
STATUT 

 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA BADAŃ NAD HISTAMINĄ 
 

 

Rozdział   I  -   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

§  1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę  -  Polskiego Towarzystwa Badań nad Histaminą  -  w dalszej 

części niniejszego statutu zwane jest w skrócie: Towarzystwem. 

 

§  2 

 

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu 

Głównego jest Łódź. 

 

§  3 

 

Towarzystwo działa zgodnie z prawem o stowarzyszeniach i może być członkiem innych 

organizacji o podobnym profilu działania, zarówno krajowych jak i zagranicznych. 

 

 

§  4 

 

Towarzystwo może powoływać oddziały, których działalność  wymaga zatwierdzenia przez 

terenowo właściwy organ administracji państwowej.  

 

§  5 

 

Towarzystwo może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych, zgodnie                                

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§  6 

 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

 

§  7 

 

Towarzystwo jest społecznym stowarzyszeniem osób aktywnie zaangażowanych w badaniach 

naukowych nad aminami biogennymi, a szczególnie nad histaminą. 

                                                         

 

Rozdział II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

§  8 

 

Celem Towarzystwa jest stwarzanie warunków dla rozwijania i pogłębiania badań                             

nad histaminą i innymi substancjami endogennymi, których tory metaboliczne i funkcje 
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współistnieją z histaminą – przez ułatwianie stałych kontaktów między ludźmi prowadzącymi 

badania w tym zakresie i umożliwianie szerszej wymiany bieżących informacji                                   

o uzyskiwanych wynikach naukowych. Towarzystwo reprezentuje naukę polską w zakresie 

badań nad histaminą i związkami pokrewnymi. 

 

§  9 

 

Zakreślone cele  Towarzystwo realizuje poprzez: 

a) organizowanie zebrań naukowych, publicznych odczytów i wykładów, 

b) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji z możliwie szerokim udziałem  

uczestników zarówno krajowych jak i międzynarodowych, 

c) współpracę z innymi stowarzyszeniami,  tak krajowymi jak zagranicznymi, o 

pokrewnym profilu,  

d) wydawanie własnych czasopism oraz publikacji naukowych, 

e) organizowanie konkursów naukowych oraz przyznawanie wyróżnień, nagród w 

związku z badaniami prowadzonymi w granicach szeroko rozumianych zainteresowań 

Towarzystwa, 

f) współistnienie z innymi jednostkami organizacyjnymi w planowaniu, organizacji i 

koordynacji prac naukowych w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania 

Towarzystwa. 

 

Rozdział III - CZŁONKOWIE, ICH  PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§  10 

 

Towarzystwo może mieć członków: zwyczajnych, wspierających oraz honorowych. 

Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna  oraz prawna. 

 

                                                                        §  11 

 

Zwyczajnym członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, której działalność łączy 

się z badaniami nad histaminą i innymi aminami biogennymi, i która złożyła deklaracje                    

o przystąpieniu do Towarzystwa. 

 

                                                                        §  12 

 

O przyjęciu w poczet członków decyduje uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa, 

ewentualnie w przypadku powołania Oddziałów – uchwała terenowo właściwego zarządu 

oddziału.                                                               

                                                                       

§  13 

 

Członek zwyczajny jest uprawniony do: 

a) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Towarzystwa, 

b) zabierania głosu i zgłaszania wniosków oraz postulatów w sprawach Towarzystwa, 

c) działania w sekcjach lub komisjach problemowych Towarzystwa , 

d) korzystania z lokali i urządzeń Towarzystwa,  jak również wszelkich dóbr będących      

w dyspozycji Towarzystwa, 

e) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i kursach organizowanych                

przez Towarzystwo,  
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f) noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa. 

 

§  14 

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 

b) czynnego udziału w realizacji celów Towarzystwa, 

c) regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości określonej uchwałą 

Walnego Zjazdu Członków. 

 

§  15 

 

Członek zwyczajny nie wywiązujący się ze statutowych obowiązków, w szczególności  

zalegający z opłata składek za okres przekraczający trzy lata – może być uchwałą Zarządu 

Głównego Towarzystwa skreślony z listy członków. 

