
PROJEKT 

Z poprawkami Zarządu Głównego PTD z dnia 17.05.2021 r. 

 

STATUT 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO  

z siedzibą w Warszawie  

 

Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Polskie Towarzystwo Dermatologiczne działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2019.713 t.j. z dnia 17 kwietnia 

2019 z późn. zmianami) oraz postanowienia niniejszego Statutu. 

 

§ 2. 

1. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne zwane w dalszych postanowieniach 

„Towarzystwem” posiada osobowość prawną.  

2. Towarzystwo powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§ 3. 

1. Towarzystwo może używać skrótu „PTD” oraz nazwy „Polish Dermatological 

Society”. 

2. Nazwy  „Polskie Towarzystwo Dermatologiczne” i  „Polish Dermatological Society” 

oraz jego logo są  prawnie zastrzeżone. 

 

§ 4. 

1.  Terenem działania Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska, siedzibą władz 

naczelnych Towarzystwa jest miasto Warszawa.  

2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 

§ 5. 



Realizując swoje cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy swoich członków. 

Członkowie Towarzystwa mogą otrzymywać nagrody i wyróżnienia Towarzystwa oraz 

inne formy uznania za szczególne osiągnięcia. 

 

§ 6. 

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci zatwierdzonych odrębną uchwałą. 

 

§ 7. 

1. Towarzystwo może powoływać jednostki terenowe – oddziały regionalne 

Towarzystwa, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw.  

2. Zarząd Oddziału Regionalnego jest obowiązany, w terminie 14 dni od chwili jego 

powołania, zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę 

tej jednostki, podając skład zarządu i adres siedziby oddziału, oraz doręczyć 

statut Towarzystwa. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie 

siedziby Oddziału Regionalnego Towarzystwa oraz w statucie Towarzystwa. 

4. Oddział Regionalny Towarzystwa może posiadać osobowość prawną po wpisie do 

Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniami § 48 Statutu. 

 

§ 8. 

1. Towarzystwo wydaje czasopismo „Przegląd Dermatologiczny”.  

2. Działalność redakcji „Przeglądu Dermatologicznego” finansowana jest z 

przychodów osiąganych w związku z jego wydawaniem, a w szczególności z opłat 

za reklamy, prenumeratę, oraz przedruki. 

3. Środki przeznaczone na funkcjonowanie redakcji i wydawanie „Przeglądu 

Dermatologicznego” pozostają pod kontrolą Zarządu Głównego i są przez niego 

zatwierdzane.  

4. „Przegląd Dermatologiczny” redaguje Redaktor Naczelny powoływany przez 

Zarząd Główny spośród członków Towarzystwa na 4 letnią kadencję. 

5. Redaktor Naczelny przed upływem kadencji składa sprawozdanie z działalności 

Przeglądu Dermatologicznego Zarządowi Głównemu.   

6. Towarzystwo może wydawać inne czasopisma niż wymienione w §8, książki oraz 

elektroniczne wydawnictwa edukacyjne.  



 

§ 9. 

1. Towarzystwo może ustanawiać stypendia, granty, nagrody, wyróżnienia oraz 

odznaki honorowe i nadawać je członkom Towarzystwa oraz innym osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów realizowanych przez Towarzystwo lub 

dla samego Towarzystwa. 

2. Ustanowienie stypendiów, grantów, nagród, wyróżnień i odznak, o których mowa 

w ust. 1 oraz ustalenie regulaminów ich nadawania należy do kompetencji  

Zarządu Głównego. 

3. Najwyższym wyróżnieniem Towarzystwa jest medal im. Prof. Stefanii Jabłońskiej, 

przyznawany wybitnemu dermatologowi międzynarodowemu lub polskiemu. 

4. Odrębną formą indywidualnego wyróżnienia, służącą promocji Towarzystwa, są 

dyplomy i statuetki Prezesa Towarzystwa. 

5. Ustanawia się godność Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa 

Dermatologicznego. Godność tę nadaje Walne Zebranie Członków byłym 

Prezesom  Towarzystwa szczególnie zasłużonym dla rozwoju Towarzystwa. 

Rozdział II 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 10. 

Celem Towarzystwa jest:  

1. rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji 

zawodowych specjalistów dermatologów-wenerologów i innych członków 

Towarzystwa, 

2. upowszechnienie wiedzy i umiejętności w sferze zdrowia skóry 

człowieka, chorób dermatologicznych i wenerologicznych oraz podejmowanie i 

wspieranie działań zmierzających do postępu w tym zakresie, 

3. kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków, 

4. opieka nad programami specjalizacji z dermatologii i wenerologii. 

§ 11. 

Towarzystwo  realizuje swoje cele poprzez: 



1. organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych, 

2. organizowanie i popieranie szkolenia zawodowego dla lekarzy dermatologów i 

lekarzy ogólnych, 

3. inicjowanie i wspieranie prac naukowych, 

4. prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej, 

5. utrzymanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami naukowymi i 

społecznymi, 

6. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządem 

terytorialnym, uczelniami akademickimi, instytucjami samorządu zawodowego 

lekarzy oraz innymi organizacjami społecznymi, 

7. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Towarzystwa, 

8. wydawanie opinii o produktach, udzielanie prawa do używania nazwy i logo 

PTD w kontekście haseł informacyjnych. 

§ 12. 

Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach oraz zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszym 

statucie. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

 

III. Rozdział trzeci  

CZŁONKOWIE 

 

§ 13. 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

§ 14. 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa. 

 

§ 15. 



