STATUT Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
tekst jednolity wg Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów z dnia 23.09.2017 r.
STATUT Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Mikrobiologów”, w skrócie PTM, zwane
w dalszej części statutu Towarzystwem.
§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
jest m. st. Warszawa.
§3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym
obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

na

podstawie

§4
Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne (oddziały terenowe) oraz
jednostki regulaminowe (sekcje).
§5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym
lub podobnym profilu działania, z ograniczeniem wynikającym z art. 5 ust. 2 prawa
o stowarzyszeniach.
§6
1. Towarzystwo używa:
 pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Polskie Towarzystwo Mikrobiologów”,
z napisem pośrodku: „Zarząd Główny”, oraz
 pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo Mikrobiologów”, „Zarząd
Główny”, adres siedziby.
2. Oddziały Towarzystwa używają pieczęci podłużnej z napisem: „Polskie Towarzystwo
Mikrobiologów”, „Oddział w ...”, adres siedziby.
§7
Towarzystwo może przyznawać odznakę członkowską ustanowioną na podstawie
obowiązujących w tym zakresie przepisów.
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§8
1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu swoich członków.
2. W celu zapewnienia realizowania celów i zadań statutowych Towarzystwo może
zatrudniać pracowników, do prowadzenia spraw Towarzystwa.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§9
Celem Towarzystwa jest propagowanie rozwoju nauk mikrobiologicznych i popularyzowanie
osiągnięć mikrobiologii wśród członków Towarzystwa oraz szerokich kręgów społeczeństwa.
§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo:
1). organizuje zjazdy, sympozja, posiedzenia naukowe, odczyty, wykłady, wystawy
i konkursy,
2). wydaje i popiera czasopisma naukowe, książki i inne publikacje z dziedziny
mikrobiologii - przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów,
3). wydaje opinie o stanie i potrzebach mikrobiologii polskiej i występuje w jej sprawach
wobec władz państwowych,
4). współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
5). reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1). członków zwyczajnych,
2). członków honorowych,
3). członków wspierających.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba:
- posiadająca wyższe wykształcenie, zawodowo związana z mikrobiologią lub dziedzinami
pokrewnymi,
- osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, niepozbawiona praw
publicznych.
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2. Osoba ubiegająca się o członkostwo zwyczajne w Towarzystwie jest obowiązana do
złożenia pisemnej deklaracji zawierającej informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, a
także wolę przystąpienia do Towarzystwa oraz oświadczenie, w którym zobowiązuje się
do opłacania składek członkowskich.
3. Członka zwyczajnego Towarzystwa przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego lub Zarząd
Główny, na Wniosek Zarządu Oddziału, w formie uchwały, na podstawie pisemnej
deklaracji, podpisanej dodatkowo przez dwóch członków wprowadzających. Członkiem
wprowadzającym może być członek zwyczajny, który należy do Towarzystwa, co
najmniej dwa lata.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo do:
1). uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa, zjazdach naukowych, sympozjach, naradach
i innych formach działalności Towarzystwa,
2). czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, dostępu on-line bez ograniczeń do
czasopism Towarzystwa
3). otrzymywania pomocy w zakresie objętym działalnością Towarzystwa.
§ 14
Członek zwyczajny jest obowiązany do:
1). aktywnego udziału w realizacji celów Towarzystwa, w tym do podejmowania wszelkich
działań koniecznych do realizacji celów statutowych Towarzystwa,
2). przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu,
regulaminów, instrukcji oraz uchwał władz Towarzystwa,
3). godnego reprezentowania Towarzystwa,
4). poszanowania mienia Towarzystwa,
5). promowania Towarzystwa i zabiegania o poparcie jego działalności przez opinię
publiczną,
6). regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej
przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
7). aktualizacji swoich danych personalnych podanych Towarzystwu.
§ 15
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie lub drogą elektroniczną, Zarządowi
Głównemu, za pośrednictwem terenowo właściwego Oddziału, lub bezpośrednio,
2) śmierci członka,
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3) skreślenia z listy członków Towarzystwa z powodu nie zapłacenia składki
członkowskiej za okres jednego roku.
4) wykluczenia z Towarzystwa za działalność na szkodę Towarzystwa, za czyny nie
licujące z godnością członka Towarzystwa, lub na podstawie prawomocnego orzeczenia
sądu powszechnego o pozbawieniu praw publicznych i honorowych.
2. Skreślenie z listy członków Towarzystwa z powodu, o którym mowa w §15 ust. 1 pkt 3,
może nastąpić dopiero po spełnieniu łącznie niżej wymienionych warunków:
- zawiadomieniu członka Towarzystwa drogą elektroniczną lub pisemną (jeżeli członek
Towarzystwa nie wskazał adresu e-mail), w ciągu stycznia następnego roku, po roku, w
