych, 

decyzją Zarządu Głównego, Walne Zebranie Stowarzyszenia może zostać zastąpione Walnym 

Zebraniem Delegatów. 

 

§ 14 

1. Wyboru Prezesa oraz Członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji 

Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia 

w głosowaniu tajnym.  

2. Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej są wybierani na 4-letnią 

kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 7 

i § 21 ust. 8. 

3. Mandat członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym 

Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji. 

4. Mandat członka Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem 

kadencji z powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 (dwie trzecie) głosów. 

5. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego lub Głównej Komisji 

Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do 

upływu kadencji. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Głównego lub Głównej Komisji 

Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 4 lit. b), pełni on swoją funkcję do czasu wyboru 

innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej. 

7. Jeśli z przyczyn wskazanych w ust. 4 wygasły mandaty co najmniej połowy składu Zarządu 

Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej przyjmuje się, że wygasła kadencja przedmiotowych 
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organów. W takim przypadku nie stosuje się ustępu poprzedniego, zaś Walne Zebranie wybiera 

na nową kadencję  Prezesa i członków Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej 

zgodnie z ust. 1 i 2.  

 

§ 15 

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi 

inaczej. 

2. Wszelkie głosowania w sprawach osobowych są tajne. 

3. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy co najmniej 

połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte 

zwykłą  większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

4. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 

wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 

 

§ 16 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu 

Głównego, raz w roku kalendarzowym. 

2. Zarząd Główny zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zebrania przynajmniej na miesiąc przed jego terminem. 

3. Zarząd Główny jeżeli zajdzie taka potrzeba, może zwołać w każdym czasie Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

4. Zarząd Główny zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na pisemny wniosek 

Głównej Komisji Rewizyjnej lub 1/3 (jedna trzecia) członków Stowarzyszenia. 

5. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. 

6. Termin odbycia Walnego Zebrania musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złożenia 

wniosku. 

7. Do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek 

obrad, który Zarząd Główny obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być rozszerzony przez 

Zarząd Główny o inne punkty. 
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§ 17 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia w szczególności należy: 

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, 

c) uchwalenie regulaminów działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia i Głównej Komisji 

Rewizyjnej, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności 

Stowarzyszenia, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego Stowarzyszenia z działalności 

minionej kadencji, 

f) udzielanie, po wysłuchaniu wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, 

g) wybór Prezesa i Członków Zarządu Głównego, 

h) wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej, 

i) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany, 

j) nadanie godności Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, 

k) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

l) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku, 

m) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, 

n) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych 

sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów. 

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad 

może być przez Walne Zebranie Stowarzyszenia zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może 

być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia. 

3. Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Głównego wybiera 

Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej 

prowadzą obrady. 

 

§18 
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1. Walne Zebranie Delegatów, decyzją Zarządu Głównego, może zostać zwołane w miejsce 

Walnego Zebrania Stowarzyszenia, gdy liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

przekroczy 300 (trzysta). 

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wybierani są w Oddziałach Stowarzyszenia na 

czteroletnią kadencję do czasu wyboru nowych Delegatów. 

3. Oddziałom przysługuje liczba Delegatów proporcjonalna do ilości Członków w Oddziale, przy 

czym wybierany jest jeden Delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę Członków. 

4. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu 

dotyczące Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

1. Zarząd Główny liczy od pięciu do dziewięciu członków (włącznie z Prezesem Zarządu), przy 

czym liczbę członków w danej kadencji określa Walne Zebranie Członków. 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą wybrani przez Walne Zebranie Członków: Prezes 

Zarządu oraz Członkowie Zarządu. 

3. Zarząd Główny, w formie uchwały, wybiera spośród Członków Zarządu maksymalnie dwóch 

Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. 

4. Prezes kieruje pracami Zarządu Głównego. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany 

Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu Głównego. 

5. Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

6. Kadencja Zarządu trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ustępu 7. 

7. Kadencja pierwszego Zarządu wynosi 5 lat i kończy się z odbyciem Zwyczajnego Walnego 

Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. 

8. Ogranicza się możliwość wyboru Prezesa Zarządu Głównego do dwóch bezpośrednio po sobie 

następujących kadencji. W szczególnym przypadku Walne Zebranie Członków może podjąć 

uchwałę, w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, o odstąpieniu od tej 

reguły. 

 

§ 20 

1. Do kompetencji Zarządu Głównego Stowarzyszenia należy: 

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania, 
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b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 

c) uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych, 

d) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 

e) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa oraz nadawanie 

godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, 

f) przystępowanie do pokrewnych stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, 

g) powoływanie i likwidacja oddziałów terenowych oraz sekcji Stowarzyszenia, 

h) uchwalenie regulaminów działania Zarządów Oddziałów i Sekcji Stowarzyszenia oraz Komisji 

Rewizyjnych Oddziałów, oraz innych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym 

regulaminu Biura, 

i) powoływanie komisji, sekcji i grup problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich 

działalności, 

j) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, 

k) powołanie i wybór Rady Naukowej Stowarzyszenia oraz jej Przewodniczącego, 

l) przyjmowanie, nie rzadziej niż raz na dwa lata sprawozdania Przewodniczącego z działalności 

Rady Naukowej Stowarzyszenia; koszty związane z działalnością Rady Naukowej pokrywa 

Zarząd Główny Stowarzyszenia, 

m) wybór Redaktora Naczelnego i Rady Programowej organu prasowego Stowarzyszenia, 

n) przyjmowanie, nie rzadziej niż raz na dwa lata sprawozdania Redaktora Naczelnego i Rady 

Programowej organu prasowego Stowarzyszenia; koszty związane z działalnością Rady 

Programowej pokrywa Zarząd Główny Stowarzyszenia, 

o) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć Zarządów Oddziałów jako pierwszej instancji w 

sprawach sporów pomiędzy członkami. 

2. Zarząd Główny zbiera się w określonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami 

podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Zarząd Główny dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach 

niewymagających kolektywnego działania. 

4. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu Głównego. 

5. Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd Główny może zatrudniać pracowników, 

którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia. 

6. Szczegółowe zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin Zarządu Głównego. 
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§ 21 

1. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wybieranych jest od trzech do pięciu członków. 

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego. 

3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności 

Stowarzyszenia, 

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, 

c) przedstawienie Zarządowi Głównemu i Walnemu Zebraniu protokołów pokontrolnych wraz z 

wnioskami, 

d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

e) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania. 

4. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 

5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a) będące członkami Zarządu Głównego lub pozostające z członkiem Zarządu Głównego 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

6. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. Wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w ust. 5 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną 

rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy. 

7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, z zastrzeżeniem ustępu 8. 

8. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej wynosi 5 lat i kończy się wraz z odbyciem 

Zwyczajnego Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie finansowe. 

9. Ogranicza się możliwość wyboru Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej do dwóch 

bezpośrednio po sobie następujących kadencji. W szczególnym przypadku Walne Zebranie 

Członków może podjąć uchwałę, w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, 

o odstąpieniu od tej reguły. 

 

§ 22 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo 

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział V 

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA 

 

§ 23 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą 

wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z: 

a) składek członkowskich, 

b) dotacji, 

c) środków otrzymanych od sponsorów, 

d) darowizn, 

e) zapisów i spadków, 

f) dochodów z własnej działalności, 

g) dochodów z majątku, 

h) subwencji państwowych i instytucji samorządowych, 

i) odsetek z lokat bankowych. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. 

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd Główny 

w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd Główny. 

6. Członkom Zarządu Głównego przysługuje zwrot poniesionych kosztów związanych 

z wykonywaniem zadań zleconych przez Stowarzyszenie. 