1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec posiadający 

pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych oraz 

posiadający wyższe wykształcenie medyczne lub pokrewne związane z ochroną 

zdrowia, który akceptuje cele Towarzystwa i który złoży deklarację członkowską. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna oraz osoba prawna 

zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz 

pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez 

swojego przedstawiciela ustanowionego przez jej uprawniony organ. 

3. Członkostwo honorowe Towarzystwa nadawane jest przez Zarząd Główny 

Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Towarzystwa. 

Honorowym członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna będąca 

dotychczasowym członkiem zwyczajnym, wspierającym lub osoba niebędąca 

członkiem Towarzystwa. 

 

§ 16. 

1. Osoby fizyczne mogą zostać przyjęte w poczet członków zwyczajnych 

Towarzystwa uchwałą Zarządu Oddziału Regionalnego podjętą zwykłą większością 

głosów na podstawie deklaracji członkostwa złożonej pisemnie lub w formie 

elektronicznej. 

2. Informację o przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa 

Zarząd Oddziału Regionalnego przesyła w formie pisemnej lub elektronicznej do 

Zarządu Głównego Towarzystwa.  

3. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa może w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, złożyć sprzeciw do 

uchwały o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych. Sprzeciw wraz z 

uzasadnieniem należy doręczyć Zarządowi Oddziału Regionalnego oraz osobie 

fizycznej,  której dotyczy sprzeciw. Sprzeciw może być doręczony w formie 

elektronicznej, jeżeli osoba fizyczna składająca deklarację członkostwa wyraziła 

na to zgodę i wskazała właściwy do doręczeń adres e-mail. 

4. W przypadku złożenia sprzeciwu, Zarząd Oddziału Regionalnego albo osoba 

fizyczna, której dotyczy sprzeciw może w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

sprzeciwu wnieść do Zarządu Głównego Towarzystwa odpowiedź na sprzeciw.  

Odpowiedź na sprzeciw może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej, 



na właściwy adres e-mail Zarządu Głównego Towarzystwa wskazany w piśmie 

doręczającym sprzeciw. Członek Zarządu Głównego, który wniósł sprzeciw, 

wyłączony jest od udziału w podejmowaniu uchwały w przedmiocie złożonego 

sprzeciwu.  

5. Zarząd Główny podejmuje uchwałę, na mocy której sprzeciw oddala lub 

uwzględnia i uchyla uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków 

Towarzystwa. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna. Uchwała doręczana 

jest w sposób, w który została złożona odpowiedź na sprzeciw – pisemnej lub 

elektronicznej. 

6. Osoba fizyczna nie może być członkiem więcej niż jednego Oddziału 

Regionalnego.  

 

§ 17. 

1. Osoby fizyczne lub prawne mogą zostać przyjęte w poczet członków 

wspierających Towarzystwa uchwałą Zarządu Oddziału Regionalnego podjętą 

zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji 

członkostwa. 

2. Zarząd Oddziału Regionalnego przesyła w formie pisemnej lub elektronicznej 

informację o kandydacie na członka wspierającego wraz z pisemną lub 

elektroniczną deklaracją członkostwa do Zarządu Głównego Towarzystwa oraz 

uchwałą o przyjęciu w poczet członków. 

3. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, może złożyć sprzeciw od uchwały. 

Sprzeciw wraz z uzasadnieniem należy doręczyć Zarządowi Oddziału oraz osobie 

fizycznej lub prawnej w stosunku, której dotyczy sprzeciw. Sprzeciw może być 

doręczony w formie elektronicznej, jeżeli osoba fizyczna lub prawna składająca 

deklarację członkostwa wyraziła na to zgodę i wskazała właściwy do doręczeń 

adres e-mail. 

4. W przypadku złożenia sprzeciwu, Zarząd Oddziału Regionalnego albo osoba 

fizyczna lub prawna, której dotyczy sprzeciw, może w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia sprzeciwu  wnieść do Zarządu Głównego Towarzystwa odpowiedź na 

sprzeciw. Odpowiedź na sprzeciw może być złożona w formie pisemnej lub 

elektronicznej, na właściwy adres e-mail Zarządu Głównego Towarzystwa 



wskazany w piśmie doręczającym sprzeciw. Członek Zarządu Głównego 

Towarzystwa, który wniósł sprzeciw, wyłączony jest od udziału w podejmowaniu 

uchwały w przedmiocie złożonego sprzeciwu.   

5. Zarząd Główny podejmuje uchwałę, na mocy której sprzeciw oddala lub 

uwzględnia i uchyla uchwałę w przedmiocie przyjęcia w poczet członków 

Towarzystwa. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna. Uchwała doręczana 

jest w sposób, w który została złożona odpowiedź na sprzeciw – pisemnej lub 

elektronicznej. 

6. Zarząd Główny może na wniosek Prezydium Zarządu Głównego podjąć zwykłą 

większością głosów uchwałę o przyjęciu osoby fizycznej lub osoby prawnej w 

poczet członków wspierających. Uchwała Zarządu Głównego jest ostateczna. 

 

§ 18. 

1. Uchwałę Zarządu Oddziału Regionalnego o odmowie przyjęcia w poczet członków 

Towarzystwa należy doręczyć osobie fizycznej lub prawnej, której uchwała 

dotyczy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

2. Osoba fizyczna lub prawna, której uchwała dotyczy, może złożyć odwołanie od 

uchwały w terminie 30 dni od jej doręczenia do Prezydium Zarządu Głównego. 