którym członek Towarzystwa nie zapłacił składki, o zamiarze skreślenia przez terenowo
właściwy Oddział,
- upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez Zarząd Główny Towarzystwa do
uregulowania zaległych składek.
3. skreślenia z listy członków zwyczajnych oraz wykluczenia z Towarzystwa dokonuje
Zarząd Główny w formie uchwały, o czym zawiadamia właściwy Oddział Terenowy, a w
przypadku § 15 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 także zainteresowaną osobę.
4. Od uchwały Zarządu Głównego w przypadkach określonych w § 15 ust. 1 pkt 3 i 4
członkowi zwyczajnemu przysługuje odwołanie, za pośrednictwem Zarządu Głównego,
do Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa w terminie 14 dni od daty
otrzymania uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem.
5. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa
członek zwyczajny posiada wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki.
§ 16
1. Członek zwyczajny skreślony z listy członków Towarzystwa, na podstawie § 15 ust. 1 pkt
3, może być ponownie przyjęty do Towarzystwa uchwałą Prezydium Zarządu Głównego
lub uchwałą Zarządu Głównego, po okresie karencji określonej uchwałą Prezydium
Zarządu Głównego Towarzystwa.
2. Ponowne przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa nastąpi na warunkach
określonych dla nowo wstępujących zgodnie z §12.
§ 17
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju
Towarzystwa lub mikrobiologii.
2. Członkostwo honorowe, na wniosek Zarządu Głównego, nadaje Walne Zgromadzenie
Delegatów większością głosów, w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od
decyzji Walnego Zgromadzenia Delegatów.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto:
 zwolniony jest z opłacania składki członkowskiej,
 przysługuje mu głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
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§ 18
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna wpłacająca
zadeklarowaną roczną składkę na rzecz Towarzystwa.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Deklaracja, o której mowa w ust. 2 powyżej:
 w wypadku osób fizycznych zawiera oświadczenie oraz dane, o których mowa w §12
ust. 1-2,
 w wypadku osób prawnych deklaracja zawiera załącznik – odpis z właściwego rejestru
lub ewidencji.
4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Delegatów
z głosem doradczym, a w wypadku osób prawnych za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
5. Członkostwo wspierające ustaje w wypadku:
 skreślenia z listy członków wspierających przez Zarząd Główny z powodu nie
opłacenia przez okres jednego roku zadeklarowanej składki,
 utraty osobowości prawnej lub pisemnego zgłoszenia rezygnacji z członkostwa.
ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa
§ 19
1. Władzami Towarzystwa są:
a). Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa,
b). Zarząd Główny,
c). Główna Komisja Rewizyjna.
2. Wspólna kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a
ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.
4. Członkowie władz Towarzystwa nie mogą pełnić tej samej funkcji dłużej niż dwie kolejne
kadencje.
5. Uchwały Władz Towarzystwa są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej.
6. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa nie
uczestniczy co najmniej połowa liczby osób z głosem stanowiącym, w drugim terminie
Zgromadzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych, bez względu na
liczbę obecnych osób.
§ 20
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
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2. Delegaci są wybierani na Walne Zgromadzenie Delegatów w liczbie co najwyżej 1 delegat
na 5 członków zwyczajnych Oddziału Towarzystwa. Delegaci pełnią swoją funkcję do
czasu następnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Wybory delegatów przeprowadzane
są w terenowych oddziałach na Walnych Zgromadzeniach Członków Oddziałów
Towarzystwa.
3. W sytuacji gdy wybrany delegat nie jest w stanie uczestniczyć osobiście w Walnym
Zgromadzeniu Delegatów może w takim wypadku udzielić pisemnego pełnomocnictwa
innemu delegatowi z tego samego Oddziału Terenowego Towarzystwa do zastąpienia go,
w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów, z tym zastrzeżeniem, że tak ustanowiony
pełnomocnik może zastępować wyłącznie jednego delegata z danego Oddziału
Terenowego Towarzystwa.
4. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny, co 4 lata
w związku z zakończeniem kadencji Władz Towarzystwa.
§ 22
1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny
powiadamia pisemnie delegatów i członków honorowych Towarzystwa, co najmniej na 30
dni przed terminem zgromadzenia.
2. Propozycje odnośnie wprowadzenia spraw nieobjętych proponowanym porządkiem obrad
mogą być składane Zarządowi Głównemu najpóźniej na 10 dni przed zwołaniem Walnego
Zgromadzenia Delegatów.
§ 23
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci
i członkowie honorowi, a z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni
goście.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają, o ile statut nie stanowi inaczej,
zwykłą większością głosów.
3. Głosowania są jawne, z wyjątkiem wyborów do władz Towarzystwa.
4. Głosowanie może być tajne, jeżeli Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa tak
postanowi.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:
1).