 

§  16 

 

a) Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje 

poparcie finansowe Towarzystwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny 

Towarzystwa. 

b) Osoba prawna będąca członkiem wspierającym Towarzystwa jest reprezentowana 

przez delegowanego przedstawiciela. 

c) Członek wspierający korzysta z uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem praw 

określonych w pkt. a i f §13 Statutu. 

 

§  17 

 

a) Członkostwo honorowe może być nadane uchwałą Walnego Zjazdu Członków, 

podjętą na wniosek Zarządu Głównego, osobom fizycznym, które położyły szczególne 

dla rozwoju Towarzystwa,  albo dla realizacji jego celów statutowych. 

b) Członek honorowy korzysta z wszystkich praw członka zwyczajnego, jest natomiast 

zwolniony od obowiązku płacenia składek. 

c) Walny Zjazd Członków może nadać większością  2/3 głosów obecnych członkowi 

honorowemu, który uprzednio pełnił funkcję Prezesa ZG Towarzystwa                      

przez co najmniej 2 pełne kadencje tytuł honorowego Prezesa Zarządu.  

 

§  18 

 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek : 

a) wystąpienia z Towarzystwa,  zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu 

Towarzystwa, względnie Zarządowi Oddziału, 

b) skreślenie z listy członków w trybie  §15 Statutu, 

c) wykluczenie prawomocną uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa z powodu 

bezpośredniego działania na szkodę Towarzystwa, oraz rażącego naruszenia norm 

prawnych i etycznych. 

 

§  19 

 

Od uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa powziętej w trybie § 18 pkt. b i c, przysługuje 
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odwołanie do Walnego Zjazdu Członków. Termin złożenia odwołań wynosi 1 miesiąc                   

od dnia, w którym członek dowiedział się o dotyczącej go uchwale. 

 

§  20 

 

Członkostwo wspierające ustaje: 

a) po zgłoszeniu na piśmie wystąpienia, 

b) po skreśleniu uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa. 

 

Rozdział IV – WŁADZE TOWARZYSTWA 
                                                                      

§  21 

 

1. Władzami Towarzystwa są: 

a) Walny Zjazd Członków 

b) Zarząd główny Towarzystwa 

c) Główna Komisja Rewizyjna Towarzystwa 

2. Władzami Oddziału są: 

a) Walne Zgromadzenie Oddziału 

b) Komisja Rewizyjna. 

 

                                                               §  22 

 

Walny Zjazd Członków jest najwyższym organem Towarzystwa, zwoływanym poprzez 

Zarząd Główny Towarzystwa na sesje zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§  23 

 

W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członka władz, władzom tym przysługuje prawo 

kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru.      
 

                                                                           §  24 

 

Zwyczajne sesje Walnego Zjazdu Członków odbywają się co najmniej raz na dwa lata. 
 

                                                                          §  25 

 

Zarząd Główny Towarzystwa stosownie do potrzeb może zwołać Walny Zjazd Członków                

na sesję nadzwyczajną. Ponadto Zarząd Główny Towarzystwa jest zobowiązany do zwołania 

Walnego Zjazdu Członków na sesję nadzwyczajną na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, 

jak również na zgłoszone na piśmie żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych 

Towarzystwa. Zjazd w tym przypadku musi być zwołany nie później niż dwa miesiące                         

od złożonego żądania. Okres ten może być przedłużony do trzech miesięcy jedynie w czasie 

urlopów letnich. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków powinno 

zawierać proponowany porządek obrad. 
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§  26 

 

Gdyby Zarząd Główny Towarzystwa nie zwołał Walnego Zjazdu Członków, zgodnie                                

z § 24 i  § 25 – prawo do zwołania Walnego Zjazdu Członków przechodzi na Główną 

Komisję Rewizyjną. 
 

§  27 

 

O terminie i miejscu Walnego Zjazdu Członków Zarząd Główny Towarzystwa,  względnie 

Główna Komisja Rewizyjna, działająca w trybie  § 26, zawiadamia indywidualnie wszystkich 

członków na piśmie, co najmniej 2 tygodnie przed terminem zgromadzenia, podając 

proponowany porządek obrad.  

