
	  
	  

STATUT	  
Polskiego	  Towarzystwa	  Otorynolaryngologów	  -‐	  Chirurgów	  Głowy	  i	  Szyi	  

	  
Uchwała	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  PTORL,	  Bydgoszcz,	  3	  września	  2014	  	  

	  

Rozdział	  I	  	  	  	  
Postanowienia	  ogólne	  
	  
§	  1.	  
Stowarzyszenie	  o	  nazwie	  „Polskie	  Towarzystwo	  Otorynolaryngologów	  -‐	  Chirurgów	  Głowy	   i	  Szyi”	   (w	  skrócie	  PTORL),	   zwane	  w	  
dalszej	  części	  statutu	  „Towarzystwem”,	  działa	  na	  podstawie	  ustawy	  z	  dnia	  7	  kwietnia	  1989	  r.	  –	  Prawo	  o	  stowarzyszeniach	  (Dz.	  
U.	  z	  2001	  r.	  Nr	  79,	  poz.	  855,	  z	  późn.	  zm.)	  oraz	  niniejszego	  Statutu.	  
	  
§	  2.	  
1. Towarzystwo	  działa	  na	  terytorium	  Rzeczypospolitej	  Polskiej.	  
2. Siedzibą	  Towarzystwa	  jest	  m.	  st.	  Warszawa.	  
	  
§	  3.	  
Towarzystwo	  posiada	  osobowość	  prawną.	  
	  
§	  4.	  
1. Jednostkami	  organizacyjnymi	  Towarzystwa	  są:	  

1) oddziały	   terenowe,	   zwane	   w	   dalszej	   części	   Statutu	   „Oddziałami”,	   działające	   na	   terenie	   jednego	   lub	   kilku	   woje-‐
wództw.	  Oddział	  terenowy	  nosi	  nazwę	  województwa	  (województw)	  na	  terenie	  którego	  (których)	  działa;	  

2) sekcje	  naukowe,	  zwane	  w	  dalszej	  części	  Statutu	  „Sekcjami”.	  
2. Towarzystwo	  i	  wchodzące	  w	  jego	  skład	  jednostki	  organizacyjne	  działają	  przez	  swoje	  organy.	  
3. Organy,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  2,	  pochodzą	  z	  wyborów.	  
	  
§	  5.	  
1. Towarzystwo	  posługuje	   się	   godłem,	   które	   składa	   się	   z	   nazwy	   Towarzystwa	   i	   elementu	   graficznego.	   Element	   graficzny	  w	  

postaci	  konturu	  profilu	  części	  głowy	  i	  szyi	  człowieka	  z	  zarysem	  ucha	  otoczony	  jest	  napisem	  „Polskie	  Towarzystwo	  Otoryno-‐
laryngologów	  -‐	  Chirurgów	  Głowy	  i	  Szyi”.	  Wzór	  godła	  stanowi	  załącznik	  nr	  1	  do	  Statutu.	  	  

2. Towarzystwo	  używa	  pieczęci	  podłużnych	  z	  napisem:	  
1) Polskie	  Towarzystwo	  Otorynolaryngologów	  -‐	  Chirurgów	  Głowy	  i	  Szyi.	  Zarząd	  Główny	  
2) Polskie	  Towarzystwo	  Otorynolaryngologów	  -‐	  Chirurgów	  Głowy	  i	  Szyi.	  

Oddział	  (nazwa	  województwa	  /	  województw)	  .................................	  
3) Polskie	  Towarzystwo	  Otorynolaryngologów	  -‐	  Chirurgów	  Głowy	  i	  Szyi.	  	  

Sekcja	  (nazwa	  sekcji)..........................................	  
	  
§	  6.	  
1. Towarzystwo	  opiera	  działalność	  na:	  

1) pracy	  społecznej	  ogółu	  członków	  Towarzystwa;	  
2) składkach	  członkowskich;	  
3) działalności	  wydawniczej	  i	  naukowo-‐szkoleniowej;	  
4) dotacjach	  wnoszonych	  przez	  członków	  wspierających	  i	  inne	  podmioty;	  
5) darowiznach.	  

2. Towarzystwo	  może	  prowadzić	  działalność	  gospodarczą,	  z	  której	  dochód	  będzie	  przeznaczony	  na	  realizację	  celów	  statuto-‐
wych.	  

3. Towarzystwo	  może	  zatrudniać	  pracowników	  lub	  zlecać	  wykonywanie	  określonych	  zadań	  innym	  podmiotom.	  
	  
§	  7.	  
Towarzystwo	   może	   być	   członkiem	   międzynarodowych	   towarzystw	   działających	   w	   zakresie	   otorynolaryngologii,	   audiologii	   i	  
foniatrii.	  
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Rozdział	  II	  
Cele	  Towarzystwa	  
	  
§	  8.	  
Celami	  Towarzystwa	  są:	  
1. szerzenie	  zdobyczy	  nauki	  wśród	  otorynolaryngologów	  polskich	  oraz	  systematyczne	  zachęcanie	  członków	  Towarzystwa	  do	  

pracy	  naukowej;	  
2. organizowanie	  szkolenia	  podyplomowego	  w	  zakresie	  otorynolaryngologii	  i	  specjalności	  pokrewnych;	  
3. współdziałanie	   z	  organami	   centralnej	   i	   terenowej	  administracji	  państwowej	   i	   samorządowej	   zajmującymi	   się	  organizacją	  

ochrony	  zdrowia	  i	  doskonaleniem	  zawodowym	  otorynolaryngologów,	  konsultantami	  wojewódzkimi	  i	  krajowymi	  ds.	  otory-‐
nolaryngologii,	  ds.	  audiologii	  i	  foniatrii	  i	  ds.	  otorynolaryngologii	  dziecięcej	  oraz	  izbami	  lekarskimi;	  

4. promowanie	  i	  ułatwianie	  kontaktów	  między	  ośrodkami	  otorynolaryngologii	  w	  kraju	  i	  zagranicą;	  
5. reprezentowanie	   interesów	   otorynolaryngologów	   polskich	   wobec	   władz	   państwowych	   i	   samorządowych,	   izb	   lekarskich	  

oraz	  na	  forum	  międzynarodowym;	  
6. opiniowanie	  i	  współudział	  w	  powoływaniu	  konsultantów	  (doradców)	  w	  zakresie	  otorynolaryngologii	  i	  pochodnych	  specjali-‐

zacji	  oraz	  w	  obsadzie	  stanowisk	  ordynatorów	  oddziałów	  otorynolaryngologii,	  audiologii	  i	  foniatrii	  na	  terytorium	  Rzeczypo-‐
spolitej	  Polskiej;	  	  

7. wydawanie	  periodyków	  "Otolaryngologia	  Polska"	  i	  „Polski	  Przegląd	  Otorynolaryngologiczny”,	  które	  są	  oficjalnymi	  organami	  
Towarzystwa,	  powoływanie	  ich	  	  redaktorów	  naczelnych	  i	  komitetów	  redakcyjnych;	  

8. udział	   w	   opracowywaniu	   programów	   nauczania	   przeddyplomowego	   w	   zakresie	   otorynolaryngologii	   oraz	   programów	   i	  
organizacji	  specjalizacji	  w	  zakresie	  otorynolaryngologii	  oraz	  specjalności	  pochodnych.	  

	  
§	  9.	  
Towarzystwo	  realizuje	  swoje	  cele	  poprzez:	  
1. współpracę	  z	  przewodniczącymi	  Oddziałów	  i	  Sekcji;	  
2. organizowanie	  zebrań,	  sympozjów	  i	  zjazdów	  naukowych;	  
3. wydawanie	   opinii	   w	   sprawach	   naukowych	   i	   organizacyjnych	   dotyczących	   otorynolaryngologii,	   audiologii	   i	   foniatrii	   oraz	  

otorynolaryngologii	  dziecięcej;	  
4. współdziałanie	   z	  właściwymi	   organami	   państwowymi,	   samorządowymi	   oraz	   izbami	   lekarskimi	  w	   sprawach	  mających	   ży-‐

wotne	  znaczenie	  dla	  członków	  Towarzystwa;	  
5. podejmowanie	   inicjatyw	   zmierzających	  do	  podniesienia	  wiedzy	  w	   zakresie	  otorynolaryngologii,	   audiologii	   i	   foniatrii	   oraz	  

otorynolaryngologii	  dziecięcej	  poprzez	  prowadzenie	  na	  terenie	  kraju	  działalności	  szkoleniowej	  i	  wydawniczej;	  
6. współdziałanie	  z	  izbami	  lekarskimi,	  organizacjami	  społecznymi,	  lekarskimi	  towarzystwami	  naukowymi	  oraz	  instytucjami	  w	  

kraju	  i	  zagranicą	  w	  wymianie	  doświadczeń	  z	  zakresu	  organizacji	  służby	  zdrowia	  w	  Polsce;	  
7. współpracę	   z	   lekarskimi	   towarzystwami	   naukowymi	  w	  przenoszeniu	   do	   środowiska	   lekarzy	   otorynolaryngologów,	   fonia-‐

trów	  i	  audiologów	  wiedzy	  o	  postępach	  nauk	  medycznych;	  
8. organizowanie	   konkursu	   na	   nagrodę	   naukową	   im.	   Profesora	   Jana	   Miodońskiego,	   która	   jest	   najwyższym	   wyróżnieniem	  

naukowym	  przyznawanym	  przez	  Towarzystwo;	  
9. przyznawanie	  stypendiów	  wspierających	  działalność	  naukową	  w	  dziedzinie	  otorynolaryngologii;	  
10. udział	  przedstawicieli	  Towarzystwa	  w	  komisjach	  przeprowadzających	  egzaminy	  specjalizacyjne	  i	  komisjach	  konkursowych	  

dotyczących	  obsady	  stanowisk	  ordynatorów	  oddziałów	  otorynolaryngologii,	  audiologii	   i	   foniatrii	  oraz	  otorynolaryngologii	  
dziecięcej	  na	  terytorium	  kraju;	  

11. współpracę	  z	  krajowymi	  i	  wojewódzkimi	  konsultantami	  z	  zakresu	  otorynolaryngologii,	  audiologii	  i	  foniatrii	  oraz	  otorynola-‐
ryngologii	  dziecięcej.	  

	  
§	  10.	  
1. Nagroda	  im.	  Profesora	  Jana	  Miodońskiego	  jest	  najwyższym	  wyróżnieniem	  naukowym	  przyznawanym	  przez	  Towarzystwo;	  
2. Regulamin	  przyznawania	  nagrody	  uchwala	  Zarząd	  Główny	  Towarzystwa.	  