3. Prezydium Zarząd Główny może oddalić odwołanie od uchwały lub uwzględnić 

odwołanie, zmienić uchwałę i przyjąć osobę fizyczną lub prawną w poczet 

członków Towarzystwa. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego jest ostateczna. 

§ 19. 

Członkowie zwyczajni należą organizacyjnie do właściwego Oddziału  Regionalnego 

Towarzystwa.  

 

 

PRAWA i OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

 

§ 20. 

 Członkom zwyczajnym Towarzystwa przysługuje uprawnienie do: 

1. biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, 



2. składania i popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących 

bieżącego funkcjonowania Towarzystwa  oraz jego celów pod adresem władz 

Towarzystwa, 

3. wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego 

funkcjonowania Towarzystwa oraz jego celów, 

4. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej 

działalności, 

5. nieodpłatnych usług jakie Towarzystwo oferuje swoim członkom, 

6. preferencyjnych opłat w zakresie otwartych wydarzeń edukacyjnych 

organizowanych przez Towarzystwo, 

7. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom zwyczajnym 

Towarzystwo, 

8. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Głównego 

Towarzystwa o skreśleniu z listy członków. 

§ 21. 

Członkom wspierającym i honorowym Towarzystwa  przysługuje uprawnienie do: 

1. udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, składania i 

popierania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego 

funkcjonowania Towarzystwa oraz jego celów, 

2. wypowiadania się we wszystkich sprawach z zakresu bieżącego 

funkcjonowania Towarzystwa oraz jego celów, 

3. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Towarzystwa w swojej 

działalności, 

4. korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim wspierającym i 

honorowym członkom Towarzystwo. 

§ 22. 

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają obowiązek: 

1. regularnie opłacać składki, 

2. przestrzegać postanowień niniejszego Statutu oraz wszelkich uchwał organów 

Towarzystwa, 



3. czynnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa - w szczególności w wyborach do 

władz Towarzystwa, 

4. popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa, 

5. przez swoją postawę i działania przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia 

Towarzystwa, 

6. dbać o dobre imię Towarzystwa. 

§ 23. 

1. Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień 

niniejszego Statutu i wszelkich uchwał organów Towarzystwa oraz dbania o dobre 

imię Towarzystwa. 

2. Członkowie wspierający - będący osobami prawnymi - są reprezentowani na 

Walnym Zebraniu Członków przez wskazaną zgodnie z przepisami o reprezentacji 

osobę - legitymującą się wobec przewodniczącego obrad stosownym, pisemnym 

pełnomocnictwem. 

§ 24. 

Członkostwo w Towarzystwie  ustaje na skutek: 

1. skreślenia z listy członków z powodu dobrowolnej rezygnacji z przynależności 

do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie lub w formie elektronicznej Zarządowi 

Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań w stosunku do 

Towarzystwa, 

2. skreślenia z listy członków z powodu śmierci członka lub utraty osobowości 

prawnej przez członka wspierającego, 

3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich 

lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 24 miesiące, 

4. skreślenia z listy członków z powodu utraty praw publicznych lub utraty pełnej 

zdolności do czynności prawnych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu 

powszechnego. 

§ 25. 

1. Zarząd Oddziału Regionalnego orzekając o skreśleniu z listy członków podaje 

przyczynę skreślenia i informuje o trybie odwoławczym. Informacja ta może 

zostać przesłana w formie elektronicznej.  



2. W przypadku skreślenia członka - od uchwały Zarządu Oddziału Regionalnego w 

tym przedmiocie członkowi przysługuje prawo odwołania się do Prezydium 

Zarządu Głównego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Oddziału, 

który wydał zaskarżoną uchwałę - w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały 

wraz z pisemnym uzasadnieniem. Odwołanie może zostać złożone elektronicznie, 

na adres e-mail wskazany w pouczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Uchwała Prezydium Zarządu Głównego zapadła na skutek rozpatrzenia odwołania 

jest ostateczna. 

ROZDZIAŁ IV 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

I ZASADY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA  

§ 26. 

1. Zarząd Główny tworzy Oddziały Regionalne i ustala zasięg terytorialny ich 

działania. 

2. Zarząd Główny rozwiązuje Oddziały Regionalne i zmienia zasięg terytorialnego ich 

działania. 

§ 27. 

Zarząd Główny  może powołać sekcje specjalistyczne.  

ROZDZIAŁ V 

WŁADZE NACZELNE TOWARZYSTWA  

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 28. 

1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są :  

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd Główny 

3. Główna Komisja Rewizyjna. 



2. W przypadku, gdy liczba członków Towarzystwa przekroczy 5000, Walne 

Zebranie Członków zastępuje się Zebraniem Delegatów. Wówczas 

kompetencje przypisane w niniejszym Statucie Walnemu Zebraniu Członków 

wykonuje Zebranie Delegatów. 

§ 29. 

1. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz – w przypadku 

ziszczenia się przesłanek, o których mowa w § 28 ust. 2 – Zebrania Delegatów 

Towarzystwa trwa 4 lata. 

2. Członkowie Zarządu Głównego, w tym Prezes oraz członkowie Głównej Komisji 

Rewizyjnej, w tym Przewodniczący, są wybierani w głosowaniu tajnym przez 

Walne Zebranie Członków. 

3. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o wyborze Prezesa, Członków 

Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym, w tym 

przeprowadzonym drogą elektroniczną. 