 

§ 24 



 15 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia łącznie, z tym zastrzeżeniem, że do: 

a) nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 

b) nabycia, zbycia lub objęcia udziałów lub akcji w spółce, 

c) zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, 

d) wynajęcia lub wydzierżawienia nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 (trzy) 

lata, 

e) rozporządzenia składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 500.000 (pięćset 

tysięcy) złotych lub zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego tę wartość, 

f) przyjęcia lub odrzucenia spadku, 

wymagana jest uchwała Zarządu Głównego podjęta większością co najmniej 2/3 (dwie trzecie) 

głosów. 

 

§ 25 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań 

majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: 

a) członków Stowarzyszenia, 

b) pracowników Stowarzyszenia, 

c) małżonków pracowników Stowarzyszenia oraz ich krewnych lub powinowatych w linii 

prostej, krewnych lub powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia, 

d) osób związanych z pracownikami Stowarzyszenia z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli. 

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 lit. 

a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa 

w ust. 1 lit. a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub 

usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 lit. a) i b) oraz od osób, o 

których mowa w ust. 1 lit. c) i d). 
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§ 26 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód służy realizacji jego 

celów statutowych. 

2. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje 

Zarząd Główny. 

3. Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

a) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, 

b) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, 

c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

d) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych 

prawem autorskim, 

e) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

 

§ 27 

Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: 

a) pozaszkolne formy edukacji, 

b) działalność organizacji profesjonalnych, 

c) działalność wydawnicza. 

 

 

Rozdział VI 

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA 

 

§ 28 

1. Oddziały Stowarzyszenia są powoływane i rozwiązywane na podstawie uchwały Zarządu 

Głównego. 

2. Oddział Stowarzyszenia może być utworzony, gdy zgłosi się do niego minimum 50 

(pięćdziesiąt) członków zwyczajnych pracujących na danym terenie. W przypadku spadku liczby 

członków Oddziału Stowarzyszenia poniżej 20 (dwadzieścia) osób Oddział Stowarzyszenia 
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zostaje uchwałą Zarządu Głównego rozwiązany, a jego członkowie są przydzieleni do 

najbliższego Oddziału. 

3. Teren działalności Oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny na podstawie 

administracyjnego podziału kraju. 

 

§ 29 

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

b) Zarząd Oddziału, 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału, 

2. Wybór Władz Oddziału poprzedza wybory do Organów Stowarzyszenia. 

 

§ 30 

1. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi 

inaczej. 

2. Wszelkie głosowania w sprawach osobowych są tajne. 

3. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału nie uczestniczy co 

najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być 

podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

4. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 

wyznaczony wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 

 

§ 31 

1. Najwyższą Władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, zwoływane przez 

Zarząd Oddziału albo Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 32 

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należą: 
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a) uchwalanie kierunku działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie 

z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

b) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji 

Rewizyjnej Oddziału, 

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Oddziału, 

d) wybór Przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału, 

e) wybór członków Komisji Rewizyjnej Oddziału,  

f) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd Oddziału i członków (wnioski 

członkowskie powinny być składane Zarządowi Oddziału 14 dni przed rozpoczęciem Walnego 

Zebrania). 

g) wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów, w sytuacji, gdy zgodnie ze statutem takie 

Zebranie jest zwoływane. 

 

§ 33 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia może być zwołane 

z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 

1/3 (jedna trzecia) liczby członków Oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 (trzydzieści) dni od 

daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami, z powodu których zostało 

powołane. Zarząd Główny deleguje na nie przedstawiciela Zarządu, którego obecność na 

zebraniu z głosem doradczym jest obowiązkowa. 

3. W razie niezwołania nadzwyczajnego Zebrania przez Zarząd Oddziału w terminie statutowym 

wykonanie tego obowiązku przejmuje Zarząd Główny. 

 

§ 34 

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem stanowiącym biorą udział członkowie 

zwyczajni i nadzwyczajni Oddziału Stowarzyszenia. Członkom nadzwyczajnym nie przysługuje 

bierne prawo wyborcze. 

