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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 26 maja 1986 r. 

w sprawie ustaleni. I ogło~zenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "ln:eswnle Polskich Towarzys~w ·· 
Medycznych". 

Na podstawie §2 rozporządzenia Rady Ministrów 
:z dnia R marca · 1986 r. w sprawie uznania · ~rzeszenia 
PolskiCh Towarzystw Medycznych za stowarzyszepie 
' wyższej u~yterinośd (Dz, U" Nr lO, poz. 54) zarządza 
się . co c na~tępuje' 

ł l. Ustal <i się statut stowarzyszenia wyż~zej tliy-

\ 

. teczności ,.Zrzeszenie Polskich Towarzystw Mepycznych':.
stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie 'wchodzi w · życie :z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: C. Kiszczak · 

Załącznik do zarządzenia ·· Ministra 
Spraw .Wewnętrznych z dnia 26 mao , '. 
ja 1986 r. (poz. lit). 

ST A TUT ZRZESZENIA POLSKICH TOWARZYSTW MEDYCZNYCH 

Rozdział 

/ post~,nowienia ogólne. 

§ 1. Zrzeszenie PolskiCh Towarzystw Medycznych, 
zwane w skrócie Zr>TM, jest federacją polskich towa
f Z vstw medyczn ych. 

§, 2. ZPTM jest stowa rzyszeniem wyższe} użytecz- . 
ności 'i: posiada osobołVoŚĆ prawną. 

§ 3. Terenem działalności ZPTM fest obszar Polskiej 
I{zeczypospolitej Lud owe j, a siedzibą jego . władz - m. sto 
Wa"rszawa. 

& 

§ 4. 'ZPTM 'używa pieG~(~c i i odzi1ak według wzorów 
zatwierdzonych przez właściwe organ y administracji pań
stwowe j. 

Rozdz i a ł 2 

Cele i środki d7iiiłau ia. 

§ 5. Celem ZPTM jest: 

l) inspirowanie i aktywizacja środowisk medycznych do 
czynnego udziału w doskonaleniu ochrony ' zdrowia 
rozwi niętego społeczeństwa socjalistycznego, 

2) kształtowanie właściwej (Jostawy społecznej I ety ki 
zawodowej calego środowiska medycznego. 

3) współuczestniczenie w rozwoju i doskonaleniu opieki 
nad zdrowiem · Iudności oraz w ochronie i ksz tdłto -

waniu środowiska człowieka. 
/ 

4) rozwijanie postępu naukowego i technicznego dla; 
ochrony zdrowia " i ochrony środowiska człowieka, 

5) udział w kształtowaniu kultury zdrowia społe

czeństwa . 

6) ~opulili·yzac ja osiągnięć w zakresie ochrony zd rowia 
nauk medycznych, 

" 

,.. 
\ ' 

I) inicjowanie nowych problemów medycznych, głównie 
o charakterze interdyscypI1na rnym. 

§ 6. ZPTM realizuje cele określone w § 5 przez: 

1) koordynację działań towarzystw zrzeszonych WI 

ZPTM z pełnym poszanowaniem ich samodzielności, 

2) reprezentację interesów , pgółu towarzystw' zrzeszo
nych "w ZPTM wobec organó.w władzy i administracji 
państwowej. władz politycznych , i organizacji spo
łecznych. 

3) współdziałanie z N:(inisterstwem Zdrowia i Opieki 
Społecznej, zainteresowanymi resortami. Polską Aka-
demią Nauk oraz innymi ins tytucjami Ol'gani. , . 
zacjami, 

4) aktywizację środowisk medycznych w celu rozwi
jania postl-;PU na ukowego i techni cznego dl a ochron y ·,. 
zdrowia i ochrony srodowisk a o.ło"':i c*, a , . 

5) współdzia lanie we wd! ażan iu metod 
naukowyc h do praktyki med yczne j, 

osią gnięć 

6) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji pracow~ 

ników medycznych oraz działania zmierza jące do peł
nego wykorzystania ich wi edzy i umi eję tnośc i Wl 

ochronie zd rowia . 

7) popieranie działalności wyd a wJl lcze j i popula; yzator-
ski e j poszczególnych towarzys tw zrzeszon ych . ~w 

ZPTM. 

ą) współpracę z innymi oryani zclcjd lTi i F<l ukowyl)U 
i technicznymi w kraju l za g ra nicą. 