	  	  
Rozdział	  III	  
Członkowie	  -‐	  ich	  prawa	  i	  obowiązki	  
	  
§	  11.	  
Członkowie	  Towarzystwa	  dzielą	  się	  na:	  
1. członków	  zwyczajnych;	  
2. członków	  honorowych;	  
3. członków	  wspierających.	  
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§	  12.	  
1. Członkiem	  zwyczajnym	  Towarzystwa	  może	  być	  obywatel	  polski	   lub	  cudzoziemiec	  mający	  miejsce	  zamieszkania	  na	  teryto-‐

rium	  Rzeczypospolitej	  Polskiej,	  lekarz	  specjalizujący	  się	  lub	  specjalista	  w	  dziedzinie	  otorynolaryngologii,	  otorynolaryngolog	  
gii	  dziecięcej	  oraz	  audiologii	  i	  foniatrii	  bądź	  inny	  specjalista,	  którego	  zainteresowania	  naukowe	  i	  zawodowe	  wiążą	  się	  oto-‐
rynolaryngologią	  i	  chirurgią	  głowy	  i	  szyi.	  

2. Członka	  zwyczajnego	  przyjmuje	  Zarząd	  Oddziału	  Towarzystwa	  na	  podstawie	  pisemnego	  zgłoszenia	  kandydata,	  deklarujące-‐
go	  gotowość	  przestrzegania	  	  Statutu,	  popartego	  rekomendacjami	  dwóch	  członków	  Towarzystwa.	  	  

3. Zarząd	  oddziału	  podejmuje	  uchwałę	  o	  przyjęciu	  do	  Towarzystwa	  większością	  głosów	  w	  głosowaniu	  jawnym.	  	  
4. Na	  wniosek	  zarządu	  Oddziału	  lub	  Sekcji	  Naukowej	  Zarząd	  	  Główny	  może	  podjąć	  decyzję	  o	  przyjęciu	  jako	  członka	  zwyczaj-‐

nego	  Towarzystwa	  również	  cudzoziemca	  nie	  mającego	  miejsca	  zamieszkania	  na	  terytorium	  Rzeczypospolitej	  Polskiej.	  
	  
§	  13.	  
Członek	  zwyczajny	  Towarzystwa	  ma	  prawo	  do:	  

1) czynnego	  i	  biernego	  wyboru	  organów	  Towarzystwa;	  
2) udziału	   w	  Walnym	   Zebraniu	   Członków	   Oddziału	   oraz	  Walnym	   Zebraniu	   Członków	   Sekcji	   Naukowej,	   w	   zjazdach,	  

konferencjach	  naukowych,	  odczytach	   i	   konkursach	  organizowanych	  przez	   Towarzystwo	  na	   zasadach	  określonych	  
przez	  ich	  organizatorów;	  

3) zgłaszania	  wniosków	  i	  postulatów	  kierowanych	  do	  wszystkich	  organów	  Towarzystwa;	  
4) działania	  w	  Sekcjach	  i	  komisjach	  konkursowych;	  
5) ubiegania	  się	  o	  zniżki	  w	  opłatach	  za	  udział	  w	  zjazdach,	  sympozjach	  i	  zebraniach	  naukowych	  organizowanych	  przez	  

Towarzystwo	  oraz	  o	  stypendia	  wspierające	  przygotowanie	  prac	  na	  stopnie	  naukowe	  lub	  wyjazdy	  naukowe.	  Towa-‐
rzystwo	  w	  miarę	   posiadania	   środków	   finansowych	  winno	  wspierać	   przede	   wszystkim	   otorynolaryngologów	   pol-‐
skich,	  którzy	  nie	  przekroczyli	  35	  roku	  życia.	  

	  
§	  14.	  
Członek	  zwyczajny	  jest	  zobowiązany	  do:	  
1. przestrzegania	  postanowień	  Statutu,	  regulaminów	  i	  uchwał	  organów	  Towarzystwa;	  
2. aktywnego	  udziału	  w	  realizacji	  celów	  statutowych	  Towarzystwa	  i	  współdziałania	  z	  organami	  Towarzystwa	  w	  ich	  realizacji;	  
3. regularnego	  opłacania	  ustalonych	  przez	  Zarząd	  Główny	  składek	  członkowskich;	  
4. do	  prenumeraty	  czasopism	  „Otolaryngologia	  Polska”	  i	  „Polski	  Przegląd	  Otorynolaryngologiczny”.	  
	  
§	  15.	  
1. Członkostwo	  zwyczajne	  ustaje	  w	  przypadku:	  

1) śmierci	  członka;	  
2) złożenia	  przez	  członka	  oświadczenia	  o	  wystąpieniu	  z	  Towarzystwa;	  oświadczenie	  jest	  dokonywane	  w	  formie	  pisem-‐

nej	  i	  składane	  Zarządowi	  Oddziału,	  którego	  występujący	  jest	  członkiem;	  
3) wykluczenia	  członka	  z	  Towarzystwa.	  

2. W	  przypadku	   śmierci	   członka	   albo	   złożenia	   przez	   członka	   oświadczenia	   o	  wystąpieniu	   z	   Towarzystwa,	   Zarząd	   Oddziału,	  
którego	  członkiem	  jest	  występujący,	  skreśla	  członka	  z	  listy	  członków	  Towarzystwa.	  

3. Zarząd	  Oddziału,	  którego	  członkiem	  jest	  wykluczany,	  wyklucza	  członka	  z	  Towarzystwa	  na	  skutek:	  
1) prawomocnego	  orzeczenia	  przez	  sąd	  wobec	  członka	  środka	  karnego	  pozbawienia	  praw	  publicznych;	  	  
2) zawieszenia,	  utraty	  lub	  pozbawienia	  prawa	  wykonywania	  zawodu	  lekarza	  wskutek	  prawomocnego	  orzeczenia	  sądu	  

powszechnego	  lub	  sądu	  lekarskiego.	  
4. Zarząd	  Oddziału,	   którego	   członkiem	   jest	  wykluczany,	  może	  wykluczyć	   członka	   z	   Towarzystwa	   na	   skutek	   zalegania	   przez	  

członka	  z	  opłatą	  składek	  członkowskich	  za	  okres	  ponad	  jednego	  roku.	  Uchwała	  taka	  podlega	  zatwierdzeniu	  przez	  najbliższe	  
Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału.	  W	  takim	  przypadku,	  po	  opłaceniu	  zaległych	  składek	  wykluczony	  członek	  może	  być	  po-‐
nownie	  przyjęty	  do	  Towarzystwa.	  §	  12	  ust.	  3	  stosuje	  się	  odpowiednio.	  W	  przypadku	  podjęcia	  przez	  Zarząd	  Oddziału	  uchwa-‐
ły	  odmawiającej	  ponownego	  przyjęcia	  wykluczonego	  członka,	  kandydatowi	  na	  członka	  przysługuje	  prawo	  odwołania	  do	  Za-‐
rządu	  Głównego	  Towarzystwa	  w	  	  terminie	  jednego	  miesiąca	  od	  daty	  doręczenia	  odpisu	  uchwały	  niewyrażającej	  zgody	  	  na	  
przyjęcie	  w	  poczet	  członków	  Towarzystwa.	  

5. Uchwały,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  3	  i	  4	  zdanie	  1	  i	  2,	  są	  ostateczne	  i	  nie	  przysługuje	  od	  nich	  odwołanie.	  
6. Walne	   Zebranie	   Członków	   Oddziału,	   na	   wniosek	   Zarządu	   Oddziału,	   Komisji	   Rewizyjnej	   Oddziału	   lub	   Zarządu	   Głównego	  

Towarzystwa,	  może	  wykluczyć	  członka	  na	  skutek:	  
1) nieprzestrzegania	  przez	  członka	  postanowień	  statutu	  lub	  uchwał	  władz	  Towarzystwa,	  lub	  
2) podejmowanie	  przez	  członka	  działań	  sprzecznych	  z	  celami	  Towarzystwa.	  

7. Uchwała	  powinna	  być	  podjęta	  na	  najbliższym	  Walnym	  Zebraniu	  Członków	  Oddziału.	  
8. W	  przypadku	  podjęcia	  uchwały,	  o	  której	  mowa	  w	  ust.	  7	  powyżej,	  odpis	  uchwały	  o	  wykluczeniu	  wraz	  z	  uzasadnieniem	  Za-‐

rząd	   Oddziału	   doręcza	   wykluczanemu	   członkowi.	  Wykluczony	   członek	  może	   w	   terminie	   1	   miesiąca	   od	   dnia	   doręczenia	  
uchwały	   złożyć	  odwołanie	  do	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  Uchwała	  w	  przedmiocie	   rozpatrzenia	  odwołania	   jest	  podej-‐
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mowana	  na	  najbliższym	  Walnym	  Zebraniu	  Delegatów,	  niezależnie	  od	   jego	  porządku	  obrad.	  Uchwała	  Walnego	  Zebrania	  
Delegatów	  jest	  ostateczna.	  

9. W	  przypadku,	  gdy	  wniosek	  Zarządu	  Oddziału,	  Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału	   lub	  Zarządu	  Głównego	  Towarzystwa	  o	  wyklu-‐
czenie	  członka	  zgodnie	  z	  ust.	  6	  powyżej	  nie	  został	  uwzględniony,	  a	  Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału	  podjęło	  uchwałę	  
odmawiającą	  wykluczenia	  członka,	  uchwałę	  doręcza	  się	  organowi,	  który	  złożył	  wniosek	  o	  wykluczenie.	  W	  terminie	  1	  mie-‐
siąca	  od	  dnia	  doręczenia	  organ	  ten	  może	  złożyć	  odwołanie	  do	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  Uchwała	  w	  przedmiocie	  roz-‐
patrzenia	  odwołania	  jest	  podejmowana	  na	  najbliższym	  Walnym	  Zebraniu	  Delegatów,	  niezależnie	  od	  jego	  porządku	  obrad.	  
Uchwała	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  jest	  ostateczna.	  	  

10. Rozpatrując	  odwołania,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  8	  i	  9	  powyżej,	  Walne	  Zebranie	  Delegatów	  może	  utrzymać	  w	  mocy	  uchwałę	  
Walnego	  Zebrania	  Członków	  Oddziału	  albo	  ją	  uchylić.	  	  

11. Członek	  wykluczony	  z	  Towarzystwa	  z	  przyczyn	  wskazanych	  w	  ust.	  6	  powyżej	  może	  zostać	  przyjęty	  ponownie	  do	  Towarzy-‐
stwa	  po	  upływie	  trzech	  lat	  od	  dnia,	  w	  którym	  uchwałą	  o	  wykluczeniu	  stała	  się	  ostateczna.	  