uchwalanie głównych kierunków merytorycznej i finansowej działalności Towarzystwa,

2).

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej
Komisji Rewizyjnej,
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3).

podejmowanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej uchwały o udzieleniu
absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

4).

wybór Prezesa Towarzystwa, członków Prezydium Zarządu Głównego i Głównej
Komisji Rewizyjnej,

5).

uchwalenie wysokości składki członkowskiej,

6).

nadanie i pozbawienie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,

7).

podejmowanie uchwał o zmianie statutu,

8).

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

9).

zatwierdzanie regulaminu działania Głównej Komisji Rewizyjnej,

10). zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów,
11). podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Towarzystwa,
12). podjęcie uchwały o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane z inicjatywy Zarządu
Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemne wnioski zgłoszone
Zarządowi Głównemu, przez co najmniej 1/3 liczby Zarządów Oddziałów Terenowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny
w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 26
1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
a). prezes,
b). 2 wiceprezesów,
c). sekretarz oraz 3 członków,
d). przewodniczący Zarządów Oddziałów Towarzystwa,
2. Członkowie Zarządu Głównego wymienieni w ust. 1 lit. a, b oraz c, stanowią Prezydium
Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że osoby te nie mogą pełnić jednocześnie funkcji
przewodniczących Zarządów Oddziałów Terenowych.
3. Prezydium Zarządu Głównego konstytuując się wybiera spośród siebie 2 wiceprezesów
i sekretarza. W posiedzeniach Zarządu Głównego biorą udział również:
a). naczelni redaktorzy czasopism wydawanych przez Towarzystwo,
b). delegat Towarzystwa do federacji towarzystw mikrobiologicznych: Federation of
European Microbiological Societies i International Union of Microbiological Societies,
c). przewodniczący sekcji,
d). przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej,
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e). inne osoby zaproszone przez Prezesa Towarzystwa
4. Jeżeli mandat członka Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa, wygasa podczas
trwania kadencji, skład osobowy władz wybieralnych uzupełnia się osobą, która w trakcie
wyboru tych władz uzyskała kolejno największą liczbę głosów w trakcie głosowania. W
przypadku niemożności uzupełnienia Grona Prezydium w ten sposób, przeprowadza się
wybory uzupełniające. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Towarzystwa, w
czasie jego kadencji, obowiązki jego obejmuje Wiceprezes, który uzyskał największą
kolejno liczbę głosów podczas wyborów.
5. Naczelnych redaktorów czasopism wydawanych przez Towarzystwo oraz delegata
Towarzystwa do federacji towarzystw mikrobiologicznych: Federation of European
Microbiological Societies i International Union of Microbiological Societies, powołuje i
odwołuje Zarząd Główny Towarzystwa
6. Przewodniczących sekcji Towarzystwa wybierają członkowie sekcji, natomiast Zarząd
Główny Towarzystwa powołuje i odwołuje ich z pełnionej funkcji.
§ 27
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a). reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b). realizowanie celów statutowych Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego
Zgromadzenia Delegatów,
c). opracowywanie i uchwalanie okresowych planów działania Towarzystwa oraz projektów
budżetów i sprawozdań z ich wykonania,
d). powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich
działalności,
e). opracowanie i uchwalenie regulaminów działalności Prezydium Zarządu Głównego,
Zarządu Głównego, sekcji oraz innych regulaminów wewnętrznych,
f). rozpatrywanie w II instancji sporów wynikłych między członkami w obrębie
Towarzystwa i wydawanie w tych sprawach orzeczeń,
g). podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i
zagranicznych,
h). przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
i). występowanie do Walnego Zgromadzenia Delegatów z wnioskami o nadanie lub
pozbawienie członkostwa honorowego,
j). powoływanie Komitetu Organizacyjnego zjazdów naukowych oraz zatwierdzanie
propozycji terminu, miejsca i problematyki zjazdu.
k). zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,
l). przygotowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa oraz
projektów uchwał,
m). podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziału terenowego, ustaleniu jego siedziby i
obszaru działania, a także rozwiązanie oddziału terenowego,
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n). zatwierdzanie regulaminu działalności Zarządu Oddziału,
o). sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządów Oddziałów,
p). prowadzenie rejestru oddziałów terenowych,
q). prowadzenie rejestru członków Towarzystwa,
r). nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Towarzystwa,
s). nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku ruchomego oraz zawieranie umów, udzielanie
pełnomocnictw i składanie oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych
Towarzystwa,
t). kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa (podejmowanie uchwał i postanowień).
2. Do reprezentowania Towarzystwa, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych,
wymagane jest współdziałanie łącznie prezesa i sekretarza lub dwóch wiceprezesów i
sekretarza.
3. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z
nim Towarzystwo reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w jej
uchwale lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 28
1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz
w roku.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 29
1. Działalnością Towarzystwa, w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, kieruje
Prezydium zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny.
2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż co trzy
miesiące. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale. co
najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów i podlegają
omówieniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.
§ 30
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Delegatów na okres 4 lat. Główna Komisja Rewizyjna konstytuując się
wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Posiedzenia Głównej Komisji
Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
2. Jeżeli mandat członka Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa podczas trwania kadencji,
skład osobowy władz wybieralnych uzupełnia się osobą, która w trakcie wyboru tych
władz uzyskała kolejno największą liczbę głosów w trakcie głosowania.
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3. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a). kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa, ze
szczególnym uwzględnieniem finansowej gospodarki pod względem jej rzetelności oraz
celowości i racjonalności wydatkowania środków pieniężnych,
b). występowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z
ustaleń kontroli,
c). sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Rewizyjnej Oddziałów Terenowych,
d). udział przewodniczącego Komisji z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Głównego
e). sporządzanie sprawozdań i występowanie na Walnym Zgromadzeniu Delegatów z
wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu
Towarzystwa,
f). występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa;
g). uchwalenie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej przewodniczącego i dwóch członków. W razie równości głosów
rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
5. Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
ROZDZIAŁ V
Oddziały Terenowe Towarzystwa
§ 31
1. Oddziały terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa
w miejscowościach, w których zamieszkuje lub pracuje co najmniej 20 członków
Towarzystwa.
2. Teren działalności Oddziału i jego
z administracyjnym podziałem kraju.

