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STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA OKULISTYCZNEGO
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Polskie Towarzystwo Okulistyczne”, w skrócie PTO,
zwane w dalszej części Statutu „Towarzystwem”.
2. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,a
siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 2.

Towarzystwo 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. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
tym samym bądź podobnym profilu działania.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
4. Działalność Towarzystwa opiera się na społecznej pracy jego członków.
5. Towarzystwo może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym
podmiotom i osobom fizycznym.
§ 4.

W ramach Towarzystwa mogą być tworzone oddziały, sekcje i komisje.
§ 5.

Towarzystwo używa odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami, w tym m.in.
pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Okulistyczne” oraz okrągłej
z napisem w otoku „Polskie Towarzystwo Okulistyczne” ze znakiem Eskulapa
w środku.
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Rozdział II
CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 6.

Celem Towarzystwa jest:
1. reprezentowanie środowiska okulistów polskich;
2. działalność publiczna na rzecz ochrony i promocji zdrowia społeczeństwa;
3. rozwój i integracja działalności naukowej w dziedzinie okulistyki;
4. promowanie i udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy i pracowników ochrony
zdrowia oraz prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
5. kształtowanie właściwych postaw społecznych i etyki zawodowej oraz integracja
środowiska;
6. współdziałanie z parlamentem, organami administracji państwowej i
samorządowej, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu
opieki w zakresie okulistyki.
§ 7.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez :
1. zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznymw
sprawach związanych z działalnością statutową Towarzystwa;
2. działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
3. propagowanie nowych osiągnięć naukowych w dziedzinie okulistyki;
4. organizowanie i współdziałanie w organizacji krajowych i międzynarodowych
szkoleń, kursów, konkursów, spotkań, konferencji, zjazdów, sympozjów,
konferencji naukowych i szkoleniowych oraz imprez integracyjnych, promocyjnych
i kulturalnych;
5. współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjamii
podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
6. udzielanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
7. prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
8. współdziałanie z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
opracowywania metod i programów nauczania z zakresu okulistyki;
9. prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
10. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
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Rozdział III
CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA
§ 8.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. członków zwyczajnych
2. członków honorowych.
§ 9.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel polski lub cudzoziemiec,
będący lekarzem okulistą lub lekarzem w trakcie specjalizacji w zakresie okulistyki,
posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw
publicznych.

§ 10.

1. Członek zwyczajny ma w szczególności prawo do:
1) działania w oddziałach, sekcjach i komisjach;
2) zgłaszania do organów Towarzystwa wniosków w sprawach związanych z
jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
3) uczestniczenia w spotkaniach i imprezach organizowanych przez
Towarzystwo.
2. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów Towarzystwa przysługuje wyłącznie
członkom zwyczajnym posiadającym tytuł lekarza okulisty lub tytuł specjalisty z
okulistyki.
3. Członkom zwyczajnym,którzy są lekarzami w trakcie specjalizacji, przysługuje
tylko czynne prawo wyborcze.
§ 11.

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Władz Towarzystwa;
2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
3. terminowego opłacania składek członkowskich;
4. przestrzegania zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego.
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§ 12.

1. Kandydat staje się członkiem Towarzystwa po akceptacji przez
Przewodniczącego Zarządu Oddziału lub przez jego zastępcę i następnie, którzy
składają swój podpis na formularzu zgłoszeniowym, który musi przesłany pocztą
lub drogą e-mailową („skan” formularza) do Zarządu Głównego i po opłaceniu
składki członkowskiej za dany rok. Formularz zgłoszeniowy udostępniany jest na
stronie internetowej Towarzystwa oraz w siedzibie Towarzystwa i jego oddziałach.
2. O wykluczeniu członków zwyczajnych decyduje Zarząd Główny w formie uchwały,
o czym powiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Od uchwały Zarządu Głównego, podjętej w sprawie wykluczenia członka
zwyczajnego, zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zgromadzenia Delegatów za pośrednictwem Zarządu Głównego w
terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie rozpatrywane jest na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
§ 13.

1.

2.

3.