2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd Oddziału 

zawiadamia członków co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed ustaloną datą. 
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3. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie 

wspierający z terenu działania Oddziału, ponadto mogą brać udział zaproszeni goście, których 

opinii Oddział chciałby zasięgnąć w określonej sprawie. 

 

§ 35 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5 (pięć) członków, łącznie z Przewodniczącym, wybranych przez 

Walne Zebranie Członków Oddziału na czteroletnią kadencję. 

2. Zarząd Oddziału na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród członków 

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika. 

3. Nowo wybrany Zarząd Oddziału wymaga zatwierdzenia przez Zarząd Główny. 

4. W przypadku jego niezatwierdzenia wybory powinny zostać powtórzone w terminie do 2 

(dwa) miesięcy od otrzymania uchwały Zarządu Głównego w przedmiotowym zakresie. 

Ponowny wybór tych samych osób wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia, którego decyzja jest ostateczna. 

5. Do czasu zatwierdzenia nowych Władz Oddziału jego pracami kieruje Komisarz wyznaczony 

przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na okres maksymalnie 9 (dziewięć) miesięcy. 

6. Ogranicza się możliwość wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziału do dwóch 

bezpośrednio po sobie następujących kadencji. W szczególnym przypadku Walne Zebranie 

Członków Oddziału może podjąć uchwałę, w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwie trzecie) 

głosów, o odstąpieniu od tej reguły. 

7.Mandat członka Zarządu Oddziału wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału uchwałą podjętą większością 2/3 (dwie 

trzecie) głosów. 

8. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Oddziału przed upływem kadencji 

Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji. 

9. Jeśli z przyczyn wskazanych w ust. 7 wygasły mandaty co najmniej połowy składu Zarządu 

Oddziału przyjmuje się, że wygasła jego kadencja. W takim przypadku nie stosuje się ustępu 

poprzedniego, zaś Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera na nową kadencję  

Przewodniczącego i członków Zarządu Oddziału zgodnie z ust. 1-3.   
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§ 36 

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należą: 

a) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na terenie Oddziału, 

b) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Organów 

Stowarzyszenia, 

c) organizowanie zebrań, konferencji i innych spotkań dla członków Oddziału, 

d) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych 

i wspierających, 

e) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego, 

f) występowanie do Zarządu Głównego o przyznanie nagród i wyróżnień za szczególne 

osiągnięcia w działalności naukowo-dydaktycznej dla członków Oddziału, 

g) opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Głównemu okresowych planów pracy 

i sprawozdań z działalności Oddziału Stowarzyszenia, 

h) opracowywanie planów merytorycznych i finansowych oraz przedkładanie ich do 

zatwierdzenia Zarządowi Głównemu, 

i) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień nadanych przez Zarząd Główny, 

j) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału. 

2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej i występują w cywilnoprawnych 

stosunkach zewnętrznych za pośrednictwem Zarządu Głównego. 

 

§ 37 

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

kwartał. 

2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

3/5 (trzy piąte) liczby członków, w tym Przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu Oddziału lub pod jego nieobecność głos 

zastępcy. 

3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym mogą brać udział członkowie 

Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
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4 Zarząd Oddziału może upoważnić członka Oddziału lub osobę ze swego składu do 

reprezentowania Oddziału w określonej sprawie. 

5. Szczegółowe zasady działania Oddziału Stowarzyszenia określa Zarząd Główny 

w uchwalonym przez siebie regulaminie działania Oddziałów. 

 

§ 38 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej raz w roku 

kontroli całokształtu działalności Oddziału. 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 (trzy) członków wybranych w głosowaniu tajnym 

przez Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję. 

3. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swojego grona Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego. 

4. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być osoby: 

a) będące członkami Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału albo pozostające z członkiem 

Zarządu Głównego lub członkiem Zarządu Oddziału w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

5. Ogranicza się możliwość wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału do dwóch 

bezpośrednio po sobie następujących kadencji. W szczególnym przypadku Walne Zebranie 

Członków Oddziału może podjąć uchwałę, w głosowaniu tajnym większością 2/3 (dwie trzecie) 

głosów, o odstąpieniu od tej reguły. 

6.Mandat członka Komisji Rewizyjnej Oddziału wygasa przed upływem kadencji z powodu: 

a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 

b) pisemnej rezygnacji, 

c) odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału uchwałą podjętą większością 2/3 (dwie 

trzecie) głosów. 

7. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej Oddziału przed upływem 

kadencji Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu 

kadencji. 

8. Jeśli z przyczyn wskazanych w ust. 6 wygasły mandaty co najmniej połowy składu Komisji 

Rewizyjnej Oddziału przyjmuje się, że wygasła jej kadencja. W takim przypadku nie stosuje się 
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ustępu poprzedniego, zaś Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera na nową kadencję  

Komisję Rewizyjną Oddziału zgodnie z ust. 2.  

 

§ 39 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontroli. Zarząd Oddziału w razie potrzeby ma obowiązek udzielenia 

Komisji wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne pytania oraz wykonania zaleceń pokontrolnych. 

2. Sprawy przedstawione przez Komisję powinny być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu 

Zarządu Oddziału. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Oddziału z głosem doradczym. 

 

§ 40 

Majątek Oddziału Stowarzyszenia stanowi własność Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VII 

SEKCJE 

 

§ 41 

Sekcje powołuje, oraz określa ich organizację, Zarząd Główny Stowarzyszenia na pisemny 

wniosek minimum 20 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§ 42 

1. Sekcje grupują członków Stowarzyszenia zainteresowanych określoną problematyką naukową 

związana z biologią medyczną. 

2. Przynależność do Sekcji jest dobrowolną decyzją członka Stowarzyszenia i wiąże się 

z udziałem w jej pracach. 

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział w pracach dowolnej liczby Sekcji. 

4. Zarząd Główny ma prawo do rozwiązania Sekcji w następujących przypadkach: 

a) zmniejszenia się liczby członków Sekcji poniżej 20 (dwadzieścia) osób, 
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b) dezaktualizacji problematyki, którą zajmuje się Sekcja, 

c) stwierdzenia przez Zarząd Główny prowadzenia przez Sekcję działalności sprzecznej 

z interesami Stowarzyszenia. 

5. Zarząd Główny w uzasadnionych okolicznościach ma prawo do łączenia Sekcji w zależności 

od potrzeb, a w szczególności: 

a) zmniejszenia się liczby członków poniżej 20 osób, 

b) zbieżności problematyki, którą zajmują się poszczególne Sekcje. 

 

§ 43 

Podstawowymi celami działania Sekcji są: 

a) organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych w zakresie określonej problematyki 

naukowej, 

b) prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej w zakresie określonej problematyki 

naukowej 

c) nawiązywanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami, 

d) opracowywanie specjalistycznych opinii dla potrzeb Stowarzyszenia, 

e) inne działania na rzecz rozwoju biologii medycznej. 

 

§ 44 

1. Zarząd Sekcji składa się z 3 (trzech) osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, których 

wybierają w oddzielnych głosowaniach członkowie Sekcji na zebraniach sprawozdawczo-

wyborczych. 

2. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Sekcji odbywają się raz na 3 lata i zwoływane są na 

30 (trzydzieści) dni przed terminem ich odbycia. 

3. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze Sekcji zwołuje i przeprowadza ustępujący Zarząd Sekcji, 

a w przypadku nowo powstającej czy rozwiązywanej Sekcji lub łączenia Sekcji – Zarząd Główny 

Stowarzyszenia. W zebraniach tych wymagana jest obecność delegowanego członka Zarządu 

Głównego. 

4. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze uznaje się za ważne przy obecności w pierwszym terminie 

minimum połowy członków Sekcji. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków 

obecnych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, o ile Statut nie stanowi inaczej. 
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5. Nowo wybrane Władze Sekcji wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

6. W przypadku ich niezatwierdzenia wybory powinny zostać powtórzone. Ponowny wybór tych 

samych osób wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

którego decyzja jest ostateczna. 

7. Do czasu zatwierdzenia nowych Władz Sekcji jej pracami kieruje Komisarz wyznaczony przez 

Zarząd Główny Stowarzyszenia na okres maksymalnie 9 (dziewięć) miesięcy. 

8. W przypadku ustąpienia członka Zarządu Sekcji, z jakichkolwiek przyczyn, skład Zarządu 

Sekcji może być uzupełniony poprzez powołanie członka, który spośród kandydatów 

zgłoszonych, a niewybranych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym otrzymał najwięcej 

ważnych głosów. 

 

§ 45 

1. Zarząd Sekcji kieruje pracami Sekcji w okresie między zebraniami członków Sekcji. 

2. Zebrania Zarządu Sekcji są ważne przy obecności minimum 2/3 (dwie trzecie) członków 

Sekcji, w tym przewodniczącego lub zastępcy. 

3. Zarząd Sekcji może powoływać Komisje w celu realizacji określonych zadań w ramach 

zakresu działalności Sekcji, informując o tym Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

4. Zarząd Sekcji jest zobowiązany do składania do Zarządu Głównego corocznego sprawozdania 

z działalności merytorycznej i finansowej oraz planów działalności. 

 

§ 46 

1. Sekcje nie posiadają osobowości prawnej i występują na zewnątrz Stowarzyszenia za 

pośrednictwem Zarządu Głównego. 

2. Majątek Sekcji stanowi własność Stowarzyszenia. 

3. Szczegółowe zasady działania Sekcji Stowarzyszenia określa Zarząd Główny w uchwalonym 

przez siebie regulaminie działania Sekcji Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VIII 

RADA NAUKOWA STOWARZYSZENIA 
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§ 47 

1. Radę Naukową powołuje Zarząd Główny Stowarzyszenia, po pozytywnym zaopiniowaniu 

składu Rady przez Walne Zebranie Stowarzyszenia. 

 

§ 48 

Podstawowymi celami działalności Rady Naukowej są: 

a) ocena i opiniowanie prac badawczych oraz publikacji naukowych z zakresu biologii 

medycznej na zlecenie Zarządu Głównego, 

b) opiniowanie kierunków i planów działania Stowarzyszenia, 

c) przyznawanie nagród i wyróżnień Stowarzyszenia, 

d) wydawanie na zlecenie Zarządu Głównego opinii naukowej o kandydatach na Członka 

Honorowego Stowarzyszenia, 

e) opiniowanie wniosków o przyznanie Medalu Stowarzyszenia. 

 

§ 49 

1. Liczbę członków Rady Naukowej określa uchwała Zarządu Głównego o jej powołaniu. Rada 

Naukowa winna składać się z autorytetów z różnych dziedzin nauk, którzy 

w miarę możliwości są samodzielnymi pracownikami naukowymi z tytułem profesora. 

2. Rada Naukowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 

i Sekretarza. 

 

§ 50 

1. Zebrania Rady Naukowej zwołuje jej Przewodniczący. 

2. Termin zebrania i jego porządek ustala Przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. 

3. Wnioski i opinie Rada przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia. 

4. Szczegółowe zasady działania Rady Naukowej określa Zarząd Główny w uchwalonym przez 

siebie regulaminie działania Rady Naukowej. 
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Rozdział IX 

ORGAN PRASOWY STOWARZYSZENIA 

 

§ 51 

1. Stowarzyszenie może powołać swój organ prasowy zwany dalej Czasopismem.  

2. Nazwę organu prasowego oraz częstotliwości jego wydawania określa, na wniosek Zarządu 

Głównego, Walne Zebranie Stowarzyszenia.  