	  
§	  16.	  
1. Członkiem	  honorowym	  Towarzystwa	  może	  zostać	  osoba,	  niezależnie	  od	   jej	  obywatelstwa,	  mająca	   szczególne	  zasługi	  dla	  

otorynolaryngologii,	  szczególnie	  dla	  otorynolaryngologii	  polskiej,	  zarówno	  w	  jej	  aspekcie	  klinicznym	  jak	  i	  teoretycznym.	  
2. Członkostwo	  honorowe	  jest	  nadawane	  przez	  Zarząd	  Główny,	  na	  podstawie	  rekomendacji,	  o	  której	  mowa	  w	  ust.	  3	  i	  opinii,	  o	  

której	  mowa	  w	  ust.	  4	  poniżej.	  W	  wyjątkowych	  wypadkach	  Zarząd	  Główny	  może	  podjąć	  decyzję	  z	  pominięciem	  procedury	  
opisanej	  poniżej.	  

3. Osoby,	  którym	  ma	  być	  przyznana	  godność	  członka	  honorowego,	  mogą	  być	  rekomendowane	  przez	  Oddziały	  Towarzystwa,	  
Sekcje	  Naukowe	  Towarzystwa	  lub	  Zarząd	  Główny.	  Uchwała	  organu	  rekomendującego	  przyznanie	  godności	  członka	  hono-‐
rowego	  powinna	  być	  poprzedzona	  dyskusją	  i	  jest	  podejmowana	  w	  głosowaniu	  tajnym,	  bezwzględną	  większością	  głosów.	  	  

4. Rekomendacje,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  3,	  wraz	  z	  protokołem	  głosowania,	  są	  przekazywane	  Komisji	  ds.	  Członków	  Honoro-‐
wych.	  Komisja	  składa	  się	  z	  trzech	  członków	  (spośród	  których	  wybiera	  się	  przewodniczącego)	  powołanych	  przez	  Walne	  Ze-‐
branie	  Delegatów.	   Komisja	   opiniuje	   przekazane	   kandydatury,	   uwzględniając	  w	   szczególności	   staż	   naukowy,	   zawodowy	   i	  
dydaktyczny,	  wybitną	  pozycję	  w	  otorynolaryngologii	  polskiej,	  europejskiej	  i	  światowej,	  konkretne	  zasługi	  kandydata	  a	  tak-‐
że,	  w	  odniesieniu	  do	  cudzoziemca,	  jego	  szczególne	  powiązania	  ze	  środowiskiem	  otorynolaryngologów	  polskich	  a	  w	  odnie-‐
sieniu	  do	  osoby	  posiadającej	  polskie	  obywatelstwo	  -‐	  wpływ	  na	  otorynolaryngologię	  polską,	  zwłaszcza	  na	  jej	  rozwój	  w	  re-‐
gionach	  kraju.	  

5. Osoby,	   którym	  przyznano	   godność	   członka	   honorowego	   Towarzystwa	   Zarząd	  Główny	   zawiadamia	   o	   decyzji	   z	   podaniem	  
miejsca	   i	   czasu	   następnego	   zjazdu	   lub	   sympozjum	   organizowanego	   przez	   Towarzystwo,	   na	   której	   otrzymają	   dyplomy	  
członków	   honorowych.	   Nowemu	   członkowi	   honorowemu	   przysługuje	   prawo	  wygłoszenia	  wykładu	  w	   ramach	   programu	  
zjazdu	  lub	  sympozjum,	  na	  którym	  jest	  mu	  wręczany	  dyplom.	  

6. Nazwiska	  osób,	  którym	  nadano	  godność	  członka	  honorowego	  Towarzystwa	  wraz	  z	  krótką	  notką	  biograficzną	  i	  uzasadnie-‐
niem	  tej	  decyzji	  winny	  być	  opublikowane	  na	  łamach	  „Polskiego	  Przeglądu	  Otorynolaryngologicznego”.	  

7. Członkowie	  honorowi	  	  posiadają	  wszystkie	  prawa	  i	  obowiązki	  członka	  zwyczajnego,	  chyba	  że	  statut	  stanowi	  inaczej.	  Człon-‐
kowie	  honorowi	  nie	  mają	  obowiązku	  uiszczania	  składek	  członkowskich	  a	  także	  opłat	  z	  tytułu	  uczestnictwa	  w	  zjazdach	  To-‐
warzystwa	  i	   jego	  Sekcji	  Naukowych.	  Członkowie	  honorowi	  będący	  cudzoziemcami	  nie	  mają	  czynnego	  ani	  biernego	  prawa	  
wyborczego	  do	  organów	  Towarzystwa.	  	  

8. Walne	  Zebranie	  Delegatów	  może	  pozbawić	   członka	  Towarzystwa	  członkostwa	  honorowego.	  Uchwała	   jest	  podejmowana	  
na	  wniosek	  co	  najmniej	  5	  członków	  Towarzystwa	  albo	  na	  wniosek	  Zarządu	  Oddziału,	  Zarządu	  Sekcji	  Naukowej	  lub	  Zarządu	  
Głównego.	  Uchwała	   zapada	  w	   tajnym	  głosowaniu	  większością	   2/3	   głosów.	  O	   pozbawieniu	   członkostwa	  honorowego	   in-‐
formuje	  się	  przez	  zamieszczenie	  informacji	  o	  tej	  decyzji	  na	  łamach	  „Polskiego	  Przeglądu	  Otorynolaryngologicznego”.	  

9. Członkostwo	  honorowe	  ustaje	  również	  w	  przypadku:	  
a. śmierci	  członka	  honorowego;	  
b. złożenia	  przez	   członka	  honorowego	  oświadczenia	  o	  wystąpieniu	   z	   Towarzystwa;	  oświadczenie	   jest	  dokony-‐

wane	  w	  formie	  pisemnej	  i	  składane	  Zarządowi	  Głównemu.	  
	  
§	  17.	  
1. Członkiem	  wspierającym	  Towarzystwa	  może	  zostać	  osoba	  fizyczna	  lub	  prawna,	  która	  wnosi	  znaczne	  wsparcie	  materialne	  

dla	  Towarzystwa	  w	  wysokości	  zadeklarowanej	  na	  piśmie.	  
2. Wpływy	  z	  tytułu	  składek	  wnoszonych	  przez	  członków	  wspierających	  są	  przeznaczone	  wyłącznie	  na	  prowadzenie	  statutowej	  

działalności	  Towarzystwa.	  	  
3. Członkowie	  wspierający	  mogą	   fundować	   stypendia	  przeznaczone	  na	   rozwój	  określonych	  działów	  otorynolaryngologii	   lub	  

wspierać	  rozwój	  naukowy	  poszczególnych	  członków	  Towarzystwa.	  	  
4. Członkowie	  wspierający	  mogą	  uczestniczyć	  w	  posiedzeniach,	  konferencjach	   i	   zjazdach	  naukowych	  organizowanych	  przez	  

Towarzystwo	  na	  zasadach	  określonych	  przez	  organizatorów	  tych	  imprez.	  	  
5. Członkowie	  wspierający	  nie	  biorą	  udziału	  w	  głosowaniach	  dotyczących	  wyboru	  władz	  Towarzystwa	  i	  nie	  mogą	  być	  wybie-‐

rani	  do	  tych	  władz.	  	  
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6. Członkowie	  wspierający	  są	  przyjmowani	  przez	  Zarząd	  Główny,	  który	  prowadzi	  ich	  rejestr.	  	  
7. Członkostwo	  wspierające	  ustaje	  w	  razie:	  

1) śmierci	  członka,	  
2) rezygnacji	  z	  członkostwa	  w	  Towarzystwie,	  
3) utraty	  zdolności	  prawnej	  przez	  członka	  wspierającego,	  	  
4) wykluczenia	  członka	  wspierającego.	  

8. Zarząd	  Główny,	  na	  wniosek	  członka	  Towarzystwa	  lub	  Zarządu	  Oddziału,	  może	  wykluczyć	  członka	  wspierającego	  na	  skutek:	  
1) nieprzestrzegania	  przez	  członka	  wspierającego	  postanowień	  statutu	  lub	  uchwał	  władz	  Towarzystwa,	  lub	  
2) podejmowanie	  przez	  członka	  wspierającego	  działań	  sprzecznych	  z	  celami	  Towarzystwa.	  

9. W	  przypadku	  podjęcia	  uchwały	  o	  wykluczeniu,	  odpis	  uchwały	  o	  wykluczeniu	  wraz	  z	  uzasadnieniem	  Zarząd	  Główny	  doręcza	  
wykluczanemu	  członkowi.	  W	  terminie	  1	  miesiąca	  od	  dnia	  doręczenia	  uchwały	  wykluczony	  członek	  wspierający	  może	  złożyć	  
odwołanie	  do	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  Uchwała	  w	  przedmiocie	   rozpatrzenia	  odwołania	   jest	  podejmowana	  na	  naj-‐
bliższym	  Walnym	   Zebraniu	  Delegatów,	   niezależnie	   od	   jego	   porządku	   obrad.	  Uchwała	  Walnego	   Zebrania	  Delegatów	   jest	  
ostateczna.	  

10. Członek	  wspierający	  ma	  prawo	  do	  rozpowszechniania	  informacji	  o	  członkostwie.	  
	  
Rozdział	  IV	  
Organy	  Towarzystwa	  
	  
§	  18.	  
1. Organami	  Towarzystwa	  są:	  

1) Walne	  Zebranie	  Delegatów;	  
2) Zarząd	  Główny;	  
3) Główna	  Komisja	  Rewizyjna.	  

2. Organami	  Oddziałów	  są:	  
1) Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału;	  
2) Zarząd	  Oddziału;	  
3) Komisja	  Rewizyjna	  Oddziału.	  

3. Organami	  Sekcji	  są:	  
1) Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji;	  
2) Zarząd	  Sekcji;	  
3) Komisja	  Rewizyjna	  Sekcji.	  

4. Członkowie	  organów	  Towarzystwa,	  wymienionych	  w	  ust.	  1	  pkt	  2	  i	  3,	  ust.	  2	  pkt	  2	  i	  3	  oraz	  w	  ust.	  3	  pkt	  2	  i	  3	  nie	  mogą	  pełnić	  
funkcji	  w	  tym	  samym	  organie	  dłużej	  niż	  przez	  trzy	  kolejne	  kadencje.	  