Walny Zjazd Członków odbywać się winien przy frekwencji członków 50% + 1 w pierwszym 

terminie, lecz w terminie drugim wymóg ten nie jest konieczny. 

 

§  28 

 

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy : 

a) podejmowanie uchwał w sprawach głównych kierunków działania oraz finansów 

Towarzystwa, 

b) rozpatrywania sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej             

oraz udzielanie tym organom absolutorium, 

c) podejmowanie wszelkich uchwał w sprawie wniosków wnoszonych przez Zarząd 

Główny Towarzystwa, Główną Komisję Rewizyjną, Zarządy Oddziałów, jak również 

zgłoszonych przez uczestników Walnego Zjazdu Członków, 

d) wybór prezesa, dwóch wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu Głównego 

Towarzystwa, 

e) wybór Komisji Rewizyjnej, 

f) wybór honorowych członków Towarzystwa, 

g) uchwalenie zmian w statucie Towarzystwa, 

h) rozstrzyganie w sprawach odwołań od decyzji Zarządu Towarzystwa wniesionych         

w trybie § 19, 

i) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Towarzystwa, 

j) uchwalenie wysokości składek członkowskich, 

k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Zjazdu Członków. 

 

                                                                          §  29 

 

Uchwały wszystkich władz podejmowane są zwykle większością głosów. 

 

                                                                          §  30 

 

Organem wykonawczym Towarzystwa jest Zarząd Główny wybierany przez Walny Zjazd 

Członków, na okres czteroletni, w składzie 7 osób. Głosowanie odbywa się odrębnie                       

na prezesa i odrębnie na pozostałych członków Zarządu. Podział funkcji wśród wybranych 

członków Zarządu następuje na pierwszym zebraniu Zarządu pod kierownictwem Prezesa. 
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§  31 

 

Do kompetencji Zarządu Głównego Towarzystwa należy: 

a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu                  

oraz uchwałami Walnego Zjazdu Członków, 

b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

c) zwoływanie  Walnego Zjazdu Członków, 

d) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia bądź wykluczenia członka, 

e) powoływanie Oddziałów stosownie do potrzeb, 

f) nadzorowanie pracy powołanych Oddziałów, 

g) zarządzanie majątkiem Towarzystwa, uchwalanie budżetów i przyjmowanie bilansów, 

h) występowanie do Walnego Zjazdu Członków z wnioskami o nadanie członkostwa 

honorowego. 

 

§  32 

 

Posiedzenia  Zarządu Głównego Towarzystwa powinny się odbywać co najmniej raz na pół 

roku. Posiedzenia zwołuje i prowadzi Prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes, a pod 

nieobecność obydwu, przewodniczy najstarszy wiekiem spośród obecnych członków 

Zarządu. 
  
                                                                         §  33 

 

1. Zarząd Główny Towarzystwa wybiera ze swego grona  Prezydium w liczbie 5 osób, tj. 

prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.  

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Prezydium posiada jego uprawnienia i wypełnia 

swe zadania zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd. 

 

                                                                  §  34 

 

Główna Komisja Rewizyjna. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności 

Towarzystwa. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

4. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w razie potrzeby. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) prowadzenie kontroli co najmniej raz w roku całokształtu działalności 

Towarzystwa,  ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod 

względem celowości, rzetelności oraz zgodności z prawem,     

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień                      

w działalności, oraz określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia, 

c) składanie sprawozdań z całokształtu ich działalności na Walnym Zjeździe 

Członków oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

d) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnej Oddziałów, udzielanie im pomocy, 

koordynowanie ich działalności, 

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Członków, 

występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku 
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stwierdzenia niezgodności z prawem lub statutem, bądź istotnymi interesami 

Towarzystwa, działań Zarządu lub jego Prezydium. 

6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej maja prawo uczestniczenia z głosem 

doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa oraz władz 

organizacyjnych niższego stopnia. 