4. Członkowie Towarzystwa mogą zgłaszać swoje kandydatury lub kandydatury 

innych członków Towarzystwa, zawierające zgodę tych osób na kandydowanie, na 

stanowiska Prezesa, Członków Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego oraz 

Członków Komisji Rewizyjnej, w terminie do 14 dni przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zebrania Członków. Kandydatury (w przypadku zgłoszenia kandydatury 

innego członka – wraz z jego zgodą na kandydowanie) przesyła się w formie 

pisemnej lub elektronicznej do Zarządu Głównego. 

5. Prezes i Sekretarz Towarzystwa nie mogą być wybrani na to samo stanowisko we 

władzach naczelnych Towarzystwa przez więcej niż dwie kolejne kadencje. 

6. Nie można łączyć zajmowanych stanowisk jednocześnie w Zarządzie Głównym i  

Głównej Komisji Rewizyjnej.   

7. Członkowie władz pełnią funkcje honorowo. 

8. Walne Zebranie Członków może odwołać członka władz naczelnych przed 

upływem kadencji.  

§ 30. 



1. Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy  

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania jeżeli z 

dalszych, postanowień Statutu nie wynika co innego. 

2. Uchwały władz Towarzystwa mogą być podejmowane w drodze głosowania 

jawnego lub tajnego, w tym drogą elektroniczną, przy udziale co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania jeżeli z dalszych, postanowień statutu nie 

wynika co innego. 

3. Przy podejmowaniu uchwał w ramach działalności władz Towarzystwa każdemu 

Członkowi przysługuje jeden głos. 

§ 31. 

1. Uchwały władz naczelnych Towarzystwa są wiążące dla organów Oddziałów 

Regionalnych. 

2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu Głównego i Głównej 

Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy uzupełniony jest 

spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów.     

 

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§ 32. 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków stanowią wszyscy członkowie Towarzystwa. 

3. W przypadku przekroczenia liczby 5000 członków i powołania Zebrania 

Delegatów, delegaci Ci wybierani w proporcji do liczby członków oddziałów 

regionalnych. Liczba delegatów jest określana raz na 4 lata przez Zarząd Główny 

na podstawie liczby członków każdego oddziału regionalnego w dniu 31 grudnia 

roku poprzedzającego wybory do władz naczelnych Towarzystwa. 

4. Informację o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny 

podaje do wiadomości publicznej na właściwej stronie internetowej oraz 

zawiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną zarządy Oddziałów Regionalnych na 

co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Walnego Zebrania 

Członków. 

5. Walne Zebranie Członków uznaje się za zdolne do podejmowania uchwał, gdy 

uczestniczy w nim co najmniej połowa członków. 



6. W przypadku gdy w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy wymagana liczba 

członków, drugi termin Walnego Zebrania Członków wyznacza Zarząd Główny. 

Termin ten może być wyznaczony na ten sam dzień. W drugim terminie Walne 

Zebranie Członków może skutecznie obradować i jest zdolne do podejmowania 

uchwał bez względu na liczbę członków biorących udział w obradach. 

      § 33. 

1. Walne  Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż co 4 lata.  

2. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez  Zarząd Główny.  

3. Walne Zebranie Członków może być zwołane na wniosek: 

- Prezydium Zarządu Głównego,  

- Głównej Komisji Rewizyjnej, 

- co najmniej jednej trzeciej członków Zarządu Głównego,  

- co najmniej jednej trzeciej zwyczajnych członków Towarzystwa.  

 

        § 34. 

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków  należy w szczególności:  

1. wybór Prezesa Towarzystwa i Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej,  

2. wybór członków Zarządu Głównego, 

3. wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej, 

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej 

Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków Głównej 

Komisji Rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzielanie Zarządowi 

Głównemu absolutorium, 

5. uchwalanie strategii działania Towarzystwa, 

6. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz procentowego podziału składki 

między Zarząd Główny i Oddział Regionalny, 

7. uchwalanie statutu Towarzystwa. 

 

§ 35. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie 

regulaminu obrad. Regulamin przygotowuje, na podstawie wytycznych 

przedłożonych przez Walne Zebranie Członków i Zarząd Główny. 



4. Głosowanie Walnego Zebrania Członków może odbywać się przy pomocy kart do 

głosowania, pilotów do głosowania lub przy pomocy innych technik 

wykorzystywanych do profesjonalnego oddawania głosów, w tym środków 

komunikacji elektronicznej.   

C. ZARZĄD GŁÓWNY  

§ 36. 

1. Zarząd Główny tworzą:  

1. Prezes Towarzystwa, który kieruje pracami Zarządu Głównego i 

reprezentuje Towarzystwo jest wybierany przez Walne Zebranie 

Członków 

2. członkowie Towarzystwa wybrani przez Walne Zebranie Członków w 

liczbie nie większej niż 25 osób. 

2. Kadencja członków Zarządu Głównego rozpoczyna się w chwili wyboru przez 

Walne Zebranie Członków. 

3. Siedzibą Zarządu Głównego jest m. st. Warszawa. 

4. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

5. Posiedzenie Zarządu Głównego prowadzi Prezes lub wyznaczona przez niego 

osoba. 

6. Zarząd Główny podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą 

większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

Towarzystwa.   

7. Głosowanie Zarządu Głównego może odbywać się poprzez podniesienie ręki, 

przy pomocy kart do głosowania, pilotów do głosowania lub przy pomocy 

innych technik wykorzystywanych do oddawania głosów, w tym środków 

komunikacji elektronicznej. 