5. Kadencja	  wszystkich	  organów	  Towarzystwa,	  organów	  Oddziałów	  i	  organów	  Sekcji	  trwa	  2	  (dwa)	  lata,	  o	  ile	  Walne	  Zebranie	  
Delegatów	  nie	  ustali	  innego	  okresu.	  

6. Członkowie	  władz	  Towarzystwa	  pełnią	  swe	  funkcje	  społecznie.	  
	  
§	  19.	  
1. Uchwały	   wszystkich	   organów	   Towarzystwa,	   organów	   Oddziałów	   i	   organów	   Sekcji	   podejmowane	   są	   zwykłą	   większością	  

głosów	  w	  obecności	  co	  najmniej	  połowy	  ogólnej	  liczby	  członków	  organu,	  o	  ile	  Statut	  nie	  stanowi	  inaczej.	  
2. W	  razie	  równości	  głosów	  rozstrzyga	  głos	  przewodniczącego	  organu	  Towarzystwa,	  Oddziału	  lub	  Sekcji.	  
	  
§	  20.	  
1. Wybory	  członków	  organów	  Towarzystwa,	  organów	  Oddziałów	  i	  organów	  Sekcji	  odbywają	  się	  przy	  nieograniczonej	   liczbie	  

kandydatów	  w	  głosowaniu	  równym	  i	  tajnym.	  
2. Członek	  organu	  lub	  organ	  Towarzystwa,	  Oddziału	  lub	  Sekcji,	  z	  wyjątkiem	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów,	  Walnego	  Zebrania	  

Członków	  Oddziału	  lub	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Sekcji,	  mogą	  być	  odwołani	  przez	  organ,	  który	  dokonał	  wyboru.	  
3. Uchwała	   w	   przedmiocie	   odwołania	   członka	   organu	   lub	   organu	   Towarzystwa,	   Oddziału	   lub	   Sekcji	   zapada	   w	   głosowaniu	  

równym	  i	  tajnym,	  większością	  2/3	  głosów	  pod	  warunkiem,	  że	  liczba	  ważnie	  oddanych	  głosów	  jest	  nie	  mniejsza	  niż	  połowa	  
ogólnej	  liczby	  członków	  organu.	  

	  
§	  21.	  
1. Członek	  Towarzystwa,	  który	  uczestniczył	  w	  wyborach	  może	  wnieść	  protest	  przeciwko	  ważności	  wyborów	  członka	  organu	  

Towarzystwa,	  Oddziału	   lub	  Sekcji,	   zarzucając	  w	  szczególności	  naruszenie	  przepisów	  dotyczących	  przeprowadzania	  wybo-‐
rów	  lub	  niewłaściwego	  ustalenia	  ich	  wyników.	  

2. Protest	  wnosi	  się	  pisemnie	  do	  organu,	  który	  dokonał	  wyboru,	  w	  terminie	  7	  dni	  od	  dnia	  wyborów.	  
3. Organ,	  do	  którego	  wniesiono	  protest,	  może	  go	  uwzględnić	  dokonując	  uchylenia	  uchwały	  w	  sprawie	  wyboru,	  stwierdzając	  

jednocześnie	  wygaśnięcie	  mandatu	  członka	  organu	  wybranego	  uchwałą,	  której	  protest	  dotyczy	  oraz	  podejmując	  ponowną	  
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uchwałę	  w	  przedmiocie	  wyboru.	  Protest	  jest	  rozstrzygany	  na	  najbliższym	  posiedzeniu	  organu,	  do	  którego	  protest	  wnie-‐
siono.	  

	  
§	  22.	  
1. Walne	  Zebranie	  Delegatów	  jest	  najwyższą	  władzą	  Towarzystwa.	  	  
2. Walne	   Zebranie	  Delegatów	  może	   się	   odbywać	  w	   trybie	   zwyczajnym,	   nie	   rzadziej	   niż	   jeden	   raz	  w	   czasie	   kadencji,	   lub	  w	  

trybie	  nadzwyczajnym.	  
3. Zasady	  odbywania	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  określa	  Regulamin	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  uchwalany	  przez	  Walne	  

Zebranie	  Delegatów.	  	  
4. Nadzwyczajne	  Walne	  Zebranie	  Delegatów	  zwoływane	  	  jest	  przez	  Zarząd	  Główny	  Towarzystwa:	  

1) z	  własnej	  inicjatywy;	  
2) na	  wniosek	  Głównej	  Komisji	  Rewizyjnej;	  
3) na	  umotywowany	  wniosek	  podpisany	  przez	  co	  najmniej	  300	  członków	  Towarzystwa.	  

5. Zarząd	  Główny	  zwołuje	  Nadzwyczajne	  Walne	  Zebranie	  Delegatów	  w	  ciągu	  2	  miesięcy	  od	  dnia	  otrzymania	  wniosku	  z	  po-‐
rządkiem	  obrad	   jak	  we	  wniosku	  Głównej	  Komisji	  Rewizyjnej	   lub	  członków	  Towarzystwa.	  Zarząd	  Główny	  może	  rozszerzyć	  
porządek	  obrad	  ponad	  zaproponowany	  we	  wniosku	  o	  zwołanie	  Zebrania.	  	  

6. Nadzwyczajne	  Walne	  Zebranie	  Delegatów	  obraduje	  wyłącznie	  nad	  sprawami,	  dla	  których	  omówienia	  zostało	  zwołane.	  	  
	  
§	  23.	  
Do	  kompetencji	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  należy	  w	  szczególności::	  
1. uchwalanie	  głównych	  kierunków	  działań	  naukowych,	  organizacyjnych	  i	  finansowych	  Towarzystwa,	  	  
2. analiza	  i	  przyjmowanie	  sprawozdań	  z	  działalności	  Zarządu	  Głównego,	  Głównej	  Komisji	  Rewizyjnej,	  	  redakcji	  „Otolaryngolo-‐

gii	  Polskiej”,	  „Polskiego	  Przeglądu	  Otorynolaryngologicznego”,	  Komisji	  ds.	  Członków	  Honorowych	  i	  Komisji	  ds.	  Nagrody	  im	  
prof.	  Jana	  Miodońskiego,	  

3. rozstrzyganie	  wniosku	  Głównej	  Komisji	  Rewizyjnej	  o	  udzielenie	  absolutorium	  Zarządowi	  Głównemu;	  
4. wybór	  Zarządu	  Głównego,	  Głównej	  Komisji	  Rewizyjnej,	  Komisji	  ds.	  Członków	  Honorowych	  i	  Komisji	  ds.	  Nagrody	  im.	  prof.	  

Jana	  Miodońskiego	  oraz	  powołanie	  redaktorów	  naczelnych	  „Otolaryngologii	  Polskiej”	  i	  „Polskiego	  Przeglądu	  Otorynolaryn-‐
gologicznego”,	  

5. rozpatrywanie	  wniosków	  Zarządu	  Głównego,	  Zarządów	  Oddziałów	  i	  Zarządów	  Sekcji	  oraz	  członków	  Towarzystwa	  dotyczą-‐
cych	  działalności	   i	  organizacji	  Towarzystwa	  zgłoszonych	  do	  Zarządu	  Głównego	  nie	  później	  niż	  na	  30	  dni	  przed	   terminem	  
Walnego	  Zebrania	  Delegatów,	  	  

6. ustalanie	  miejsca	  następnych	  zjazdów	  naukowych	  Towarzystwa,	  	  
7. uchwalanie	  wielkości	  odpisu	  od	  składki	  członkowskiej	  przekazywanej	  do	  Zarządu	  Głównego	  Towarzystwa,	  	  
8. podejmowanie	  uchwał	  o	  zmianie	  statutu	  lub	  rozwiązaniu	  Towarzystwa,	  	  
9. podejmowanie	  uchwał	  w	  sprawie	  regulaminu	  i	  porządku	  obrad	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  
	  
§	  24.	  
1. W	  Walnym	  Zebraniu	  Delegatów	  biorą	  udział:	  

1) z	  głosem	  stanowiącym:	  
a) delegaci	  (lub	  ich	  zastępcy)	  wybrani	  na	  walnych	  zebraniach	  oddziałów	  Towarzystwa	  w	  stosunku	  jeden	  de-‐

legat	  na	  20	  członków	  oddziału,	  którzy	  nie	  zalegają	  z	  opłatą	  składek	  członkowskich	  na	  rzecz	  Towarzystwa	  
lub	  są	  zwolnieni	  z	  opłacania	  składki.	  Jeżeli	  w	  wyniku	  podzielenia	  liczby	  członków	  oddziału,	  o	  których	  mo-‐
wa	  powyżej,	  przez	   liczbę	  20,	  pozostanie	   reszta	   to	  wówczas	  oddziałowi	  przysługuje	  dodatkowy	  mandat.	  
Ponadto	  wybiera	  się	  pierwszego	  i	  drugiego	  zastępcę	  delegata;	  

b) 	  członkowie	  honorowi	  Towarzystwa	  będący	  obywatelami	  Rzeczypospolitej	  Polskiej.	  
2) z	  głosem	  doradczym:	  

a) członkowie	  ustępujących	  władz	  –	  Zarządu	  Głównego	  i	  Głównej	  Komisji	  Rewizyjnej	  –	  jeżeli	  nie	  zostali	  wy-‐
brani	  delegatami;	  

b) zaproszeni	  goście.	  
2. W	  przypadku	  braku	  możliwości	  uczestniczenia	  delegata	  w	  Walnym	  Zebraniu	  Delegatów	  zastępuje	  go	  zastępca	  delegata.	  W	  

każdym	  Oddziale	  wybiera	  się	  2	  zastępców.	  
	  
§	  25.	  
1. Mandat	  członka	  organu	  Towarzystwa,	  oddziału	  terenowego	  lub	  sekcji	  naukowej	  wygasa	  po	  zakończeniu	  kadencji,	  z	  chwilą	  

dokonania	  kolejnego	  wyboru	  danego	  organu,	  a	  przed	  tym	  terminem	  w	  przypadkach:	  
1) zrzeczenia	  się	  mandatu;	  
2) ustania	  członkostwa	  Towarzystwa;	  
3) odwołania	  przez	  organ,	  który	  dokonał	  wyboru;	  
4) uwzględnienia	  protestu	  na	  wybór,	  na	  warunkach	  określonych	  w	  Statucie.	  
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2. Do	  organów	  Towarzystwa	  mogą	  kandydować	  delegaci	  nieobecni	  na	  Walnym	  Zebraniu	  Delegatów	  z	  usprawiedliwionych	  

powodów,	  jeśli	  wyrazili	  na	  to	  pisemną	  zgodę	  i	  po	  uzyskaniu	  na	  to	  zgody	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  
3. Uczestnictwo	  delegatów	  na	  Walnym	  Zebraniu	  Delegatów	  jest	  ich	  obowiązkiem.	  	  
	  