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi
Głównemu;
2) śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych albo utraty praw publicznych, bądź skazania wyrokiem sądu
lekarskiego na karę nagany, zawieszenia lub utraty prawa wykonywania
zawodu lekarza;
3) wykluczenia za działalność na szkodę Towarzystwa, niezgodną z etyką
zawodową lub w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych;
4) nieopłacenia składki członkowskiej do dnia 31 marca za dany rok
członkostwa.
Ponowne przyjęcie do Towarzystwa po uprzednim wykluczeniu z przyczyny
wymienionej w §13 punkt1 podpunkt 3,wymaga indywidualnej zgody Zarządu
Głównego. W razie ustania członkostwa z przyczyny wskazanej w §13 punkt
1 podpunkt 4, członkostwo zwyczajne może być wznowione po opłaceniu
bieżącej składki członkowskiej. Jeśli przerwa w opłacaniu składki trwa dłużej
niż rok, wznowienie członkostwa wymaga postępowania zgodnego z § 12.
Zarząd Główny w formie uchwały określa sposób ustalania i wysokość składki
członkowskiej na dany rok z uwzględnieniem postanowień niniejszego Statutu.
§ 14.

1. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny, po zasięgnięciu opinii
Rady Okulistów, osobom szczególnie zasłużonym dla okulistyki lub Towarzystwa.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem
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biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, z wyjątkiem osób będących
jednocześnie członkami zwyczajnymi, którzy prawo takie posiadają.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
3. Zarząd Główny, po zasięgnięciu opinii Rady Okulistów, może pozbawić
członkostwa honorowego, jeśli przemawiają za tym wyjątkowo ważne względy.

Rozdział IV
WŁADZE I STRUKTURA TOWARZYSTWA
§ 15.

1. Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Delegatów,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Władz Towarzystwa trwa 3 lata.
3. Komisje i sekcje nie posiadają osobowości prawnej.
§ 16.

1. Do Władz Towarzystwa oraz zarządów sekcji i oddziałów mogą być wybierani
członkowie zwyczajni, którzy nie przekroczą wieku emerytalnego w dniu wyboru,
z zastrzeżeniem punktów 2 i 3.
2. W odniesieniu do osób posiadających tytuł profesora wiek emerytalny ustala się
na podstawie aktualnych przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym.
3. Kandydat na Prezesa-Elekta nie może przekroczyć wieku emerytalnego w dniu,
w którym rozpocząłby pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Głównego.
4. Członkowie władz Towarzystwa, zarządów sekcji i oddziałów pełnią swe funkcje
honorowo.
§ 17.

1.

2.

Uchwały Władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, wobecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi
inaczej.
Wszelkie głosowania w sprawach osobowych odbywają się w głosowaniu
tajnym, z wyjątkiem osób wybieranych do pełnienia jednorazowo czasowych
funkcji, pełnionych w czasie zebrań i zgromadzeń.
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§ 18.

1.
2.
3.
4.
5.

Prezes Elekt i Prezes w Zarządzie Głównym mogą pełnić swą funkcję przez
jedną kadencję.
Przewodniczący Sekcji i Oddziałów mogą pełnić swą funkcję przez dwie kolejne
kadencje.
Ponowny wybór osób na wymienione w pkt. 1 i 2 stanowiska możliwy jest po
okresie karencji równym jednej kadencji.
Prezes Zarządu nie może pełnić jednocześnie funkcji przewodniczącego sekcji
albo oddziału.
Członek zwyczajny Towarzystwa może pełnić jednocześnie funkcję
przewodniczącego jednej sekcji.

§ 19.

Mandat członka Władz Towarzystwawygasa przed upływem kadencji z powodu:
1) ustania członkostwa w Towarzystwie;
2) pisemnej rezygnacji;
3) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą kwalifikowaną
większością 2/3 głosów.
§ 20.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Władz Towarzystwa przed upływem
kadencji uzupełnienie składu władz Towarzystwa dokonuje się spośród członków,
którzy kandydując do danej Władzy Towarzystwa uzyskali w kolejności
największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2-5.
2. W razie braku osób o które skład Władz Towarzystwa uległby uzupełnieniu
niezbędne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających na okres do dnia
upływu danej kadencji.
3. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Głównego lub Przewodniczącego
Oddziału, jego funkcję przejmują odpowiednio: Wiceprezes Zarządu Głównego
lub Wiceprzewodniczący Oddziału, do czasu upływu kadencji.
4. W razie wygaśnięcia mandatu Sekretarza lub Skarbnika Zarządu Głównego
funkcję tych osób przejmuje osoba wskazana przez pozostałych członków
Zarządu Głównego z jego dotychczasowego składu.
5. W razie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej funkcję tych osób przejmuje
osoba wskazana przez pozostałych członków Komisji Rewizyjnej z jego
dotychczasowego składu.
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Walne Zgromadzenie Delegatów
§ 21.