8. W posiedzeniach Głównego Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym:  

Konsultant Krajowy ds. dermatologii i wenerologii, Redaktor Naczelny 

„Przeglądu Dermatologicznego” oraz goście zaproszeni przez Prezesa.  

9. W pracach Zarządu Głównego może brać udział z głosem doradczym 

przedstawiciel rezydentów dermatologii, wybrany przez członków sekcji 

Forum Młodych Towarzystwa, które skupia członków Towarzystwa do 35 roku 

życia, wg. zasad obowiązujących w w/w Forum. 



10. W pracach Zarządu Głównego może brać udział z głosem doradczym 

Honorowy Prezes Towarzystwa, powołany zgodnie z § 9 ust. 5 niniejszego 

Statutu.  

 

§ 37. 

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy w szczególności: 

1. podejmowania uchwał w zakresie przekraczającym uprawnienia Prezesa  

lub wiceprezesów Towarzystwa bądź Prezesa i skarbnika Towarzystwa 

do reprezentacji Towarzystwa, 

2. realizowanie celów Towarzystwa, 

3. uchylanie sprzecznych z prawem oraz statutem uchwał organów 

Oddziałów Regionalnych, 

4. nadzór nad działalnością Prezydium Zarządu Głównego, 

5. nadzór nad działalnością Oddziałów Regionalnych, 

6. ustalanie zasięgu terytorialnego Oddziałów Regionalnych oraz ich 

siedzib, 

7. utworzenie i zmiana Logo Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, 

8. rozpoznawanie odwołań od uchwał Oddziałów Regionalnych, 

9. rozporządzanie i zarząd majątkiem Towarzystwa, 

10. ustalanie lokalizacji i dat Zjazdów Towarzystwa, 

11.  uchwalanie projektu budżetu Zarządu Głównego na rok następny, 

12. uchwalanie zasad dotyczących:  

- organizacji i funkcjonowania Oddziałów Regionalnych,   

- tworzenia, organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania sekcji, 

13. zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze względu na naruszenie 

podstawowych obowiązków poszczególnych członków organów 

Oddziałów Regionalnych oraz zwracanie się do właściwych organów o 

ich odwołanie, 

14. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

15. inspiracja i koordynacja działalności naukowej, 

16. wydawanie czasopism i książek oraz wydawnictw elektronicznych o 

tematyce związanej ze statutową działalnością Towarzystwa, 

17. ustalanie zasad i trybu uiszczania składki członkowskiej, 



18. powoływanie komisji problemowych, 

19. ustalanie terminu Walnego Zebrania Członków oraz jego miejsca, 

20. powoływanie Biura Towarzystwa, 

21. przygotowywanie opinii i stanowisk dotyczących tematyki związanej ze 

statutową działalnością Towarzystwa. 

 

  

§ 38. 

1. Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch wiceprezesów, sekretarza, 

skarbnika, zastępcę sekretarza oraz dwóch do czterech członków, które to osoby 

łącznie z Prezesem stanowią Prezydium Zarządu Głównego. Prezydium Zarządu 

Głównego jest organem wykonawczym Zarządu Głównego.   

2. Prezydium sprawuje czynności należące do zakresu działania Zarządu Głównego, z 

wyjątkiem wymienionych w § 37 pkt 1 b, 1c, 1j i 1k.  

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż raz w 

roku. Posiedzenia Prezydium mogą odbywać się przy wykorzystaniu techniki 

wideokonferencji. 

4. Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa 

Towarzystwa. 

5. Głosowanie Prezydium Zarządu Głównego może odbywać się poprzez podniesienie 

ręki, przy pomocy kart do głosowania, pilotów do głosowania lub przy pomocy innych 

technik wykorzystywanych do oddawania głosów, w tym środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

§ 39. 

1. Zarząd Główny uchyla uchwały organów Oddziałów Regionalnych sprzeczne ze 

statutem i prawem.  

2. Zarząd Główny może zwrócić się do organu Oddziałów Regionalnych o podjęcie 

uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu ich działalności. Uchwała 

powinna być podjęta nie później niż w ciągu jednego miesiąca.  

 

§ 40. 



Zarząd Główny może udzielać osobom kierującym pracą Biura Towarzystwa, 

członkom zarządów Oddziałów Regionalnych oraz innych jednostek organizacyjnych 

Towarzystwa, stałych pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Towarzystwa. 

 

   D. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 41. 

1.Główna Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę merytoryczną i finansową 

działalności Zarządu Głównego oraz kontrolę wykonywania uchwał Walnego Zebrania 

Członków, a także kontrolę działalności Oddziałów Regionalnych w oparciu o 

sprawozdania Komisji Rewizyjnych Oddziałów Regionalnych.  

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i maksymalnie 5  

członków wybieranych przez Walne Zebraniu Członków.   

3.Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej informuje Prezesa Towarzystwa oraz  

Zarząd Główny o wynikach przeprowadzonych kontroli. 

5. Główna Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie ze 

swej działalności.   

6. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

Przewodniczącego. 

§ 42. 

Główna Komisja Rewizyjna: 

1. może zgłaszać do Zarządu Głównego i Prezydium wnioski w sprawie działalności 

Towarzystwa oraz żądać stosownych wyjaśnień od członków Zarządu Głównego, 

2. przedstawia Zarządowi Głównemu protokoły pokontrolne wraz z wnioskami, 

3. przeprowadza okresowe kontrole opłacenia składek członkowskich. 

§ 43. 

Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

    

 



ROZDZIAŁ VI 

KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU NAUKOWEGO 

 

§ 44. 