9) udzielanie pomocy i konsultac ji towarzystwom me~ 
dycznym przy organizo waniu konfe rencji. zjazdów 
o raz kongresów krajowych i mi ędzynar odowych, 

lO} ułatwian ie zrzeszonym towarzys t'f 0Jil współpracy z 
zagraniczn ymi towarzystwami medycznymi. 

11) ocenę efektywności współprac y naukow e i zrzeszo
nych towarzystw z towarzyst,liami za granicznymi, 

12) r eprezentację na forum międzynal od owym spraw 
związanych ze statutową działalnością ZPTM, . 
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13) IIllCJIJWdJJk w llilJsków do odpowiednich władz o na
dawanie odznaczeil państwowych dla zasłużonych 
członków towarzystw, 

• 14) usprawnianie systemu informacji dla zrżeszonych to-
warzystw medycznych. 

Rozdział J .. 
Członkowie, łeb prilwa I obowiązki. 

§ 7 .. CzłonkowIe ZPTM dzielą się na: 

, l)lwyczajnych, 

2) nadzwyczajnych. 

§ U. 1. Członkiem zwyczajnym może łiyć każde sto- 
wtlrzyszenie o chara'kterze naukowo-zawodowym lub inna 
jednostka posiadająca osobowość prawną, grupująca oso
by.których dzi ,ałalność naukowa L społeczlla<lotyczy 

ochrony zdf(Jwia człówieka. 

-
2. Prawa członka zwyczajnego :ZPTM Ildbywa. towa-

rzystwo na mocy uchwały Raily GłównejZPTM, podjętej 
na wniosek zarządu głównego danego towarzystwa. 

, 3. Nabycie praw członka zwyczajnego ZPTM .nie na
flIsza samodzielności poszczególnych towarzystw. 

§ 9. Członkowie zwyczajni ZPTM: 

1) mają czynne i bierne prawo. wyboru do władz Zrze
szenia oraz udziału ich przedstawicieli we władzach, 

2) kor~ystają z majątku, urządze!l i pomocy organiza
cyjneJ ZPTM na zasadach Qkreślonych przez Zarząd 
Główny ZPTM, 

3) mogą odwoływać się od postanowień Zarządu Głów
nego ZPTM do Rady Głównej ZPTM. 

§ 10. Członkowie zwyczajni ZPTM są obowiązani: 

1) brać udział w realizowaniu zadail ZPTM 1tosownie 
do postapowień statutu i uchwał władz ZPTM, 

2) opłacd( składki na . rzecz ZPTM w wysokości uchwa
lonej przez Radę Główną, 

3) przestrzegać postanowień statutu 
władz. 

uchwał jego 

§ 11. Przynależność członka zwyczajnego ZPTM ustaje 
w przypadku: 

1) wystąpienia z ZPTM, 

2) rozwiązania ZPTM lub towarzystwa będącego Jego 
członkiem, 

3) podjęcia przez Radę Główną uchwały o wykluczeniu 
z· ZPTM. 

Uchwała. o której mowa w pkt 3, może być pod
jęta, jeżeli dziafalność towarzystwa będącego człon

.kiem ZPTM jest sprzeczna ze statutem ZPTM lub uchwa-
łami władz ZPTM. ;1 

§ 12. I. Członkiem nadzwyczajnym ZPTM może być 
osoba prawna będąca jednostką gospodarki uspołecznio

nej, która prowadzi działalność zbieżną z działalnością 

ZPTM w zakresie 'ochrony zdrowia człowie 1(a i jego śro
dowiska. 

Poz. 111 

L Prawa czlunkd nadzwyczajnego ZPTM nabywa się 
na mocy uchwały Rady Głównej ZPTM. 

3. Uprawnieniem członka nadzwyczajnego ZPTM jest 
delegowanie przeds.tawiciela z głosem doradczym- na po
siedzenia Rady Głównej. 

' ,' 4. Do obowiązków członka nadzwyczajnego ZPTM 
należy opłacanie składki w zadeklarowanej kwocie mie
sięcznej, kwartalnej lub rocznej, której wysokość p .. \Ninna 
pyć podana we wniosku o przyjęcie do ZPTM 

5. Do członka nadzwyczajnego ZPTM stosuje się od
powiednio prz.episy § 1 L z tym że członek nadzwy
czajny może być pozbawtony praw członkowskich na 
mocy uchwały Rady Głównej. 