1. Najwyższą Władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów,
zwoływane przez Zarząd Główny.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 22.

1. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Władz
Towarzystwa;
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek
Komisji Rewizyjnej;
d) wybór Prezesa–Elekta oraz10 członków Zarządu Głównego;
e) wybór Prezesa Towarzystwa (tylko w pierwszych wyborach po przyjęciu
tego statutu);
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Władz Towarzystwa;
g) uchwalenie Statutu Towarzystwa lub jego zmiany;
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia
jego majątku;
i) podejmowanie uchwał, rezolucji, apeli i stanowisk w sprawach określonych
w §6 i §7 Statutu;
2. Walne Zgromadzenie Delegatów pracuje według ustalonego porządku obrad.
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony
lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany
Statutu lub rozwiązania Towarzystwa.
3. Wnioski dotyczące zmiany Statutu muszą być zgłoszone do Zarządu Głównego
przynajmniej na 60 dni przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
4. Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa, po otwarciu go przez Prezesa
Zarządu Głównego, wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, a na jego
wniosek
wiceprzewodniczącego
i
sekretarza.
Przewodniczący,
wiceprzewodniczący lub sekretarz Zgromadzenia prowadzą dalej obrady.
5. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Komisję Skrutacyjną oraz w razie
potrzeby Komisję Mandatową, składającą się z 3 do 5 delegatów.
§ 23.

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów, z głosem stanowiącym, biorą udział:
a) delegaci Oddziałów Towarzystwa wybraniprzez Walne Zebranie Członków
Oddziałów.
b) członkowie honorowi.
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2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów, z głosem doradczym, mogą brać udział:
a) członkowie ustępujących Władz Towarzystwa, jeżeli nie zostali wybrani
delegatami,
b) osoby zaproszone, których opinii Zarząd Główny chciałby zasięgnąć w
określonej sprawie.
3.
Wyboru delegatów dokonują Walne Zebrania Członków Oddziałów na 3 letnią
kadencję. Wybory przeprowadza się po zwołaniuzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów, nie później niż 6 na tygodni przed jego rozpoczęciem.
4.
Wyboru delegatów dokonuje się w proporcji: jeden delegat na każdych 10
członków danego Oddziału, z wyjątkiem ostatniej rozpoczynającej się 10 członków
gdzie w razie przekroczenia liczby 5 członków powołuje się także 1 delegata.
5.
Listę delegatów wraz z odpisem protokołu Walnego Zebrania Członków
Oddziału, na którym ich wybrano, Zarządy Oddziałów doręczają Zarządowi
Głównemu w terminie 7 dni od dnia wyborów delegatów.

§ 24.

1. Delegaci są powiadamiani o miejscu, terminie i porządku obrad z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem w przypadku zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Delegatów, a 14 – dniowym
w przypadku nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów pracuje według ustalonego porządku obrad,
który jedynie w przypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
może zostać zmieniony lub rozszerzony na pisemny wniosek Zarządu Głównego
lub co najmniej 10 członków,złożony do Zarządu Głównego co najmniej na 14 dni
przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów. Zmiana porządku jest głosowana
jawnie.

§ 25.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa może być zwołane z
inicjatywy Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej 50% delegatów, w
terminie do 42 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku i obradować nad sprawami,
dla których zostało zwołane. Uczestniczą w nim osoby wymienione w § 23.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 50% składu aktualnego Delegatów na dzień odbycia
Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień § 59 Statutu.

10

Zarząd Główny
§ 26.

Zarząd Główny jest najwyższą Władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi
Zgromadzeniami Delegatów.
§ 27.