1. Komitet Organizacyjny Zjazdu Naukowego tworzy się w miejscu planowanego 

odbycia Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. 

2. Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Naukowego Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego powołuje Zarząd Główny. Pozostałych członków 

Komitetu Organizacyjnego powołuje przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

Zjazdu Naukowego. 

3. Rada Naukowa Zjazdu Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego powoływana 

jest przez Zarząd Główny spośród członków Towarzystwa w celu przygotowania 

ramowego programu na Zjazd Naukowy w porozumieniu z Komitetem 

Organizacyjny Zjazdu Naukowego. 

4. Do obowiązków Komitetu organizacyjnego należy:  

1. przygotowanie Zjazdu Naukowego, 

2. współpraca z Radą  Naukową  Zjazdu w zakresie przyznanych jej 

uprawnień, 

3. przedstawienie Zarządowi Głównemu w ciągu 4 miesięcy od odbycia  

Krajowego Zjazdu Naukowego sprawozdania ze swej działalności 

finansowej i uzyskanym dochodzie z tytułu organizacji Zjazdu, 

4. sporządzenie szczegółowego programu naukowego Zjazdu w 

porozumieniu z Radą Naukową. 

5. Komitet Organizacyjny rozwiązuje się z chwilą przyjęcia sprawozdania przez 

Zarząd Główny. 

  ROZDZIAŁ VII 

BIURO TOWARZYSTWA 

§ 45. 

1. W drodze uchwały Zarządu Głównego może być powołane Biuro Towarzystwa. 

2. Biuro Towarzystwa działa w oparciu o regulamin przygotowany przez Zarząd 

Główny. 



3. Do kompetencji Biura  należy: 

1. prowadzenie bieżących spraw o charakterze organizacyjno-biurowym 

związanych z realizacją celów Towarzystwa,  

2. przygotowywanie, opracowywanie i przechowywanie dokumentacji 

związanej z działalnością władz Towarzystwa, 

3. przygotowywanie, odbiór i nadawanie korespondencji związanej z 

działalnością władz Towarzystwa, 

4. prowadzenie rejestru członków zwyczajnych, wspierających i 

honorowych Towarzystwa, 

5. prowadzenie ewidencji składek członkowskich, 

6.  prowadzenie ewidencji majątku Towarzystwa, 

7. prowadzenie dokumentacji wymaganej przez obowiązujące przepisy 

dotyczące podatków i rachunków, 

4. Pracami Biura kieruje dyrektor - powoływany przez Prezesa Towarzystwa po 

uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.  

5. Tryb postępowania związanego z wyborem kandydata na stanowisko Dyrektora 

Biura, zasady zatrudnienia oraz wynagrodzenie ustala Zarząd Główny.  

6. Z innymi pracownikami Prezes Towarzystwa zawiera umowę o pracę lub inną 

umowę zgodnie z obowiązującym prawem, natomiast Dyrektor Biura jest 

przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w rozumieniu przepisów 

kodeksu pracy. 

7. Dyrektorem Biura nie może być członek Zarządu Głównego Towarzystwa, Głównej 

Komisji Rewizyjnej, Zarządu Oddziału, Regionalnej Komisji Rewizyjnej lub Zarządu 

Sekcji. Dyrektor Biura nie musi być członkiem Towarzystwa. 

ROZDZIAŁ VIII 

ODDZIAŁY TOWARZYSTWA 

 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 



§ 46. 

1. Oddziały Regionalne są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa 

tworzonymi przez Zarząd Główny dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze 

statutu. 

2. Oddział Regionalny stanowią członkowie Towarzystwa zamieszkali lub mający 

siedzibę na terenie tego Oddziału, którego zasięg określa Zarząd Główny, biorąc 

pod uwagę w szczególności terytorialny podział administracyjny. Członkowie 

Towarzystwa nieposiadający miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Polski 

wskazują Oddział Regionalny, do którego chcą przynależeć. W braku wskazania 

Oddziału właściwy Oddział Regionalny wskazuje Zarząd Główny. Na wniosek 

członka Towarzystwa Zarząd Główny może zmienić Oddział Regionalny, do 

którego dany członek przynależy.   

3. Oddziały Regionalne podlegają władzom naczelnym Towarzystwa i prowadzą 

działalność statutową Towarzystwa. 

4. Dla możliwości powstania Oddziału Regionalnego wymagana jest minimalna liczba 

100 członków zwyczajnych, w tym co najmniej jednego samodzielnego 

pracownika naukowego.   

§ 47. 

1. Organami Oddziału Regionalnego są:  

1. Walne Zebranie Członków Oddziału 

2. Zarząd Oddziału  

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.  

2. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa trwa 4 

lata. 

§ 48. 

Oddział Regionalny może za zgodą Zarządu Głównego nabyć osobowość prawną na 

podstawie uchwały podjętej  przez Walne Zebranie Członków Oddziału większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.  

 

§ 49. 

Rozliczenie finansowe z działalności Oddziału Regionalnego podlega kontroli Zarządu 

Głównego. 



 

§ 50. 

1. Oddział Regionalny podlega likwidacji w następujących wypadkach :   

a) uchwały o rozwiązaniu oddziału podjętej przez Walne Zebranie Członków 

Oddziału, 

b) uchwały Zarządu Głównego w przypadku braku uzasadnienia 

merytorycznego, organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia 

Oddziału, 

c) uchwały Zarządu Głównego w przypadku gdy liczba członków 

przynależnych do danego Oddziału jest mniejsza niż 20. 