Rozdział 4 

Władze ZPTM . . 

§ 13. 1. Władzami ZPTM Slj: 

1) Rada Główna, ''''li ~ 

2) Zarząd Główny, 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Osoby wchodzące w skłild władz ZPTMpełnią 

swoje funkcje honorowo. 

§ 14. 1. Rada Główna jest naczelną władzą ZPTM. 

2. Do zadań Rady Głównej należy: 

1) ustalap.iepxogramu i kierunków -działalności ZPTM 
na okres czteroletni,ej kadencji, 

2) wybór Zarządu /Głównego i Komisji ReJ,6T.~yjnej na 
okres 4 lat. 

3) udzielanie absolutorium ustępu !ącemu Zilrządowi 

Głównemu ZPTM, na wniosek Komisji ~ewizyjnej, po 
rozpatrzeniu sprilwozd~ń z działalności Zilfządu, 

4) ustalanie wytycznych pracy Zarządu Głównego, 

5) uchwalanie planów działalności i budżetu ZPTM, 

6) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków 
ZPTM tub ustania członkostwa, 

7) uchwalanie projektów statutu ZPTM oraz zmian 
statutu, 

8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu ZPTM prze-
kazaniu majątku, 

9) ustalanie \\'vsokości ~;kładek członkowskich, 
, f 

10) uchwalanie regulaminów działania Rady Głównej, 
Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej, 

.11) rozpdtrywanie óelwolalł od uchwał Zarżądu ' Głów
nego. 

. § 15. 1. W skład Rady Głównej ZPTM wC~lOdzą: 

przewodniczący (prezesi) oraz sekretarze (sekretarze ge
neralni) zarządów towilrzystw należących do ZPTM. 

2. W s\lad Rady Głównej jako przedstawiciele _towa
rzystwa należąn~go do ZPTM, zamiast osób okrfślonych 

w ust. L nwgą we jść: inne osoby,jei,eli zaizqd gJówny 
tOWillZy stWćl podejmie i przedstawi na piśmie odpo-

-• 
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wiednią uchwałę. Uchwala taka powinna ustal a Ć' OK,re S, ' 

na jaki towarzystwo zgłasza swoich przeclsta wideli do 
Rady Głównej. Okres ten nie 'może przekraczać kadencji 
zarządu podeJmującego daną uchwałę. 

§ 16. Rada Główna . wybiera· w glo50wamu tajnym 
spośród swoich członków przewodniczącego i · czterech 
zastqpców , oraz" sekretarza' .na okreS' czterech · laV ''';r 

§ 17,. DO"Z'iidań: przewoel.niaące!fo Rady Głów.nej na~' 
leży zwoływanie posiedz~ń . Rady kierowanie' i~ 

obradami. 

§. 16. 1. Zebrania< sprawazdawC2o-wyborcze Rady 
Głównej odbywają się- raz na' cztery latu. 

2. Zebrania zwyczajne Rady Głównej odbywają sią 

w miarę potrzeby, co najmniej ' raz do roku. . 

·3. Przewodniczący Rady Głównej jest obąwiązany 
zwolać nadzwyczajne ' posiedzenie' Rady Głównej na. 
wniosek Komisji Rewizyjnej w ciągu 30 dni lub na 
wniosek 1/3 zrzeszonych tOWiffzystw w ciągu , 3 mieS'ięcy 
od otrzymania wniosku. 

, § 19, l. Rada Główna może podejmować uchwały. 

gdy w zebraniu uczestniczy więcej . niŻ' 1/2 ogólnej liczby 
. członków ,Rady. 

' 2. Uchwały Rady Głównej zapadaj~ zW)fkł't w!ęk~ 

szością głosów. 

3. Uchwały Rady Głównej podpisują prżewodniczący 
sekretarz Rady. 

. §. 20; 1. Zarzą'd GłÓwny jest organe1ll' . wy.konćl\W
czym ZPTM. Do jego kompeten'cji n'aleiy: 

1) wykonywani'e i wprowadzanie w życie uchwał Rady 
Głównej. . 

21 zarządzanie majątkiem ZPTM; 
i . 

3) reprezentowanie' Z-PTM ną. 2leWną.trz. 
, . 

4) k>jerowanie L organizowanie działalności zmierzającej 
do realizacji celów ZPTM. ' 

5) przedstawianie sprawozdań ze swej działilln~ści na 
posiedzeniach Rady Głównej: 

6) wyst~powanie z wnioskami o 'nadanie odznacze:'l pań-
stwowych. . 