3. Działalność Czasopisma nadzoruje Zarząd Główny Stowarzyszenia. 

 

§ 52 

1. Na czele Czasopisma stoi Redaktor Naczelny wybierany w głosowaniu tajnym przez Zarząd 

Główny Stowarzyszenia na okres 3 lat. 

2. Na wniosek Redaktora Naczelnego Zarząd Główny powołuje Zastępcę Redaktora Naczelnego, 

Sekretarza Redakcji, Kronikarza i Redaktora Naukowego, którzy wraz z Redaktorem Naczelnym 

tworzą Kolegium Redakcyjne Czasopisma. 

3. Redaktor Naczelny może wnioskować o powołanie kierowników działów tematycznych 

Czasopisma. 

4. Kolegium Redakcyjne wraz z kierownikami działów tematycznych tworzą redakcję 

Czasopisma. Miejsce pracy redakcji ustala Zarząd Główny na wniosek Redaktora Naczelnego. 

5. Działalność Kolegium Redakcyjnego organu prasowego kończy się wraz z zakończeniem 

kadencji Redaktora Naczelnego. 

7. W przypadkach ustąpienia Redaktora Naczelnego w trakcie trwania kadencji, z jakichkolwiek 

przyczyn, Zarząd Główny wybiera nowego Redaktora Naczelnego do czasu zakończenia danej 

kadencji. 

8. Kolegium Redakcyjne opracowuje regulamin Czasopisma, który po zatwierdzeniu przez 

Zarząd Główny stanowi podstawę przyjmowania i kwalifikowania prac do druku. Wszystkie 

prace drukowane w Czasopiśmie muszą być recenzowane. 

9. Kolegium Redakcyjne ściśle współpracuje z wydawcą Czasopisma, opiniując dla potrzeb 

Zarządu Głównego jego pracę. Wydawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Kolegium 

Redakcyjnego na wszelkie zmiany sposobu i formy wydawania Czasopisma. 
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§ 53 

1. Spośród samodzielnych pracowników nauki Zarząd Główny wybiera Komitet Redakcyjny 

Czasopisma, przy czym wymóg ten nie dotyczy cudzoziemców kandydujących na członków 

Komitetu Redakcyjnego.  

2. Komitet Redakcyjny czuwa nad merytoryczną działalnością redakcji Czasopisma. 

3. Na wniosek Redaktora Naczelnego Zarząd Główny powołuje zespoły recenzentów. 

 

§ 54 

1. Sposób honorowania pracy członków redakcji i Kolegium Redakcyjnego ustala Zarząd 

Główny na wniosek Redaktora Naczelnego. 

2. Redaktor Naczelny Czasopisma jest zobowiązany do corocznego składania Zarządowi 

Głównemu Stowarzyszenia merytorycznego i finansowego sprawozdania z pracy redakcji 

i wydawania organu prasowego. 

 

§ 55 

1. Członkami redakcji organu prasowego mogą być tylko członkowie zwyczajni lub 

nadzwyczajni Stowarzyszenia. 

2. Szczegółowe zasady działania Czasopisma określa Zarząd Główny w uchwalonym przez 

siebie regulaminie organu prasowego. 

 

 

Rozdział X 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 56 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie 

Stowarzyszenia na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, przy 

obecności co najmniej trzech piątych członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału 

w Walnym Zebraniu. 

 

§ 57 
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1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 

większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, przy obecności co najmniej 3/5 (trzy piąte) członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie nie 

powoła innych likwidatorów. 

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek 

Stowarzyszenia przechodzi na rzecz stowarzyszenia o analogicznych celach działalności jak cele 

objęte niniejszym statutem, a w przypadku braku takiego stowarzyszenia – na rzecz Polskiego 

Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. 

 

Statut został przyjęty uchwałą Członków Założycieli Stowarzyszenia „Polskie Towarzystwo 

Biologii Medycznej” w dniu 18 grudnia 2013 r. w Warszawie. 

 

 