2. W razie rozwiązywania Oddziału Regionalnego z przyczyn określonych w ust. 1 

pkt. b) Walne Zebranie Członków Oddziału może zgłosić sprzeciw, który 

rozpatruje Walne Zebranie Członków. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu podjęcia takiej 

uchwały Oddział Regionalny prowadzi działalność statutową. 

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

 

§ 51. 

1. Walne zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału Regionalnego. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału - zwoływane przez Zarząd 

Oddziału - odbywa się co cztery lata. O terminie obrad Walnego Zebrania 

Członków Zarząd Oddziału podaje do wiadomości publicznej w dostępnych 

środkach przekazu elektronicznego oraz zawiadamia członków Oddziału w formie 

pisemnej lub elektronicznej co najmniej na 15 dni przez jego odbyciem. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału na 

żądanie Prezydium Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub jednej 

trzeciej członków zwyczajnych Oddziału Regionalnego lub Zarządu Głównego. 

Zebranie zwołuje się w ciągu ośmiu tygodni od zgłoszenia żądania.  

 

§ 52. 

Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:  



a) wybór delegatów na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w przypadku 

spełnienia przesłanek, o których mowa w § 28 ust. 2 niniejszego Statutu,   

b) wybór Prezesa Zarządu Regionalnego, przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej oraz członków Zarządu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej; 

c) uchwalanie budżetu Oddziału Regionalnego, 

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarząd Oddziału;  

e) zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Regionalnego - zamknięć i udzielanie zarządowi regionalnemu 

absolutorium, 

f) uchwalanie kierunków działalności Oddziału Regionalnego przy 

uwzględnieniu uchwał władz naczelnych Towarzystwa, 

g) podejmowanie innych uchwał. 

§ 53. 

W Walnym Zebraniu Członków Oddziału uczestniczą członkowie zwyczajni Oddziału 

Regionalnego. W zebraniu mogą uczestniczyć członkowie honorowi, członkowie 

wspierający, a także delegaci władz krajowych. 

 

§  54. 

1. W przypadku spełnienia przesłanek określonych w § 28 ust. 2 niniejszego Statutu, 

delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa są wybierani podczas 

Walnego Zebrania Członków Oddziału zgodnie z regulaminem uchwalonym przez 

Walne Zebranie Członków. 

2. Mandat delegata wygasa z wyborem nowych delegatów na następny Krajowy 

Zjazd Delegatów. 

C. ZARZĄD ODDZIAŁU REGIONALNEGO 

§ 55. 

1. Zarząd Oddziału Regionalnego składa się z Przewodniczącego, 

wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz od dwóch do pięciu członków 

Zarządu. 

2. Przewodniczącemu i członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do 

uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Regionalnego z głosem doradczym.  



3. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona jednego wiceprezesa, sekretarza, 

skarbnika, którzy łącznie z prezesem Zarządu Oddziału stanowią Prezydium 

Zarządu Oddziału. 

4. Prezydium przygotowuje posiedzenie Zarządu Oddziału. 

5. W posiedzeniach Zarządu Oddziału Regionalnego mogą uczestniczyć z głosem 

doradczym: konsultant wojewódzki ds. dermatologii i wenerologii oraz 

ordynatorzy oddziałów dermatologicznych szpitali mających swoją siedzibę na 

terenie działania danego Oddziału. 

 

§ 56. 

1.  Do zakresu działania Zarządu Oddziału Regionalnego należą: 

1. wykonywanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa, 

2. realizacja zadań określanych przez Walne Zebranie Członków Oddziału 

Regionalnego, 

3. kierowanie bieżącą działalnością Oddziału Regionalnego, 

4. zwoływanie i organizacja Walnego Zebrania Członków Oddziału,  

5. opracowanie i realizacja rocznych planów działalności i planów finansowych 

Oddziału Regionalnego, 

6. Zarząd Oddziału Regionalnego jest odpowiedzialny za właściwe 

gospodarowanie majątkiem pozostawionym do dyspozycji Oddziału 

Regionalnego przez Zarząd Główny, 

7. składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału i Zarządowi Głównemu 

sprawozdań ze swej działalności co 4 lata, 

8. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie tytułu członka 

honorowego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,  

9. powoływanie komisji problemowych,  

10. organizowanie posiedzeń naukowo-szkoleniowych nie rzadziej niż raz na 2 

miesiące; 

11. informowanie właściwego organu nadzorczego o powstaniu Oddziału 

Regionalnego Towarzystwa. 

2. Zarząd Oddziału Regionalnego Towarzystwa jest obowiązany, w terminie 14 dni 

od chwili powołania Oddziału Regionalnego, zawiadomić o tym organ 

nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki, podając jednocześnie 



skład zarządu Oddziału Regionalnego Towarzystwa i adres siedziby jednostki, 

oraz doręczyć statut Towarzystwa. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie 

siedziby Oddziału Regionalnego Towarzystwa oraz w statucie Towarzystwa.  

 

§ 57. 

1. Do ważności uchwały Zarządu Oddziału Regionalnego wymagana jest obecność 

co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa. 

2. Uchwała Zarządu Oddziału Regionalnego zapada większością głosów; w razie 

równości głosów przeważa głos Prezesa Oddziału. 

3. Uchwały w sprawach osobowych zapadają w głosowaniu tajnym. W razie 

równości głosów rozstrzyga przewodniczący, który ujawnia swój głos. 

4. Od uchwały, podjętej w pierwszej instancji w sprawach indywidualnych, służy 

zainteresowanemu odwołanie do Prezydium Zarządu Głównego. 