1. Zarząd Główny składa się z 12 osób.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą Prezes, Wiceprezes, Prezes - Elekt,
Sekretarz, Skarbnik oraz 7 członków Zarządu Głównego.
3. Prezes-Elekt obejmuje automatycznie funkcję Prezesa Zarządu Głównego w
następnej kadencji.
4. Walne Zgromadzenie Delegatów w oddzielnych głosowaniach wybiera Prezesa–
Elekta oraz10 członków Zarządu Głównego,
5. Wiceprezes, Sekretarz i Skarbik są wybierani i odwoływani przez Zarząd Główny
spośród jego członków.
6. Do Zarządu Głównego wchodzą osoby które uzyskały największą liczbę głosów,
kolejno według ilości głosów. W przypadku osób które otrzymały taką samą liczbę
głosów odbywa się powtórne głosowanie.
7. Prezesem-Elektem zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
Jeśli był jeden kandydat, musi on uzyskać ponad połowę ważnych głosów.
§ 28.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1. reprezentowanie Towarzystwa w kraju i zagranicą;
2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu;
wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia;
3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej;
4. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów, sekcji, komisji oraz nadzorowanie ich
działalności;
5. wybór, spośród członków Towarzystwa, Redaktora Naczelnego, Zastępcy
Redaktora Naczelnego i Sekretarza Kliniki Ocznej;
6. rozstrzyganie sporów w obrębie Towarzystwa;
7. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadanie lub
pozbawienie godności członka honorowego;
8. podejmowanie decyzji w sprawie nadania przez Towarzystwo nagród i wyróżnień;
9. podejmowanie decyzji, na wniosek Komisji Nauki, w sprawie nadania przez
Towarzystwo Medalu Sekcji -wyróżnienie to jest wręczane podczas Zjazdu
Okulistów Polskich;
10. organizacja Walnego Zgromadzenia i realizacja jego uchwał;
11. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi
towarzystwami naukowymi;
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12. organizacja Zjazdu Okulistów Polskich;
13. zatwierdzanie Komitetu Organizacyjnego i Komitetu Naukowego oraz głównych
tematów imprez Towarzystwa oraz sprawozdania merytorycznego złożonego w
terminie do 2 miesięcy od czasu zakończenia imprezy;
14. opiniowanie i delegowanie członków Towarzystwa do władz i organizacji
okulistycznych krajowych i międzynarodowych;
15. utrzymywanie współpracy z władzami samorządowymi i krajowymi w zakresie
okulistyki;
16. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządów Oddziałów;
17. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa - Zarząd Główny przekazuje
oddziałom środki dla prowadzenia bieżącej działalności, w wysokości ustalonej
przez Zarząd Główny w danym roku;
18. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;
19. uchwalenie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych;
20. składanie sprawozdań z działalności Towarzystwa;
21. podejmowanie decyzji o udzielenie patronatuPTO na wniosek innych organizacji;
22. przygotowywanie i zatwierdzanie porządku najbliższego zebrania Zarządu
Głównego.
§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż 3 razy w roku.
2. W posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem stanowiącym biorą udział jego
członkowie oraz z głosem doradczym osoby zaproszone, których opinii Zarząd
Główny chciałby zasięgnąć w określonej sprawie. Redaktor Naczelny Kliniki
Ocznej zapraszany jest na każde posiedzenie Zarządu Głównego i uczestniczy w
nim z głosem doradczym.
3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego. W razie równej liczby
głosów, rozstrzyga głos Prezesa, lub w razie jego nieobecności głos
Wiceprezesa.
§ 30.

1. Pracami Zarządu Głównego kieruje Prezes. W razie jego nieobecności zastępuje
go Wiceprezes lub wskazany przez Prezesa członek Zarządu Głównego. Zarząd
Główny dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach
niewymagających kolektywnego działania.
2. Zarząd Główny może upoważnić członka Zarządu Głównego lub kilka osób ze
swego składu do reprezentowania Towarzystwa w określonej sprawie.
§ 31.

Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składa Prezes Zarządu Głównego.
12

Główna Komisja Rewizyjna
§ 32.

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
Główna Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swą działalność przed
Walnym Zgromadzeniem Delegatów Towarzystwa.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa, na okres 3 lat.
3. Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu, zwołanym bezpośrednio
po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów, w głosowaniu tajnym,
wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę.
§ 33.