siedzibę

ustala

Zarząd

Główny

zgodnie

3. Oddział terenowy może zostać rozwiązany uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa na
wniosek Zarządu Oddziału lub w przypadku, o którym mowa w ust. 4.
4. Jeżeli liczba członków Oddziału przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dziesięć,
Zarząd Główny Towarzystwa podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziału. Członkowie
rozwiązanego Oddziału mogą przystąpić do innego Oddziału, zgodnie ze swoim
oświadczeniem.
§ 32
1. Władzami Oddziału są:
a). Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
b). Zarząd Oddziału,
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c). Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym
lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w tym
przedmiocie.
3. Jeżeli mandat członka władz Oddziału wygasa podczas trwania kadencji, skład osobowy
władz wybieralnych uzupełnia się osobą, która w trakcie wyboru tych władz uzyskała
kolejno największą liczbę głosów w trakcie głosowania. W przypadku niemożności
uzupełnienia składu osobowego władz wybieralnych w ten sposób, przeprowadza się
wybory uzupełniające. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Oddziału, w
czasie jego kadencji, obowiązki jego obejmuje Zastępca Przewodniczącego Oddziału.
4. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału nie
uczestniczy co najmniej połowa liczby członków danego Oddziału, na drugim terminie
Zgromadzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych, bez względu na
liczbę obecnych osób.
§ 33
1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwoływane
przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 34
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału należy:
1). uchwalanie kierunków merytorycznej działalności Oddziału zgodnie z wytycznymi władz
Towarzystwa,
2). rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Oddziału oraz podejmowanie na
wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału - uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu
Zarządowi Oddziału,
3). wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
4). wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa, zgodnie z
postanowieniami § 20 ust. 2 statutu,
5). uchwalanie wniosków do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Delegatów.