§	  26.	  
1. Walne	  Zebranie	  Delegatów	  może	  podejmować	  uchwały,	  w	  tym	  dokonywać	  wyborów,	  jeżeli	  bierze	  w	  nim	  udział:	  

1) w	  pierwszym	  terminie	  nie	  mniej	  niż	  2/3	  delegatów,	  
2) w	  przypadku	  braku	  osiągnięcia	  kworum	  wskazanego	  w	  pkt.	  1	  powyżej	  dopuszczalne	  jest	  zwołanie	  Walnego	  Zebra-‐

nia	  Delegatów	  w	  drugim	  terminie	  -‐	  po	  upływie	  15	  minut	  od	  chwili	  otwarcia	  obrad	  –	  wówczas	  uchwały	  mogą	  być	  
podejmowane	  bez	  względu	  na	  liczbę	  obecnych	  delegatów.	  

2. Uchwały	  Walnego	   Zebrania	  w	   sprawach	   innych	   niż	  wybór	   organów	   są	   podejmowane	   jawnie,	   ale	   na	  wniosek	   chociażby	  
jednego	  członka	  Zebrania	  mogą	  zostać	  utajnione.	  	  

3. Delegaci	  mogą	  głosować	  tylko	  osobiście,	  przy	  przestrzeganiu	  zasady	  jeden	  delegat	  =	  jeden	  głos.	  	  
	  
§	  27.	  
1. Walne	   Zebranie	   Delegatów	   otwiera	   Przewodniczący	   ustępującego	   Zarządu	   Głównego,	   po	   czym	   delegaci	   w	   głosowaniu	  

jawnym	   powołują	   Przewodniczącego	   obrad,	   jego	   zastępcę	   i	   dwóch	   sekretarzy,	   których	   zadaniem	   będzie	   przygotowanie	  
protokołu	  obrad.	  	  

2. Uchwały	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  są	  protokołowane	  i	  podpisywane	  przez	  Przewodniczącego	  obrad	  i	  Sekretarzy	  oraz	  
przekazywane	  jako	  dokument	  nowo	  wybranemu	  Zarządowi	  Głównemu	  w	  terminie	  30	  dni.	  	  

3. Protokół	  Walnego	  zebrania	  Delegatów	  jako	  ważny	  dokument	  Towarzystwa	  winien	  być	  opublikowany	  na	  łamach	  „Polskiego	  
Przeglądu	  Otorynolaryngologicznego”.	  

	  
§	  28.	  
1. O	  miejscu,	  czasie	  i	  porządku	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  zwoływanego	  w	  trybie	  zwyczajnym	  Zarząd	  Główny	  Towarzystwa	  

zawiadamia	  Zarządy	  Oddziałów	  nie	  później	  niż	  90	  dni	  przed	  planowanym	  terminem	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  
2. 	  Walne	   zebrania	  wyborcze	   członków	   Towarzystwa	  winny	   odbyć	   się	  w	  Oddziałach	   najpóźniej	   na	   60	   dni	   przed	   terminem	  

Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  	  
3. Zarządy	  Oddziałów	  zobowiązane	  są	  przesłać	  do	  Zarządu	  Głównego	  listy	  imienne	  wybranych	  delegatów	  i	  ich	  zastępców	  nie	  

później	  niż	  30	  dni	  przed	  terminem	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  	  
	  
§	  29.	  
1. Walne	  Zebranie	  Delegatów	  wybiera:	  

1) Zarząd	  Główny	  Towarzystwa	  składający	  się	  z	  9	  osób:	  
a) Przewodniczący.	   Kandydatem	   ustępującego	   Zarządu	   na	   stanowisko	   Przewodniczącego	   jest	   Przewodni-‐

czący	  elekt	  ustępującego	  Zarządu;	  
b) Przewodniczący	  elekt;	  
c) 7	  członków,	  w	  tym	  Sekretarz	  i	  Skarbnik.	  

Walne	  Zebranie	  Delegatów	  musi	  przeprowadzić	  oddzielne	  głosowanie	  w	  sprawie	  wyboru	  Przewodniczącego	  oraz	  
Przewodniczącego	   elekta.	   Nowo	   wybrany	   Przewodniczący	   ma	   prawo	   wskazać	   przy	   wyborze	   członków	   Zarządu	  
Głównego	  kandydatów	  na	  Sekretarza	  i	  Skarbnika	  Towarzystwa.	  

2) Główną	  Komisję	  Rewizyjną	  w	  składzie	  3-‐ch	  członków;	  
3) Redaktorów	  naczelnych	  „Otolaryngologii	  Polskiej”	  i	  „Polskiego	  Przeglądu	  Otolaryngologicznego”;	  
4) Komisję	  ds.	  Członków	  Honorowych	  w	  składzie	  3	  członków;	  
5) Komisję	  ds.	  Nagrody	  im.	  	  Prof.	  J.	  Miodońskiego	  w	  składzie	  3	  członków.	  

2. Członkowie	  Towarzystwa	  nie	  mogą	  być	  wybierani	  do	  Zarządu	  Głównego	  na	  więcej	  niż	  3	  kolejne	  kadencje.	  
3. Zarząd	  Główny	  winien	  ukonstytuować	  się	  na	  swym	  pierwszym	  posiedzeniu,	  jednak	  nie	  później	  niż	  2	  tygodnie	  od	  daty	  wy-‐

boru.	  	  
	  
§	  30.	  
1. Do	  kompetencji	  Zarządu	  Głównego	  należy:	  

1) kierowanie	  działalnością	  Towarzystwa	  zgodnie	  z	  postanowieniami	  statutu	   i	  uchwałami	  Walnego	  Zebrania	  Delega-‐
tów;	  

2) uchwalanie	  planów	  działalności	  naukowej,	  organizacyjnej	  i	  finansowej	  Towarzystwa;	  	  
3) powoływanie	  komitetów	  redakcyjnych	  „Otolaryngologii	  Polskiej”	  i	  „Polskiego	  Przeglądu	  Otorynolaryngologicznego”	  

na	  wniosek	  ich	  redaktorów	  naczelnych	  i	  nadzór	  nad	  wydawaniem	  tych	  czasopism;	  
4) prowadzenie	  ewidencji	  członków	  zwyczajnych,	  honorowych	  oraz	  członków	  wspierających;	  
5) podejmowanie	  uchwał	  w	  sprawie	  udziału	  przedstawicieli	  Towarzystwa	  w	  pracach	  organizacyjnych	  i	  zjazdach	  nau-‐

kowych	  zagranicznych	  i	  międzynarodowych;	  
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6) ustalanie	  wysokości	  składek	  rocznych	  dla	  członków	  zwyczajnych;	  
7) powoływanie	  komisji	  i	  innych	  organów	  pomocniczych	  Towarzystwa	  oraz	  ustalanie	  regulaminu	  ich	  działania;	  	  
8) przyjmowanie	  sprawozdań	  z	  działalności	  oddziałów	  terenowych	  i	  sekcji	  naukowych	  Towarzystwa;	  
9) reprezentowanie	  Towarzystwa	  na	  zewnątrz	  i	  działanie	  w	  jego	  imieniu;	  
10) współdziałanie	  z	  władzami	  państwowymi,	   izbami	   lekarskimi	   i	  medycznymi	   towarzystwami	  naukowymi	  w	  zakresie	  

realizacji	  celów	  statutowych	  Towarzystwa;	  
11) podejmowanie	   działań	   i	   wyrażanie	   opinii	   we	   wszystkich	   sprawach	   bieżących	   dotyczących	   otorynolaryngologii	   w	  

Polsce;	  
12) wyznaczanie	  delegatów	  na	  Walne	  Zebranie	  EUFOS	  (Europejska	  Federacja	  Towarzystw	  Otolaryngologicznych),	  IFOS	  

(Międzynarodowa	  Federacja	  Towarzystw	  Otolaryngologicznych)	   i	  sekcji	   laryngologicznej	  UEMS	  (Unia	  Europejskich	  
Towarzystw	  Medycznych);	  	  

13) zgłaszanie	   kandydatów	  na	   krajowych	   konsultantów	  w	  dziedzinach:	  otorynolaryngologii,	   otorynolaryngologii	   dzie-‐
cięcej,	  audiologii	  i	  foniatrii;	  

14) ustalanie	  terminów	  i	  programów	  Walnych	  Zebrań	  Delegatów	  oraz	  Krajowych	  Zjazdów	  Towarzystwa;	  
15) dokonywanie	  innych	  czynności	  wskazanych	  w	  Statucie.	  

2. Przewodniczący-‐elekt	  organizuje	  Walne	  Zebranie	  Delegatów	  i	  Krajowy	  Zjazd	  Towarzystwa.	  W	  organizacji	  Walnego	  Zebrania	  
Delegatów	  uczestniczy	  ponadto	  Zarząd	  Główny	  Towarzystwa.	  

	  
§	  31.	  
1. Zarząd	  Główny	  zbiera	  się	  na	  posiedzenia	  plenarne	  w	  miarę	  potrzeb,	  jednak	  nie	  rzadziej	  niż	  trzy	  razy	  w	  roku.	  	  
2. Przewodniczący	  Zarządu	  Głównego	  może	  zaprosić	  na	  posiedzenie	  Zarządu	  Głównego	  osoby,	  które	  są	  ekspertami	  w	  zakre-‐

sie	  omawianych	  	  problemów	  dotyczących	  Towarzystwa.	  	  
	  
§32.	  
Zarząd	  Główny	  w	  razie	  konieczności	  może	  dokooptować	  do	  swego	  składu	  na	  zwolniony	  mandat	  nowych	  członków,	   jednak	  w	  
liczbie	  nie	  przekraczającej	  25%	  członków	  pochodzących	  z	  wyboru.	  
	  
§	  33.	  
Walne	  Zebranie	  Delegatów	  wybiera	  3	  członków	  Głównej	  Komisji	  Rewizyjnej.	  
	  
§	  34.	  
1. Główna	  Komisja	  Rewizyjna	  wybiera	  ze	  swego	  składu	  przewodniczącego.	  O	  wyborze	  zawiadamia	  się	  Zarząd	  Główny	  przesy-‐

łając	  protokół	  wyborów.	  
2. Główna	  Komisja	  Rewizyjna	  obowiązana	  jest	  do	  przeprowadzenia	  co	  najmniej	  raz	  w	  roku	  kontroli	  całokształtu	  działalności	  

Towarzystwa	  ze	  szczególnym	  uwzględnieniem	  działalności	  finansowej	  pod	  względem	  celowości,	  rzetelności	  i	  gospodarno-‐
ści,	  okresowych	  kontroli	  opłacania	  składek	  członkowskich	   i	  przedstawianie	  pisemnych	  opinii	  dotyczących	  ustalania	  wyso-‐
kości	  składki	  członkowskiej.	  