 

§  35 

 

Spory między członkami Towarzystwa,  wynikłe w związku z ich działalnością w ramach 

statutowych zadań Towarzystwa,  są rozstrzygane przez Zarząd Główny Towarzystwa              

do Walnego Zjazdu Członków.  

 

 

Rozdział V - ODDZIAŁY 
 

                                                                   §  36 

 

Oddziały terenowe Towarzystwa mogą być powoływane uchwałą Zarządu Głównego 

Towarzystwa w miejscowościach, w których mieszka co najmniej 10 członków. 
 

                                                                         §  37 

 

Władzami oddziału są : 

a) ogólne zebrania członków, 

b) zarząd oddziału, 

c) komisja rewizyjna oddziału 
 

§  38 

 

Zarząd Oddziału jest wybierany przez ogólne zebranie w składzie 3 do 5 osobowym. Podział 

funkcji wśród członków Zarządu odbywa się na pierwszym posiedzeniu wybranego Zarządu, 

Zwołanym i prowadzonym przez Przewodniczącego ostatniego ogólnego zebrania członków. 
  

§  39 

 

1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy : 

a) kierowanie pracą oddziału, 

b) reprezentowanie oddziału, 

c) opracowywanie okresowych planów działalności oddziału, 

d) zwoływanie ogólnego zebrania członków, 

e) wykonywanie uchwał Zjazdu Członków oraz władz organizacyjnych wyższego 

stopnia, 

f) uchwalanie okresowych planów działalności, 

g) uchwalanie budżetu, 

h) składanie sprawozdań za okres kadencji na zebraniu członków, 

i) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych  zebrań członków, 

j) występowanie z wnioskami do Zarządu Głównego Towarzystwa w sprawie  

członkostwa honorowego, 

k) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Towarzystwa, 

l) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia i wykluczenia, 

            ł)   podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji             
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                  ogólnego zebrania członków 

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej 4 razy do roku. 

 

§  40 

 

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez ogólne zebranie członków oddziału w składzie 

od 1 do 3 osobowym; jest organem kontrolnym całokształtu działalności oddziału 

Towarzystwa. 

2. Komisja Rewizyjna  wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy : 

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

Oddziału Towarzystwa, 

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia  uchybień, określenia 

terminów i sposobów usunięcia, 

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na ogólnym zebraniu członków, 

d) stawianie wniosków o udzielenie absolutorium, 

e) występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania ogólnego, 

f) członkowie komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału z 

głosem doradczym, 

g) Komisja Rewizyjna  Oddziału działa kierując się statutem Towarzystwa,     

uchwalonym przez Główną Komisję Rewizyjną regulaminem oraz jej 

wytycznymi.  

 

§  41 

 

Majątek Towarzystwa może składać się z nieruchomości, funduszy oraz ruchomości.                                                       

 

§  42 

 

1. Fundusze Towarzystwa pochodzą : 

a) ze składek członkowskich, 

b) z dotacji, 

c) darowizn i zapisów 

d) wpływów z działalności statutowej. 

2. Do występowania w imieniu Towarzystwa, jako osoby prawnej uprawnionej jest 

Zarząd Główny. 

3. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa 

oraz udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie i  podpisy prezesa 

oraz skarbnika lub 2 innych uprawnionych członków Zarządu Głównego 

Towarzystwa. 

 

§  43 

 

Wszelkie decyzje władz Towarzystwa dotyczące uszczuplenia majątku nieruchomego 

wymagają uprzedniej opinii Komisji Rewizyjnej. 
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Rozdział VII - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 
 

§  44 

 

Uchwały dotyczące zmiany statutu wymagają większości 2/3 głosów, przy obecności                

co najmniej połowy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków. Zmiany 

statutu wymagają zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną. 

 

§  45 

 

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa może podjąć Walne Zebranie Członków na sesji 

specjalnie w tym celu zwołanej, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 

osób uprawnionych do udziału w zebraniu. 

W wypadku podjęcia decyzji o likwidacji Towarzystwa, Walne Zebranie Członków podejmie 

także decyzję o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. 

 

 

 

    