7) . kooldy.nowanie bieżącej działalności członków ZPTM. 

2. W wyjątkowych, uzasapnionych przypadkacli Za
rząd Główny ZPTlYl; po paTo'l'lIrrUeniu z przewodniczącym 
Rady. Głównej, może. pod.jąć uchwałę, w sprawach należą.

cych do kompetencji Rady Głównej fz wyjątk~ spraw 
okreśJonyr-h w § 14· ust: 2 pkt 1-4 i 8)., przedstawiając 

treść tej ucłrwa/y' do zatwierdzenia' na na jbliższym' posi~

dzeniu .-Rady . 

§ 21. 1. Zarząd' Główny składa się z 11 członków 

4' zastępców ' wybranych' prze>?: Radę G/ówn<t spośi-ó.d 
jej czibnków, 

2. Członkowie: Z'ar.ządu ~łównego wybierają ze 
swegQ' grona· pTZewodniczą€egQ, tr.zech ,· zastępCó.w; prze
wodrri cz'ącego, sekretarz'& generalnego i ska.bnika; oraz 
icli zas tętR':' Ów. 

3. Kad enc ja Za! _'Idu GłÓwneg.o, trwa 4 lata. 

4. Posiedzenia Zarządu GłÓwneg.o odbyw,aJ ą si ę w 
miarę potrzeby, co najmniej raz na kwartał. 

§ .22. Komisja Rewizyjna jest organem ' kontrornym 
ZPTM. Do jej kompetencji należy: 

1) kontrola·całuksztaltu uziałaln'ości ZPTM ' pod wzglę
dem prawidłowości oraz zgodności z przepisami pra
wa. po!<tanowiimiami statotu oraz z udiw dlami Rady 
Głównej i Zarządu Głównego ZPTM. 

2) przedstawianie Radzie Głównej c~y najmniej raz na, 
rok wyników kontroli i wniosków, 

3) stawianie wni.vsku o ' udziel e nie abSolutorium ustr.: pu
jącemu Z~rząd"w i Głównemu. 

§ 2:3. 1. . K:omis')a R~wizyjna' ; k;Ltda. 9ię z 5; człimkóW' 
3' za:<tę'P~ów, wybranych, przez' Raflę Główną! spośród; . 

jej Gz/nnków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona prze
wodniczącego, jego' zastępcę oraz sekretarza, 

3. Do Komisji Rewizyjnej stosuje ' się' odpowiedrrio· 
§. 21 ust. 3, 

§ 24. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo 
brać udżiałz głosem doradczym w posiedzeniach Ws.zyst
kich władz ZPTM. 

Rozdział 5 

Majątek ' l fun~usze ZP,[M~ 

, §' 25, M'frjątek ZPTM stanowią nieruchom.ośc i; rucho
mości i fundusze; 

, \ 
§ 26. Na- fundusze ZPTM składag cv się ; 

l) wpływy ze sk;ładek człunk<JWslJch; 

2) zapisy i darowizny, 
./ 

3) wpływy z działalności statutowe.j, 

§ 27. Dokumenty, ktÓre dotyczą zobowiązan ° pie
niężnychi zmiany majątku ZPTM. wymagają dla swoje j 
wa:ż,ności podpisu przewodniczącego Zarządu Głównego 

lub upoważnionych 'z a stępców przewodniczącego 'oraz 
ska rbnika. ' J 

§, 28. Rokiem. rachunk ow ym sprawozdawczym , jest 
rok kalendarzowy. 

/ 

§ 29; Projekty st'atutu ZPTM oraz :zmiany s.tat.utu · 
. uchwala Rada Główna większością 2/3 głosów w obec- ' 
ności co na jmniej II'! upTilwni onych do głosowa.nia, 

§,. 30. 1. Uchwulę o rozwiązaniu ZPTM . podejmuje 
. Rada Główna większością 2/3 głosó,,? w, obe<mości cof 
najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania. 

2. W ra7Jie' pod4ę~ia ulZh~Yały o ' rozw.iązaniu ZPT.M. 
R'dda Główna, w,yzna'Cza k.omisję; po pr.zepf9waazenia , Iik
w,idacji' i, określa cel" na. kit6ry powinien, hyć przezmrcw
ny majątek ZPTM. 

'-