3. Główna	  Komisja	  Rewizyjna	  przedkłada	  Zarządowi	  Głównemu	  co	  najmniej	   raz	  do	   roku,	  po	   kontroli,	  wnioski	  wynikające	   z	  
tejże	  kontroli	  oraz	  analizuje	  uzyskane	  wyjaśnienia.	  	  

	  
§	  35.	  
Sprawy	  sporne	  między	  członkami	  Towarzystwa	  winny	  być	  kierowane	  do	  rozpatrzenia	  przez	  właściwe	  organy	  samorządu	  lekar-‐
skiego.	  
	  
Rozdział	  V	  
Oddziały	  terenowe	  Towarzystwa	  
	  
§	  36.	  
1. Oddział	  powstaje	  i	  zostaje	  rozwiązany	  uchwałą	  Zarządu	  Głównego.	  
2. Członkami	  Oddziału	  są	  członkowie	  zwyczajni	  i	  honorowi	  Towarzystwa	  wpisani	  na	  listę	  członków	  oddziału	  terenowego.	  
3. Teren	  działalności	  Oddziału	   i	  miejsce	  siedziby	  zarządu	  Oddziału	  ustala	  Zarząd	  Główny,	  uwzględniając	  podział	  administra-‐

cyjny	  kraju.	  
4. Zarząd	  Główny	  może	  powołać	  Oddział	  na	  wniosek	  co	  najmniej	  30	  członków	  zwyczajnych	  Towarzystwa.	  W	  tym	  celu	  Zarząd	  

Główny	  powołuje	  pełnomocnika,	  który	  zwołuje	  zebranie	  organizacyjno-‐wyborcze	  Oddziału,	  na	  którym	  dokonuje	  się	  wybo-‐
ru	  Zarządu	  Oddziału	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału.	  	  

5. W	  przypadku,	  gdy	  liczba	  członków	  Oddziału	  obniży	  się	  	  poniżej	  30	  członków,	  Zarząd	  Główny,	  po	  zasięgnięciu	  opinii	  Walne-‐
go	  Zebrania	  Członków	  Oddziału,	  podejmuje	  uchwałę	  o	  rozwiązaniu	  Oddziału.	  Członkowie	  rozwiązanego	  Oddziału	  	  zostają	  
przeniesieni	  do	  innego	  Oddziału	  Towarzystwa,	  wskazanego	  w	  uchwale	  Zarządu	  Głównego	  rozwiązującej	  Oddział.	  W	  takim	  
wypadku	  wygasają	  mandaty	  członków	  organów	  Oddziału.	  
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§	  37.	  
1. Przystępując	  do	  Towarzystwa	  członek	  wskazuje	  Oddział,	  którego	  będzie	  członkiem.	  	  
2. Członek	  Oddziału	  może	  przenieść	  się	  do	  innego	  Oddziału.	  W	  takim	  wypadku	  Zarząd	  Oddziału	  skreśla	  członka	  z	  listy	  człon-‐

ków	  Oddziału.	  
	  
§	  38.	  
1. Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału	  odbywa	  się	  w	   trybie	   zwyczajnym	   jeden	  raz	  w	  okresie	  kadencji	   lub	  w	   trybie	  nadzwy-‐

czajnym.	  
2. Walne	   Zebranie	   Członków	  Oddziału	   odbywa	   się	   na	   podstawie	   Regulaminu	  Walnego	   Zebrania	   Członków	  Oddziału,	   który	  

uchwala	  Zarząd	  Główny	  Towarzystwa.	  	  
3. Nadzwyczajne	  Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału	  zwoływane	  jest	  przez	  Zarząd	  Oddziału:	  

1) z	  własnej	  inicjatywy;	  
2) na	  wniosek	  Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału;	  
3) na	  pisemny,	  umotywowany	  wniosek	  podpisany	  przez	  co	  najmniej	  20	  członków	  Oddziału.	  

4. Zarząd	  Oddziału	  zwołuje	  nadzwyczajne	  Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału	  w	  okresie	  30	  dni	  od	  dnia	  otrzymania	  wniosku,	  z	  
porządkiem	  obrad	   jak	  we	  wniosku	  Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału	   lub	  członków	  Oddziału.	  Zarząd	  Oddziału	  może	  rozszerzyć	  
porządek	  obrad	  ponad	  zaproponowany	  we	  wniosku	  o	  zwołanie	  Zebrania.	  

5. Nadzwyczajne	  Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału	  obraduje	  wyłącznie	  nad	  sprawami,	  dla	  których	  omówienia	  zostało	  zwo-‐
łane.	  	  

	  
§	  39.	  
Do	  kompetencji	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Oddziału	  należy:	  	  
1. ustalanie	  kierunków	  realizacji	  celów	  statutowych	  Towarzystwa	  na	  terenie	  działania	  Oddziału;	  
2. wykonywanie	  uchwał	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów;	  
3. rozstrzyganie	  wniosku	  Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału	  o	  udzielenie	  absolutorium	  Zarządowi	  Oddziału;	  
4. ustalenie	  częstotliwości,	  tematyki	  oraz	  miejsca	  zebrań	  naukowych	  i	  szkoleniowych;	  
5. rozpatrywanie	  i	  przyjmowanie	  sprawozdań	  z	  działalności	  Zarządu	  Oddziału	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału;	  
6. wybór	  Zarządu	  Oddziału	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału;	  
7. wybór	  delegatów	  i	  ich	  zastępców	  reprezentujących	  członków	  Oddziału	  na	  Walnym	  Zebraniu	  Delegatów;	  
8. formułowanie	  i	  przekazywanie	  do	  Zarządu	  Głównego	  i	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  postulatów	  i	  wniosków	  dotyczących	  

działalności	  Towarzystwa;	  
9. zgłaszanie	  do	  Zarządu	  Głównego	  kandydatur	  na	  członka	  honorowego	  Towarzystwa;	  
10. dokonywanie	  innych	  czynności	  wskazanych	  w	  Statucie.	  
	  
§	  40.	  
W	  Walnym	  Zebraniu	  Członków	  Oddziału	  biorą	  udział:	  
1. z	  głosem	  stanowiącym	  członkowie	  Oddziału,	  którzy	  opłacili	  składkę	  członkowską	  na	  rzecz	  Towarzystwa	  za	  rok	  poprzedzają-‐

cy	  Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału;	  
2. z	  głosem	  doradczym:	  

1) członkowie	  ustępującego	  Zarządu	  Oddziału	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału,	  jeżeli	  nie	  spełniają	  wymogu	  określonego	  
w	  ust.1	  powyżej;	  

2) członkowie	  honorowi;	  
3) zaproszeni	  goście.	  	  

	  
§	  41.	  
Do	   Zarządu	  Oddziału	   i	   Komisji	   Rewizyjnej	  Oddziału	  mogą	   kandydować	   nieobecni	   z	  ważnych	   powodów	  na	  Walnym	   Zebraniu	  
Członków	  Oddziału	   członkowie	  Oddziału,	   	   jeżeli	  wyrazili	   na	   to	  pisemną	   zgodę	   i	   po	  uzyskaniu	   na	   to	   zgody	  Walnego	   Zebrania	  
Członków	  Oddziału.	  
	  
§	  42.	  
1. Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału	  może	  podejmować	  uchwały,	  w	  tym	  dokonywać	  wyborów	  jeżeli	  bierze	  w	  nim	  udział:	  

1) w	  pierwszym	  terminie	  nie	  mniej	  niż	  połowa	  członków	  Oddziału,	  	  
2) w	  przypadku	  braku	  osiągnięcia	  kworum	  wskazanego	  w	  pkt.	  1	  powyżej,	  dopuszczalne	  jest	  zwołanie	  Walnego	  Zebra-‐

nia	  Członków	  Oddziału	  w	  drugim	  terminie,	  po	  upływie	  15	  minut	  od	  chwili	  otwarcia	  obrad	  –	  wówczas	  uchwały	  mogą	  
być	  podejmowane	  bez	  względu	  na	  liczbę	  obecnych	  członków	  Oddziału.	  

2. Uchwały	  Walnego	   Zebrania	  w	   sprawach	   innych	   niż	  wybór	   organów	   są	   podejmowane	   jawnie,	   ale	   na	  wniosek	   chociażby	  
jednego	  członka	  Zebrania	  mogą	  zostać	  utajnione	  
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§	  43.	  
1. Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału	  otwiera	  Przewodniczący	  ustępującego	  Zarządu	  Oddziału,	  po	  czym	  delegaci	  w	  głosowa-‐

niu	  jawnym	  powołują	  Przewodniczącego	  obrad	  i	  Sekretarza	  	  którego	  zadaniem	  będzie	  przygotowanie	  protokołu	  obrad.	  	  
2. Uchwały	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Oddziału	  są	  protokołowane	  i	  podpisywane	  przez	  Przewodniczącego	  obrad	  i	  Sekreta-‐

rza	  oraz	  przekazywane	  jako	  dokument	  nowo	  wybranemu	  Zarządowi	  Oddziału	  w	  terminie	  30	  dni.	  
	  
§	  44.	  
O	   terminie,	  miejscu	   i	  porządku	  obrad	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Oddziału	  Zarząd	  Oddziału	   zawiadamia	  członków	  Oddziału	  
oraz	  Zarząd	  Główny	  Towarzystwa	  nie	  później	  niż	  na	  14	  dni	  przed	  zebraniem.	  
	  
§	  	  45.	  
1. Walne	  zebranie	  członków	  oddziału	  terenowego	  dokonuje	  wyboru:	  

1) Zarządu	  Oddziału	  składający	  się	  z	  5	  osób:	  
a) Przewodniczącego;	  	  
b) Sekretarza,	  skarbnika	  i	  2	  członków.	  	  

2) Komisji	  Rewizyjnej	  Oddziału	  w	  składzie	  3	  członków.	  
2. Walne	  Zebranie	  Członków	  Oddziału	  musi	  przeprowadzić	  oddzielne	  głosowanie	  w	  sprawie	  wyboru	  Przewodniczącego.	  
3. Przewodniczący	  Zarządu	  Oddziału	  może	  pełnić	  tę	  funkcję	  nie	  dłużej	  niż	  przez	  2	  kolejne	  kadencje.	  Ta	  sama	  osoba	  może	  być	  

wybrana	  ponownie	  na	  tę	  funkcję	  po	  przerwie	  wynoszącej	  co	  najmniej	  jedną	  kadencję.	  	  
	  