 

§ 58. 

Prezes Oddziału Regionalnego reprezentuje Oddział Regionalny, kieruje pracami 

Zarządu Oddziału Regionalnego, przewodniczy na jego posiedzeniu oraz wykonuje 

czynności przewidziane w niniejszym statucie.  

 

D. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU 

§ 59. 

Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego składa się z trzech do pięciu członków, w 

tym Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego,. 

 

§ 60. 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału Regionalnego należy kontrola 

działalności finansowej i gospodarczej Zarządu Oddziału Regionalnego oraz kontrola 

wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Regionalnego. 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału przeprowadza okresowe kontrole opłacenia składek 

członkowskich przez członków Oddziału Regionalnego. 



3. Komisja Rewizyjna Oddziału Regionalnego składa Walnemu Zebraniu Członków 

Oddziału oraz Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swej działalności i zgłasza 

wniosek o udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału. 

§ 61 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz w roku. 

 

ROZDZIAŁ IX 

SEKCJE 

§  62. 

1. Sekcje specjalistyczne tworzy Zarząd Główny w celu prowadzenia działalności 

statutowej przez członków o podobnych zainteresowaniach. Sekcje stanowią 

forum wymiany poglądów i dyskusji w tym zakresie. 

2. Wniosek o stworzenie Sekcji składa  co najmniej 50 członków Towarzystwa. 

3. Podstawą powoływania Sekcji jest szczególny rozwój określonej dziedziny 

dermatologii i możliwości prowadzenia działalności naukowej w tym kierunku. 

4. Do zadań sekcji w szczególności należy :  

a. ustalenie okresowych planów pracy, 

b. popieranie i koordynowanie badań naukowych, 

c. prowadzenie działalności popularyzującej zagadnienia specjalistyczne, 

d. organizowanie sesji, sympozjów i konferencji naukowo-szkoleniowych we 

współpracy z Zarządem Głównym oraz zarządami Oddziałów Regionalnych nie 

rzadziej niż raz na dwa lata. 

e. składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności sekcji co 4 lata  

§ 63. 

Każdy członek Towarzystwa ma prawo uczestniczyć w pracach swobodnie wybranych 

Sekcji, składając jej zarządowi odpowiednie oświadczenie o przystąpieniu do danej 

Sekcji lub wystąpieniu z Sekcji. 

§ 64. 

1. Władzami sekcji są :  



a) Walne Zebranie zwoływane co najmniej raz na 4 lata 

b) Zarząd Sekcji wybrany zwykłą większością głosów na Walnym Zebraniu Sekcji 

spośród członków danej Sekcji, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący, 

sekretarz oraz nie więcej niż 5 członków Zarządu  

2. Osoba może zajmować to samo stanowisko we władzach sekcji najwyżej przez 

dwie kolejne kadencje.   

§ 65. 

Członek Towarzystwa nie może przewodniczyć więcej niż jednej sekcji. 

 

§ 67 

Zarząd Główny ma obowiązek oceny działalności merytorycznej Sekcji i w razie braku 

jej aktywności może dokonać jej rozwiązania lub zwołać Walne Zebranie Sekcji w 

celu zmiany przewodniczącego sekcji. 

 

ROZDZIAŁ X 

MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

 

§ 68 

1. Majątek Towarzystwa służy realizacji statutowych celów i składają się na niego:   

1. ruchomości oraz nieruchomości będące własnością Towarzystwa, 

2. inne prawa majątkowe, 

3. środki pieniężne, 

2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są :  

1. składki członkowskie, 

2. dotacje,  

3. darowizny, spadki i zapisy, 

4. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa, 

5. dochody z majątku Towarzystwa oraz  



6. ofiarność publiczna. 

§ 68. 

Towarzystwo może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 

§ 69. 

1. Składki członkowskie powinny być wpłacane zgodnie z zasadami określonymi 

przez Zarząd Główny. 

2.  Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

§ 70. 

1. Towarzystwo reprezentuje Prezes Towarzystwa lub dwóch wiceprezesów 

działających łącznie. 

2. Do zaciągania zobowiązań lub rozporządzania majątkiem o wartości 

przekraczającej 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) wymagana jest uchwała 

Zarządu Głównego. W przypadku świadczeń powtarzających się wartością 

zobowiązania lub rozporządzenia jest suma świadczeń za jeden rok a jeżeli 

świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania.  

3. Zarządy Oddziałów Regionalnych, zarządy sekcji gospodarują funduszami w 

ramach udzielonego im przez Prezesa pełnomocnictwa ogólnego. 

§ 71. 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Towarzystwa, oddziałów i innych 

wewnętrznych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny zgodnie z 

obowiązującymi zasadami. 

ROZDZIAŁ XI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

§ 72. 

Przyjęcie Statutu i jego zmian wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, 

podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej 

liczby członków Towarzytwa. 

§ 73. 



1. Towarzystwo może być rozwiązywane na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej większością co najmniej 2/ 3 głosów w obecności co najmniej 

połowy głosów. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego wyznaczeni przez Walne Zebranie 

Członków. 

3. Pozostały po likwidacji majątek Towarzystwa przeznacza się na cele społeczne 

związane z działalnością medyczną. 

ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 74. 

Z dniem rejestracji niniejszego Statutu traci moc poprzedni Statut Polskiego 

Towarzystwa Dermatologicznego. 

 

§ 75. 

Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa i wchodzi w 

życie z dniem jego rejestracji przez Sąd Rejestrowy.  

 

 

 