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli działalności Towarzystwa pod względem
prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu
oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu Głównego;
2) przedstawienie Zarządowi Głównemu, co najmniej raz na rok, wyników kontroli
i wypływających z nich wniosków oraz zaleceń pokontrolnych;
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
4) stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
Głównemu;
5) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Głównego;
2. Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby :
1) będące członkami Zarządu Głównego lub pozostające z członkiem
Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub
zależności służbowej
2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3. Wybranie do składu Głównej Komisji Rewizyjnej osoby wbrew powyższym
postanowieniom jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa
powyżej w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją
członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.
4. Główna Komisja Rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia członków
Zarządu Głównego.
5. Zebrania Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca,
ustalając termin zebrania, miejsce i porządek obrad.
6. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów przy
obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równości głosów decydujące
jest stanowisko Przewodniczącego.
7. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzone przez zespoły przynajmniej
dwuosobowe, a jego wyniki winny być przedstawione Przewodniczącemu
Głównej Komisji Rewizyjnej.
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Rada Okulistów Polskich
§ 34.
1. Rada Okulistów Polskich jest organem opiniodawczo- doradczym Towarzystwa.
2. Do kompetencji Rady Okulistów Polskich należy w szczególności wyrażanie opinii
we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał,
podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego. Opinie
Rady Okulistów Polskich nie są wiążące dla Zarządu Głównego
3. W skład Rady Okulistów Polskich wchodzą :
a. przewodniczący zarządów oddziałów i przewodniczący sekcji naukowych,
b. przedstawiciele ordynatorów i przedstawiciele lekarzy praktykujących
prywatnie, wybierani po jednym z danego oddziału.
c. kierownicy okulistycznych katedr i klinik uniwersyteckich
d. Kierownik Kliniki Okulistycznej Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego
e. kierownicy klinik okulistycznych państwowych instytutów medycznych.
4. Posiedzenia Rady Okulistów Polskich odbywają się raz do roku w ramach Zjazdu
Okulistów Polskich.
5. Posiedzenia Rady Okulistów Polskich zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu
Głównego.
6. Rada Okulistów Polskich podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
§ 35.
1. Poza terminami posiedzenia członkowie Rady Okulistów Polskich udzielają
odpowiedzi na zapytania Zarządu Głównego w formie i terminie wskazanym przez
Zarząd Główny. Zapytania kierowane są do wszystkich członków Rady Okulistów
Polskich w formie e-mailowej lub pisemnej.
2. Podsumowania wyników odpowiedzi członków Rady Okulistów Polskich
zamieszczane są na stronie internetowej Towarzystwa.
3. Członkowie Rady Okulistów Polskich mogą zgłaszać swoje zapytania i postulaty.
Zapytania członków Rady kierowane do Zarządu Głównego zgłaszane są na
odpowiedni adres mailowy.

Oddziały Towarzystwa
§ 36.

1. Oddziały Towarzystwa są powoływane i rozwiązywane na podstawie uchwały
Zarządu Głównego.
2. Oddział Towarzystwa może być utworzony przy zgłoszeniu się do niego minimum
50 członków zwyczajnych pracujących na danym terenie. W przypadku
zmniejszenia liczby członków Oddziału Towarzystwa poniżej 50 osób oddział
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Towarzystwa może zostać rozwiązany po zasięgnięciu opinii zarządu oddziału.
Jego członkowie mogą przejść do innego oddziału.
3. Teren działalności oddziału i miejsce jego siedziby ustala Zarząd Główny
Towarzystwa w oparciu o administracyjny podział kraju.
§ 37.

1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna Oddziału
2. Kadencja władz oddziału trwa 3 lata.
3. Mandat członka Władz Oddziału Towarzystwa wygasa przed upływem kadencji z
powodu:
a)
ustania członkostwa w Towarzystwie,
b)
pisemnej rezygnacji,
c)
odwołania przez Walne Zebranie Członków Oddziału
4.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Oddziału Władz Towarzystwa
przed upływem kadencji uzupełnienie składu Władz Oddziału Towarzystwa dokonuje
się spośród członków, którzy kandydując do danej Władzy Oddziału Towarzystwa
uzyskali w kolejności największą liczbę głosów.
§ 38.

1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, zwoływane
na wniosek Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 50% uprawnionych osób do głosowania w
pierwszym terminie i 25% w drugim terminie.
§ 39.

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie kierunku działalności merytorycznej Oddziału zgodnie z
postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia Delegatów
Towarzystwa;
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału;
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału;
4) wybór przewodniczącego i 5 członków Zarządu Oddziału;
5) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa;
6) wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału, składającej się z 3 osób, spośród których
komisja wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
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7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji
Rewizyjnej Oddziału
8) rozpatrywanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd Oddziału i członków
(wnioski członkowskie winny być składane Zarządowi Oddziału na 14 dni przed
odbyciem Walnego Zebrania Członków Oddziału).
§ 40.

1. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania członków Oddziału, Zarząd
Oddziału zawiadamia członków oraz Zarząd Główny co najmniej 30 dni przed
ustaloną datą.
2. W Walnym Zebraniu członków Oddziału udział biorą członkowie zwyczajni
Oddziału Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście, których
opinii Oddział chciałby zasięgnąć w określonej sprawie.
§ 41.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa może być
zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub co najmniej 1/3
liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa zwołuje Zarząd
Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie
nad sprawami, dla których zostało powołane. Zarząd Główny deleguje na nie
przedstawiciela, którego obecność na zebraniu z głosem doradczym jest
obowiązkowa.
3. W razie niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału
Towarzystwa przez Zarząd Oddziału w terminie statutowym, wykonanie tego
obowiązku przejmuje Zarząd Główny.
§ 42.
Spośród 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd
Oddziału wybiera zastępcę przewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.
§ 43.
Do kompetencji zarządu oddziału należy:
1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim
terenie;
2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami
Władz Towarzystwa;
3. gospodarowanie środkami finansowymi przekazanymi przez Zarząd Główny oraz
przedkładanie Zarządowi Głównemu szczegółowych sprawozdań finansowych
oddziału, przynajmniej raz w roku - szczegółowe zasady ustala Zarząd Główny;
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4. organizowanie zebrań, konferencji i innych spotkań dla członków Oddziału;
5. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o nadanie członkostwa
honorowego, przyznanie nagród i wyróżnień za szczególne osiągnięcia w
działalności naukowo-dydaktycznej dla członków oddziału;
6. opracowywanie i przedkładanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności
Oddziału Towarzystwa;
7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału;
8. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji
Rewizyjnej Oddziału;
9. współpraca z nadzorem specjalistycznym, klinikami okulistycznymi, oddziałami
okulistycznymi oraz innymi instytucjami związanymi z okulistyką, działającymi na
terenie działania Oddziału Towarzystwa;
10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny.
§ 44.
1. Reprezentantem Oddziału Towarzystwa jest jego Przewodniczący.
2. Zarząd Oddziału może upoważnić członka Oddziału Towarzystwa lub kilka osób
ze swego składu do reprezentowania Oddziału Towarzystwa w określonej
sprawie.
3. Zebrania naukowe oddziału są organizowane przez Zarząd Oddziału, który ustala
ich tematykę i program. Zebrania te powinny odbywać się przynajmniej 4 razy w
roku.

§ 45.
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na pół roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 2/3 liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie
równości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 45 a.
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powołana do przeprowadzenia przynajmniej raz
w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków wybranych w głosowaniu
tajnym przez Walne Zebranie Członków Oddziału Towarzystwa.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być osoby :
a) będące członkami Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału albo pozostające
z członkiem Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
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4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§ 45 b.
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 Rewizyjnej Oddziału wyjaśnień i odpowiedzi na
ewentualne pytania.
2. Sprawy przedstawione przez Komisję Rewizyjną Oddziału winny zostać
rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu Oddziału.

Sekcje
§ 46

Sekcje powołuje i określa ich organizację Zarząd Główny.
§ 47.

1. Sekcje grupują członków Towarzystwa zainteresowanych określoną dziedziną
okulistyki.
2. Przynależność do sekcji jest nieodpłatną i dobrowolną decyzją członka
Towarzystwa i wiąże się z udziałem w jej pracach. Zarząd Główny może podjąć
decyzję o wprowadzeniu składek dla członków danej sekcji, na wniosek władz
sekcji.
3. Zarząd Główny ma prawo do rozwiązania sekcji w następujących przypadkach:
a. zmniejszenia się liczby członków sekcji poniżej 50 osób,
b. dezaktualizacji problematyki, którą zajmuje się sekcja,
c. stwierdzenia przez Zarząd Główny prowadzenia przez sekcję działalności
sprzecznej z interesami Towarzystwa.
4. Zarząd Główny w uzasadnionych okolicznościach ma prawo do łączenia sekcji w
zależności od potrzeb, a w szczególności:
a. zmniejszenia się liczby członków poniżej 50 osób,
b. zbieżności problematyki, którą zajmują się poszczególne Sekcje.
§ 48.