§ 35
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy
członkowie oddziału, a z głosem doradczym - zaproszeni goście.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Oddziału
powiadamia pisemnie członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem
Zgromadzenia.
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3. Propozycje odnośnie wprowadzenia spraw nieobjętych proponowanym porządkiem prac
mogą być składane Zarządowi najpóźniej na 7 dni przed zwołaniem Walnego
Zgromadzenia Członków Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu
Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemne wnioski zgłoszone
Zarządowi Oddziału przez co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w
terminie 2 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
§ 36
1. Zarząd Oddziału składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału, w tym:
 przewodniczącego,
 jego zastępcy,
 sekretarza
 dwóch członków.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na
kwartał.
3. Zarząd Oddziału konstytuując się wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego i
sekretarza.
4. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie
równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Do reprezentowania Oddziału wobec Władz
jednoosobowo przewodniczący lub jego zastępca.

Towarzystwa

upoważniony

jest

6. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Oddziału oraz w sporach z nim
Towarzystwo reprezentuje członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w jej uchwale
lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów.
§ 37
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1). reprezentowanie Oddziału wobec Władz Towarzystwa oraz kierowanie jego działalnością
zgodnie ze Statutem Towarzystwa, wytycznymi Zarządu Głównego oraz uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
2). organizowanie posiedzeń naukowych członków Oddziału,
3). organizowanie konferencji, kursów i sympozjów specjalistycznych,
4). organizowanie zjazdów naukowych Towarzystwa z upoważnienia Zarządu Głównego,
5). organizowanie odczytów i wykładów popularyzujących mikrobiologię,
Strona 12 z 15

STATUT Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów
tekst jednolity wg Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów z dnia 23.09.2017 r.
6). zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd
Główny,
7). składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z merytorycznej działalności Oddziału,
8). rozpatrywanie sporów wynikłych pomiędzy członkami w obrębie Towarzystwa w
pierwszej instancji, od której orzeczenia przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego
Towarzystwa.
9). zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału,
10). przygotowanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału oraz
projektów uchwał,
11). uchwalanie regulaminu działania Zarządu Oddziału i przedstawianie go do zatwierdzenia
Zarządowi Głównemu,
12). prowadzenie rejestru członków Oddziału,
13). występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego Towarzystwa o rozwiązanie Oddziału.
§ 38
1. W wypadku naruszenia przez Zarząd Oddziału obowiązujących przepisów prawnych,
postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa, Zarząd Główny może w drodze
uchwały zawiesić w czynnościach Zarząd Oddziału w całości lub poszczególnych jego
członków.
2. Na okres zawieszenia Zarządu Oddziału w czynnościach Zarząd Główny ustanawia swego
pełnomocnika do prowadzenia niezbędnych spraw Oddziału.
3. Od uchwały Zarządu Głównego o zawieszeniu w czynnościach Zarządu Oddziału w
całości lub poszczególnych jego członków, przysługuje odwołanie, za pośrednictwem
Zarządu Głównego, do Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa w terminie 14
dni od daty otrzymania pisma informującego o zawieszeniu.
4. W razie podjęcia uchwały o zawieszeniu w czynnościach Zarządu Oddziału i nie
skorzystaniu z uprawnień wynikających z ust. 3, Zarząd Główny Towarzystwa
zobowiązany jest w ciągu 14 dni od daty tej uchwały zwołać Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Oddziału w celu dokonania wyboru nowego Zarządu Oddziału.
§ 39
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna Oddziału
konstytuując się wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału działa zgodnie z regulaminem Głównej Komisji
Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie
rzadziej niż raz w roku.
§ 40
1. Komisja Rewizyjna Oddziału przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności Oddziału.
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2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występować do Zarządu Oddziału z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania odpowiednich wyjaśnień.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy także:
a). składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej
działalności,
b). występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału o udzielenie
absolutorium dla Zarządu Oddziału,
c). występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Oddziału.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej 2 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego.
ROZDZIAŁ VI
Majątek Towarzystwa
§ 41
1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości oraz fundusze, i powstaje ze:
a). składek członkowskich,
b). darowizn, spadków lub zapisów,
c). dochodów z własnej działalności,
d). dochodów z majątku Towarzystwa,
e). ofiarności publicznej.
2. Towarzystwo z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny,
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach.
4. Towarzystwo może otrzymać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa
§ 42
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów, przy obecności w pierwszym
terminie Zgromadzenia co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w
drugim terminie co najmniej 1/4 liczby osób uprawnionych do glosowania.
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2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
3. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje
uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa.
§ 43
W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach.
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