§	  46.	  
Zarząd	  Oddziału	  zbiera	  się	  na	  swe	  posiedzenia	  w	  miarę	  potrzeby,	  jednak	  nie	  rzadziej	  niż	  dwa	  razy	  w	  roku.	  	  
	  
§	  47.	  
Do	  kompetencji	  Zarządu	  Oddziału	  należy:	  	  
1. kierowanie	  działalnością	  Oddziału	  zgodnie	  z	  postanowieniami	  Statutu,	  uchwałami	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  i	  Walnego	  

Zebrania	  Członków	  Oddziału;	  
2. organizowanie	  zebrań	  naukowo-‐szkoleniowych	  Oddziału;	  
3. reprezentowanie	  Oddziału	  na	  zewnątrz	  i	  występowanie	  w	  jego	  imieniu;	  
4. uchwalanie	  planów	  działalności	  naukowej,	  szkoleniowej	  i	  organizacyjnej	  oddziału;	  
5. uchwalanie	  rocznych	  preliminarzy	  dochodów	  i	  wydatków;	  
6. zbieranie	  składek	  członkowskich	  i	  odprowadzanie	  należnego	  odpisu	  z	  tego	  tytułu	  do	  kasy	  Zarządu	  Głównego	  Towarzystwa;	  
7. wspieranie	  inicjatyw	  wydawniczych	  Towarzystwa,	  zwłaszcza	  wydawania	  „Otolaryngologii	  Polskiej”	  i	   	  „Polskiego	  Przeglądu	  

Otorynolaryngologicznego”	  poprzez	  propagowanie	  prenumeraty	  tych	  czasopism;	  
8. prowadzenie	  ewidencji	  członków	  oddziału;	  
9. współdziałanie	   z	   terenowymi	  organami	  administracji	  państwowej,	   samorządu	   terytorialnego	   i	   izb	   lekarskich	  w	  sprawach	  

dotyczących	  członków	  Towarzystwa	  i	  całego	  środowiska	  otorynolaryngologów	  na	  danym	  terenie;	  
10. przyjmowanie	  do	  Towarzystwa	  nowych	  członków	  oraz	  wykluczanie	  członków	  Towarzystwa	  na	  warunkach	  określonych	  w	  

Statucie;	  
11. przedkładanie	  Zarządowi	  Głównemu	  Towarzystwa	  sprawozdań	  z	  działalności	  oddziału	  w	  terminie	  do	  31	  stycznia	  każdego	  

roku;	  
12. wykonywania	  innych	  czynności	  określonych	  w	  Statucie.	  
	  
§	  48.	  
Zarząd	  Oddziału	  może	  dokooptować	  do	  swego	  składu	  w	  razie	  konieczności	   i	  na	  miejsca	  wolne	  nowych	  członków,	   jednak	  nie	  
więcej	  niż	  25%	  pochodzących	  z	  wyboru.	  
	  
§	  49.	  
1. Komisja	  Rewizyjna	  Oddziału	  spośród	  swych	  członków	  wybiera	  przewodniczącego.	  
2. Komisja	  Rewizyjna	  Oddziału	  przynajmniej	  raz	  w	  roku	  przeprowadza	  kontrolę	  całokształtu	  działalności	  oddziału,	  a	  jej	  wyniki	  

przedstawia	  pisemnie	  Zarządowi	  Oddziału.	  
	  
Rozdział	  VI	  
Sekcje	  naukowe	  
	  
§	  50.	  
1. Sekcja	  powstaje	  i	  zostaje	  rozwiązana	  na	  podstawie	  uchwały	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów.	  	  
2. W	  skład	  Sekcji	  wchodzą	  członkowie	  zwyczajni	  i	  honorowi	  	  Towarzystwa	  wpisani	  na	  listę	  członków	  Sekcji.	  
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3. Walne	  Zebranie	  Delegatów	  Towarzystwa	  może	  powołać	  sekcję	  z	  własnej	  inicjatywy	  lub	  na	  wniosek	  co	  najmniej	  20	  

członków	  zwyczajnych	  Towarzystwa.	  W	  tym	  celu	  Walne	  Zebranie	  Delegatów	  powołuje	  pełnomocnika,	  który	  i	  zwołuje	  ze-‐
branie	  organizacyjno-‐wyborcze	  Sekcji,	  na	  którym	  dokonuje	  się	  wyboru	  Zarządu	  Sekcji	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Sekcji.	  

4. W	  przypadku,	  gdy	  liczba	  członków	  Sekcji	  obniży	  się	  	  poniżej	  10	  członków,	  Walne	  Zebranie	  Delegatów,	  po	  zasięgnięciu	  opinii	  
Walnego	  Zebrania	  Członków	  Sekcji	  może	  podjąć	  uchwałę	  o	  rozwiązaniu	  Sekcji.	  	  

5. Sekcje	  zajmują	  się	  działalnością	  naukową,	  szkoleniową	  i	  organizacyjną	  w	  zakresie	  wydzielonych	  problemów	  lub	  dyscyplin	  
otorynolaryngologicznych.	  	  

6. Sekcje	  działają	  przy	  Zarządzie	  Głównym.	  W	  konferencjach	  naukowych	  organizowanych	  przez	  Sekcję	  może	  brać	  udział	  każdy	  
członek	  Towarzystwa.	  

7. Do	  Sekcji	  może	  należeć	  każdy	  członek	  Towarzystwa	  po	  złożeniu	  Zarządowi	  Sekcji	  pisemnej	  deklaracji	  chęci	  przystąpienia.	  
Zarząd	  Sekcji	  prowadzi	  ewidencję	  członków	  Sekcji,	  którą	  po	  zakończeniu	  kadencji	  przekazuje	  nowo	  wybranemu	  Zarządowi	  
Sekcji.	  

8. Członek	  Towarzystwa	  może	  należeć	  do	  kilku	  Sekcji.	  	  
	  
§	  51.	  
Skreślenie	  z	  listy	  członków	  Sekcji	  następuje	  na	  wniosek	  członka	  Sekcji,	  który	  w	  każdym	  czasie	  może	  wystąpić	  z	  Sekcji.	  
	  
§	  52.	  
1. Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji	  odbywa	  się	  w	  trybie	  zwyczajnym	  jeden	  raz	  w	  okresie	  kadencji	   lub	  w	  trybie	  nadzwyczaj-‐

nym.	  
2. Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji	  odbywa	  się	  na	  podstawie	  Regulaminu	  walnego	  zebrania	  członków	  Sekcji,	  który	  uchwala	  

Zarząd	  Główny	  Towarzystwa.	  
3. Nadzwyczajne	  Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji	  zwoływane	  jest	  przez	  Zarząd	  Sekcji	  :	  

1) z	  własnej	  inicjatywy;	  
2) na	  wniosek	  Zarządu	  Głównego;	  
3) na	  wniosek	  Komisji	  Rewizyjnej	  Sekcji;	  
4) na	  pisemny,	  umotywowany	  wniosek	  podpisany	  przez	  co	  najmniej	  20	  członków	  Sekcji.	  

4. Zarząd	   Sekcji	   Naukowej	   zwołuje	   nadzwyczajne	  walne	   zebranie	   członków	   oddziału	  w	   okresie	   30	   dni	   od	   dnia	   otrzymania	  
wniosku,	  z	  porządkiem	  obrad	  jak	  we	  wniosku	  Zarządu	  Głównego,	  Komisji	  Rewizyjnej	  Sekcji	  Naukowej	  lub	  członków	  Oddzia-‐
łu.	  Zarząd	  Sekcji	  może	  rozszerzyć	  porządek	  obrad	  ponad	  zaproponowany	  we	  wniosku	  o	  zwołanie	  Zebrania.	  

5. Nadzwyczajne	  Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji	  obraduje	  wyłącznie	  nad	  sprawami,	  dla	  których	  omówienia	  zostało	  zwołane.	  	  
	  
§	  53.	  	  
Do	  kompetencji	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Sekcji	  należy:	  	  
1. ustalanie	  kierunków	  realizacji	  przez	  Sekcję	  celów	  statutowych	  Towarzystwa;	  
2. wykonywanie	  uchwał	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów;	  	  
3. rozstrzyganie	  wniosku	  Komisji	  Rewizyjnej	  Sekcji	  o	  udzielenie	  absolutorium	  Zarządowi	  Sekcji;	  
4. rozpatrywanie	  i	  przyjmowanie	  sprawozdań	  z	  działalności	  Zarządu	  Sekcji	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Sekcji;	  
5. wybór	  Zarządu	  Sekcji	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Sekcji;	  
6. formułowanie	  i	  przekazywanie	  do	  Zarządu	  Głównego	  i	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  postulatów	  i	  wniosków	  dotyczących	  

działalności	  Towarzystwa;	  
7. zgłaszanie	  do	  Zarządu	  Głównego	  kandydatur	  na	  członka	  honorowego	  Towarzystwa.	  
	  
§	  54.	  
W	  Walnym	  Zebraniu	  Członków	  Sekcji	  biorą	  udział:	  
1. z	  głosem	  stanowiącym	  członkowie	  Sekcji,	  którzy	  opłacili	  składkę	  członkowską	  na	  rzecz	  Towarzystwa	  za	  rok	  poprzedzający	  

Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji;	  
2. z	  głosem	  doradczym:	  

1) członkowie	  ustępującego	  Zarządu	  Sekcji	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Sekcji,	  jeżeli	  nie	  spełniają	  wymogu	  określonego	  w	  ust.	  
1;	  

2) członkowie	  honorowi;	  
3) zaproszeni	  goście.	  	  

	  
§	  	  	  55.	  
Do	  Zarządu	  Sekcji	  i	  Komisji	  Rewizyjnej	  Sekcji	  mogą	  kandydować	  nieobecni	  z	  ważnych	  powodów	  na	  Walnym	  Zebraniu	  Członków	  
Sekcji	  członkowie	  Sekcji,	  	  jeżeli	  wyrazili	  na	  to	  pisemną	  zgodę	  i	  po	  uzyskaniu	  na	  to	  zgody	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Sekcji.	  
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§	  56.	  
1. Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji	  może	  podejmować	  uchwały,	  w	  tym	  dokonywać	  wyborów	  jeżeli	  bierze	  w	  nim	  udział:	  

1) w	  pierwszym	  terminie	  nie	  mniej	  niż	  połowa	  członków	  Sekcji,	  	  
2) w	  przypadku	  braku	  osiągnięcia	  kworum	  wskazanego	  w	  pkt.	  1	  powyżej,	  dopuszczalne	  jest	  zwołanie	  Walnego	  Zebra-‐

nia	  Członków	  Sekcji	  w	  drugim	  terminie,	  po	  upływie	  15	  minut	  od	  chwili	  otwarcia	  obrad	  –	  wówczas	  uchwały	  mogą	  
być	  podejmowane	  bez	  względu	  na	  liczbę	  obecnych	  członków	  Sekcji.	  