1. Podstawowymi celami Sekcji są:
a) uczestnictwo w organizacji strony naukowej Zjazdów Okulistów Polskich;
b) prowadzenie działalności naukowo-szkoleniowej w zakresie określonej
podspecjalności okulistycznej;
c) nawiązywanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami i instytucjami,
d) opracowywanie specjalistycznych opinii dla potrzeb Towarzystwa;
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e) zgłaszanie wniosków o przyznanie wybitnym osobowościom, zasłużonym w
rozwoju okulistyki w reprezentowanej przez Sekcję dziedzinie, Medalu Sekcji
Polskiego Towarzystwa Okulistycznego - wniosek wymaga zatwierdzenia
przez Zarząd Główny Towarzystwa;
f) inne działania na rzecz rozwoju okulistyki.
2. Sekcja może nawiązać współpracę z pokrewnymi instytucjami krajowymi lub
zagranicznymi jedynie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zarządu Głównego.
3. Sympozja sekcji odbywają się w ramach Zjazdu Okulistów Polskich.
§ 49.

1. Przewodniczącego sekcji i zarząd sekcji liczący 4-5 osób, wybierają
w
oddzielnych głosowaniach członkowie Sekcji na zebraniach sprawozdawczowyborczych.
2. Na przewodniczącego sekcji może być powołany jedynie samodzielnypracownik
nauki, co najmniej z tytułem dr hab. n. med.
3. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze sekcji odbywają się co 3 lata w trakcie Zjazdu
Okulistów Polskich.
4. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze sekcji zwołuje i przeprowadza ustępujący
zarząd sekcji, a w przypadku nowo powstającej czy rozwiązywanej sekcji lub
łączenia sekcji, Zarząd Główny Towarzystwa. W zebraniach tych wymagana jest
obecność delegowanego członka Zarządu Głównego Towarzystwa.
5. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze uznaje się za ważne przy obecności co
najmniej 50% członków w pierwszym terminie i co najmniej 25% w drugim
terminie.
6. Warunkiem przystąpienia do wyborów nowych władz sekcji jest uzyskanie w
głosowaniu jawnym absolutorium dla ustępującego zarządu sekcji.
7. Przewodniczący i nowo wybrany zarząd sekcji wybierają zastępcę
przewodniczącego i sekretarza.
8. W przypadku ustąpienia członka zarządu sekcji, z jakichkolwiek przyczyn, skład
Zarządu Sekcji może być uzupełniony przez powołanie członka, który spośród
kandydatów zgłoszonych na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, a nie
wybranych, otrzymał najwięcej ważnych głosów.
§ 50.

1. Zarząd sekcji kieruje pracami sekcji w okresie między zebraniami członków sekcji.
2. Zebrania Zarządu Sekcji są ważne przy obecności co najmniej połowy członków
sekcji, w tym przewodniczącego lub zastępcy.
3. Zarząd sekcji jest zobowiązany do składania Zarządowi Głównemu Towarzystwa
corocznego sprawozdania z działalności.
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Komisja Naukowa Zarządu Głównego Towarzystwa
§ 51.
Komisję Naukową powołuje Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 52.
Podstawowymi celami działalności Komisji Naukowej są:
1. ocena i opiniowanie prac badawczych z zakresu okulistyki na zlecenie Zarządu
Głównego;
2. przyznawanie nagród i wyróżnień Towarzystwa;
3. wydawanie na zlecenie Zarządu Głównego opinii naukowych o kandydatach na
członka honorowego Towarzystwa.
§ 53.
1. Komisja Naukowa składa się z 3 członków, samodzielnych pracowników nauki
wybranych na okres 3 lat przez Zarząd Główny, w tym co najmniej dwóch z
tytułem profesora.
2. Wnioski i opinie komisja przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zarządu
Głównego.

Organ Prasowy Towarzystwa
§ 54.

1. „Klinika Oczna” jest organem prasowym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
2. Działalność „Kliniki Ocznej” nadzoruje Zarząd Główny Towarzystwa.
§ 55.

1. Na czele „Kliniki Ocznej” stoi Redaktor Naczelny wybierany w głosowaniu tajnym
przez Zarząd Główny.
2. Na wniosek Redaktora Naczelnego Zarząd Główny powołuje Zastępcę Redaktora
Naczelnego i Sekretarza, tworzących wraz z Redaktorem Naczelnym Kolegium
Redakcyjne „Kliniki Ocznej”.
3. Działalność kolegium redakcyjnego „Kliniki Ocznej” kończy się w momencie
odwołania z pełnionej funkcji Redaktora Naczelnego.
4. W przypadkach ustąpienia Redaktora Naczelnego z jakichkolwiek przyczyn,
Zarząd Główny wybiera nowego Redaktora Naczelnego.
5. Kolegium Redakcyjne opracowuje regulamin „Kliniki Ocznej”, który po
zatwierdzeniu przez Zarząd Główny stanowi podstawę przyjmowania
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i kwalifikowania prac do druku. Wszystkie prace drukowane w „Klinice Ocznej”
muszą być recenzowane.
6. Kolegium Redakcyjne ściśle współpracuje z wydawcą „Kliniki Ocznej”, opiniując
dla potrzeb Zarządu Głównego jego pracę. Wydawca jest zobowiązany uzyskać
zgodę Kolegium Redakcyjnego na wszelkie zmiany sposobu i formy wydawania
„Kliniki Ocznej”.
§ 56.

1. Spośród samodzielnych pracowników nauki Zarząd Główny wybiera Komitet
Redakcyjny „Kliniki Ocznej”.
2. § 56 pkt 1 nie dotyczy zagranicznych członków komitetu redakcyjnego „Kliniki
Ocznej”.
3. Komitet Redakcyjny czuwa nad merytoryczną działalnością redakcji
„Kliniki Ocznej”.
4. Redaktor Naczelny powołuje zespoły recenzentów, które zatwierdza Zarząd
Główny.
5. Komitet Honorowy „Kliniki Ocznej” stanowią emerytowani profesorowie, wybierani
przez Zarząd Główny Towarzystwa.
§ 57.

1. Miejsce, czas i częstotliwość wydawania „Kliniki Ocznej” ustala Zarząd Główny
Towarzystwa na wniosek Redaktora Naczelnego.
2. Sposób wynagradzania pracy Redakcji i Kolegium Redakcyjnego ustala Zarząd
Główny na wniosek Redaktora Naczelnego.
3. Redaktor Naczelny „Kliniki Ocznej” jest zobowiązany do corocznego składania
Zarządowi Głównemu merytorycznego i finansowego sprawozdania z pracy
redakcji i wydawania „Kliniki Ocznej”.
4. Szczegółowe zasady działania „Kliniki Ocznej” może określić Zarząd Główny w
uchwalonym przez siebie regulaminie „Kliniki Ocznej”.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA
§ 58.
1. Majątek Towarzystwa tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które
służą wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Majątek Towarzystwa pochodzi z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
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c) środków otrzymanych od sponsorów,
d) darowizn,
e) zapisów i spadków,
f) dochodów z własnej działalności,
g) dochodów z majątku.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie
służącym realizacji jego celów statutowych. O podjęciu i zakończeniu
prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd
Główny.
4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Rokiem rachunkowym i sprawozdawczym
jest rok kalendarzowy.
5. Majątkiem i funduszami Towarzystwa gospodaruje Zarząd Główny.

Rozdział VI
PRZEPISY KOŃCOWE
Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 59.
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy
obecności powyżej 60% Delegatów w pierwszym terminie lub powyżej 30% w
drugim terminie, w głosowaniu jawnym.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie
wyznacza komisję do przeprowadzenia likwidacji i określa cel, na który ma być
przeznaczony majątek Towarzystwa.
§ 60.
1. Z dniem przyjęcia Statutu tracą moc uchwalone Regulaminy Towarzystwa, za
wyjątkiem regulaminu Kliniki Ocznej.
2. Wybór pierwszego Zarządu Głównego po przyjęciu nowego Statutu nastąpi po
zakończeniu kadencji poprzedniego Zarządu Głównego, z tym zastrzeżeniem, że
w pierwszych wyborach po przyjęciu niniejszego Statutu wybrany będzie także
Prezes Zarządu Głównego. Zgodnie z obowiązującym Statutem Towarzystwa,
Prezes Zarządu Głównego pełniący funkcję w momencie przyjęcia niniejszego
Statutu, może być wybrany na drugą kadencję.
3. Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego
Towarzystwa Okulistycznego.
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