2. Uchwały	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Sekcji	  w	   sprawach	   innych	  niż	  wybór	  organów	  są	   jawne,	  ale	  na	  wniosek	  chociażby	  
jednego	  członka	  Zebrania	  mogą	  zostać	  utajnione.	  

	  
§	  57.	  
1. Walne	   Zebranie	   Członków	   Sekcji	   otwiera	   Przewodniczący	   ustępującego	   Zarządu	   Sekcji,	   po	   czym	   delegaci	   w	   głosowaniu	  

jawnym	   powołują	   Przewodniczącego	   obrad	   i	   Sekretarza,	   których	   zadaniem	   będzie	   przygotowanie	   oficjalnego	   protokołu	  
obrad.	  	  

2. Uchwały	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Sekcji	  są	  protokołowane	  i	  podpisywane	  przez	  Przewodniczącego	  obrad	  i	  Sekretarza	  
oraz	  przekazywane	  jako	  dokument	  nowo	  wybranemu	  Zarządowi	  Sekcji	  w	  terminie	  30	  dni.	  

	  
§	  58.	  
O	  terminie,	  miejscu	  i	  porządku	  obrad	  Walnego	  Zebrania	  Członków	  Sekcji	  Zarząd	  Sekcji	  zawiadamia	  członków	  Sekcji	  oraz	  Zarząd	  
Główny	  Towarzystwa	  nie	  później	  niż	  na	  14	  dni	  przed	  zebraniem.	  
	  
§	  59.	  
1. Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji	  dokonuje	  wyboru:	  

1) Zarządu	  Sekcji	  złożonego	  z	  5	  osób,	  w	  tym:	  
a) Przewodniczącego,	  
b) Sekretarza,	  skarbnika	  i	  dwóch	  członków;	  

2) Komisji	  Rewizyjnej	  w	  składzie	  3	  członków.	  
2. Walne	  Zebranie	  Członków	  Sekcji	  musi	  przeprowadzić	  oddzielne	  głosowanie	  w	  sprawie	  wyboru	  Przewodniczącego.	  
3. Przewodniczący	  Zarządu	  Sekcji	  może	  pełnić	  swoją	  funkcję	  nie	  dłużej	  niż	  przez	  2	  kolejne	  kadencje.	  Ta	  sama	  osoba	  może	  być	  

wybrana	  ponownie	  na	  tę	  funkcję	  po	  przerwie	  wynoszącej	  co	  najmniej	  jedną	  kadencję.	  	  
	  
§	  60.	  
Zarząd	  Sekcji	  zbiera	  się	  na	  swe	  posiedzenia	  w	  miarę	  potrzeby,	  jednak	  nie	  rzadziej	  niż	  dwa	  razy	  w	  roku.	  	  
	  
§	  61.	  
Do	  zadań	  Zarządu	  Sekcji	  należy:	  	  
1. kierowanie	  działalnością	  Sekcji	  zgodnie	  z	  postanowieniami	  Statutu	  oraz	  uchwałami	  Walnego	  Zebrania	  Delegatów	  i	  	  walne-‐

go	  zebrania	  członków	  Sekcji;	  
2. organizowanie	  konferencji	  naukowych	  Sekcji;	  
3. reprezentowanie	  Sekcji	  na	  zewnątrz	  i	  występowanie	  w	  jego	  imieniu,	  	  
4. uchwalanie	  planów	  działalności	  naukowej,	  szkoleniowej	  i	  organizacyjnej	  Sekcji;	  
5. uchwalanie	  rocznych	  preliminarzy	  dochodów	  i	  wydatków;	  	  
6. prowadzenie	  ewidencji	  członków	  Sekcji;	  
7. przedkładanie	   Zarządowi	   Głównemu	   Towarzystwa	   sprawozdań	   z	   działalności	   Sekcji	   w	   terminie	   do	   31	   stycznia	   każdego	  

roku.	  
	  
§	  62.	  
Zarząd	  Sekcji	  może	  dokooptować	  do	  swego	  składu	  w	  razie	  konieczności	  i	  na	  miejsca	  wolne	  nowych	  członków,	  jednak	  nie	  więcej	  
niż	  25%	  pochodzących	  z	  wyboru.	  	  
	  
§	  63.	  
1. Komisja	  Rewizyjna	  Sekcji	  wybiera	  ze	  swego	  składu	  przewodniczącego.	  	  
2. Komisja	  Rewizyjna	   Sekcji	   przynajmniej	   raz	  w	   roku	  przeprowadza	   kontrolę	   całokształtu	  działalności	   oddziału,	   a	   jej	  wyniki	  

przedstawia	  pisemnie	  zarządowi	  oddziału	  terenowego.	  
	  
§	  64.	  
1. Działalność	  Sekcji	  jest	  finansowana	  przez	  Zarząd	  Główny	  PTORL.	  	  
2. Członkowie	   Sekcji	  mogą	   podjąć	   uchwałę	   o	   opłacaniu	   dodatkowych	   składek	   z	   tytułu	   przynależności	   do	   Sekcji.	  Wysokość	  

takich	  składek	  zatwierdza	  Zarząd	  Główny.	  	  
3. Składki,	  o	  których	  mowa	  w	  ust.	  2	  mogą	  być	  przeznaczone	  wyłącznie	  na	  finansowanie	  statutowej	  działalności	  Sekcji.	  	  
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§	  65.	  
Przewodniczący	  Sekcji	  składa	  Zarządowi	  Głównemu	  sprawozdania	  z	  działalności	  Sekcji	  do	  31	  stycznia	  każdego	  roku.	  Sprawoz-‐
danie	  winno	  zawierać	  listę	  członków	  Sekcji	  oraz	  informację	  o	  działalności	  Sekcji	  w	  danym	  roku.	  
	  
Rozdział	  VII	  
Krajowy	  Zjazd	  Towarzystwa	  	  
	  
§	  66.	  
1. Krajowy	  Zjazd	  Towarzystwa	  jest	  najważniejszym	  wydarzeniem	  naukowym	  w	  działalności	  Towarzystwa.	  
2. Zgodnie	   z	   potrzebami	   środowiska	   lekarzy	   otorynolaryngologów,	   otolaryngologów	   dziecięcych,	   foniatrów	   i	   audiologów	  

Krajowy	  Zjazd	  Towarzystwa	  winien	  realizować	  funkcję	  szkoleniową.	  	  
3. Krajowy	  Zjazd	  Towarzystwa	  odbywa	  się	  na	  zakończenie	  każdej	  kolejnej	  kadencji	  Zarządu	  Głównego	  lub	  w	  innym	  terminie,	  

wyznaczonym	  przez	  Walne	  Zebranie	  Delegatów.	  	  
4. O	  miejscu	  odbywania	  Krajowego	  Zjazdu	  Towarzystwa	  decyduje	  Walne	  Zebranie	  Delegatów	  Towarzystwa.	  	  
5. Przewodniczący	  Komitetu	  Organizacyjnego	  przygotowującego	  Zjazd	  Krajowy	  składa	  okresowe	  sprawozdanie	  z	  przygotowań	  

do	  Zjazdu	  Zarządowi	  Głównemu	  oraz	  sprawozdanie	  końcowe	  po	  Zjeździe.	  	  
6. Zarząd	  Główny	  wspiera	  organizacyjnie	  i	  finansowo	  Komitet	  Organizacyjny	  Krajowego	  Zjazdu	  Towarzystwa	  na	  początku	  jego	  

działalności	  na	  wniosek	  Przewodniczącego	  Komitetu.	  	  
	  
Rozdział	  VIII	  
Majątek	  i	  fundusze	  Towarzystwa	  
	  
§	  67.	  
Majątek	  Towarzystwa	  stanowią	  nieruchomości,	  ruchomości	  i	  fundusze.	  
	  
§	  68.	  
Na	  fundusze	  Towarzystwa	  składają	  się:	  
1. wpływy	  ze	  składek	  członkowskich;	  
2. dotacje;	  
3. zapisy	  i	  darowizny;	  
4. inne	  wpływy	  z	  działalności	  statutowej.	  
	  
§	  69.	  
Do	  reprezentacji	  i	  składania	  w	  imieniu	  Towarzystwa	  oświadczeń	  woli	  uprawnieni	  są	  dwaj	  członkowie	  Zarządu	  Głównego	  działa-‐
jący	  razem,	  a	  w	  sprawach	  majątkowych	  i	  finansowych	  –	  przewodniczący	  Zarządu	  Głównego	  lub	  inny	  członek	  Zarządu	  Głównego	  
działający	  wspólnie	  ze	  skarbnikiem	  lub	  sekretarzem	  Zarządu	  Głównego.	  
	  
Rozdział	  IX	  
Zmiany	  Statutu	  i	  rozwiązanie	  Towarzystwa	  
	  
§	  70.	  
Uchwałę	   w	   sprawie	   zmiany	   Statutu	   podejmuje	  Walne	   Zebranie	   Delegatów	  większością	   2/3	   głosów	   delegatów	   obecnych	   na	  
zebraniu	  ustaloną	  na	  podstawie	  listy	  obecności	  delegatów	  na	  Walne	  Zebranie	  Delegatów.	  
	  
§	  71.	  
1. Uchwałę	  o	   rozwiązaniu	  Towarzystwa	  podejmuje	  Walne	  Zebranie	  Delegatów	  większością	  2/3	  delegatów	  obecnych	  na	  ze-‐

braniu	  ustaloną	  na	  podstawie	  listy	  obecności	  delegatów	  na	  Walne	  Zebranie	  Delegatów.	  
2. 	  W	   razie	   likwidacji	   Towarzystwa	  Walne	   Zebranie	   Delegatów	   określa	   sposób	   likwidacji	   oraz	  wskazuje	   cel	   na	   jaki	  ma	   być	  

przeznaczony	  majątek	  Towarzystwa.	  	  
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Załącznik	  nr	  1	  do	  Statutu	  

Polskiego	  Towarzystwa	  Otorynolaryngologów	  Chirurgów	  Głowy	  i	  Szyi	  

Godło	  Towarzystwa	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  


