
Załącznik do uchwały Zarządu Głównego Polskiego 

Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i 

Szyi z dnia 18 października  2012 r. 

 
STATUT 

Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi 
 

Rozdział  i    
Postawienia ogólne   

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów - Chirurgów 
Głowy i Szyi /w skrócie PTORL/, zwane w dalszej części statutu: „Towarzystwem”. 
 

§ 2. 
 
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą 
władz miasto stołeczne Warszawa. 
 

§ 3. 
 
Towarzystwo działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i ma osobowość 
prawną. 
 

§ 4. 
 
W ramach Towarzystwa istnieją oddziały terenowe, działające na terenie jednego 
lub kilku województw i sekcje naukowe. Oddziały terenowe noszą nazwę 
województwa (województw) na terenie którego (których) działają. 
 

§ 5. 
 
Towarzystwo uŜywa pieczęci podłuŜnych z napisem: 

1. Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. Zarząd 
Główny w Warszawie. 

2. Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. 
Zarząd Oddziału (nazwa województwa / województw). ................................. 

3. Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi. 
Zarząd Sekcji (nazwa sekcji).......................................... 
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                                      § 5a. 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 
Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi”. Wzór godła stanowi załącznik do 
statutu.  

 § 6. ²/ 
 
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków, 
funduszach uzyskiwanych z tytułu składek członkowskich, prowadzonej działalności 
wydawniczej i naukowo-szkoleniowej oraz dotacjach wnoszonych przez członków 
wspierających, bądź jednorazowych darowizn. 

 
 

 §7. ³/ 
 

   Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi moŜe być  
członkiem międzynarodowych towarzystw związanych z otolaryngologią. 
 
 

 
Rozdział II 

    Cele Towarzystwa 
 
       § 8. 
Celem Towarzystwa jest:  
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 w organizowaniu ochrony zdrowia i doskonaleniu zawodowym 

otorynolaryngologów, we współpracy z organami centralnej i terenowej administracji 
państwowej i samorządowej zajmującymi się organizacją ochrony zdrowia, 
konsultantami wojewódzkimi i krajowymi d.s. Otorynolaryngologii, konsultantami 
wojewódzkimi i krajowym d.s. Audiologii i Foniatrii oraz Izbami Lekarskimi, 

4. promowanie i ułatwianie kontaktów z 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 specjalizacji oraz w obsadzie stanowisk 
ordynatorów oddziałów otorynolaryngologii na terenie Polski, 

7.4/wydawanie periodyków "Otolaryngologia Polska" i „Polski Przegląd    
Otorynolaryngologiczny”, które są oficjalnymi organami Towarzystwa, powoływanie ich    
komitetów redakcyjnych i zespołów redaktorów, 

8. stały udział w opracowywaniu programów nauczania przed- i podyplomowego w 
zakresie otorynolaryngologii oraz programów i organizacji specjalizacji w 
zakresie otorynolaryngologii oraz pochodnych specjalizacji. 

.  
1/  §5a dodany przez pkt. 1 Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa 
Otorynolaryngologów     – Chirurgów Głowy i Szyi (załącznik Nr 12 do protokołu z Walnego Zebrania z 
dnia 9 czerwca 2010 roku) 
2/  §6 w brzmieniu ustalonym przez pkt.2 uchwały wymienionej w przypisie 1 
3/ §7 w brzmieniu ustalonym przez pkt.3 uchwały wymienionej w przypisie 1 
4/ § 8 ust. 7 w brzmieniu ustalonym uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z dnia 5 września 2012 r. 

§ 9. 
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Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 
1.współpracę z przewodniczącymi oddziałów terenowych i sekcji, 
2 .organizowanie zebrań, sympozjów i zjazdów naukowych, 
3.wydawanie opinii w sprawach naukowych i organizacyjnych dotyczących 
otorynolaryngologii i specjalności pokrewnych - audiologii i foniatrii, 

       4. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi oraz      
Izbami Lekarskimi w sprawach mających Ŝywotne znaczenie dla członków 
Towarzystwa. 

        5. podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia wiedzy w zakresie 
otorynolaryngologii 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 słuŜby zdrowia w Polsce, 
7.ścisłą współpracę z lekarskimi towarzystwami naukowymi w przenoszeniu do 
naszego środowiska wiedzy o postępach nauk medycznych, 
8.ogłaszanie konkursu na nagrodę naukową im. Profesora Jana Miodońskiego, która 
jest najwyŜszym wyróŜnieniem naukowym przyznawanym przez Towarzystwo oraz 
przyznawanie stypendiów wspierających działalność naukową w dziedzinie 
otorynolaryngologii, 
9.czynny udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach przeprowadzających 
egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk 
ordynatorów oddziałów otorynolaryngologii na terenie Polski, 
10.współpracę z konsultantami z zakresu otorynolaryngologii i innych specjalności 
pokrewnych na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim. 

 
 
§ 10. 

1. Nagroda naukowa im. Profesora Jana Miodońskiego jest przyznawana młodym 
otorynolaryngologom polskim za oryginalne prace z zakresu naszej specjalności. 
Mogą do tej nagrody być zgłaszane prace doktorskie, najlepsze prace 
przedstawione podczas ogólnopolskich zjazdów Towarzystwa lub cykl prac 
opublikowanych w indeksowanym piśmiennictwie. 

2. Nagrodzonym moŜe być kandydat, obywatel polski, który w roku publikowania 
pracy naukowej będącej przedmiotem oceny nie ukończył 35 roku Ŝycia. 
Dopuszcza się przyznanie nagrody zespołowej zastrzegając, Ŝe zespół autorów nie 
moŜe liczyć więcej niŜ 3 osoby (trzy). 

3. Z konkursu wyłącza się prace doktorów habilitowanych i profesorów oraz prace 
habilitacyjne. 

4. Nagroda moŜe być przyznana przedstawicielom innych niŜ otorynolaryngologia 
dyscyplin medycznych, takŜe przedstawicielom świata techniki, którzy swym 
dorobkiem wnieśli istotny wkład w badania słuŜące rozwojowi naszej specjalności. 

5. Prace ubiegające się o przyznanie nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego winny być 
zgłaszane przez autorów, zarządy oddziałów terenowych bądź sekcji, lub przez 
kierownictwo ośrodków akademickich ORL na ręce przewodniczącego Komisji 
Naukowej nie później niŜ 6 miesięcy przed otwarciem kolejnego ogólnopolskiego 
zjazdu Towarzystwa. Komisja winna otrzymać odbitkę pracy / prac ubiegających 
się o nagrodę. Do nagrodzenia Komisja wybiera spośród zgłoszonych tylko 3 (trzy) 
prace. 

6. Nagrodę, której koszty Zarząd Główny Towarzystwa pokrywa z funduszu 
Towarzystwa stanowi dyplom imienny i medal z podobizną Patrona Nagrody. 

7. Nagrodę proponuje Komisja Naukowa wybierana kaŜdorazowo na Walnym 
Zebraniu Delegatów Towarzystwa w składzie trzech osób. Członkami tej Komisji 
winni być profesorowie otorynolaryngologii, którzy spośród siebie wybierają 
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Przewodniczącego. Zarząd Główny Towarzystwa przyznaje nagrodę po 
wysłuchaniu opinii Przewodniczącego Komisji. 

8. Komisja ma prawo prosić o dodatkową opinię wybitnego znawcę zagadnienia, 
którego dotyczy praca kandydująca do nagrody. Opinia eksperta jest równowaŜna 
z opinią innych członków Komisji. W razie podzielenia głosów - opinii, decydujące 
jest stanowisko przewodniczącego Komisji. 

9. Informacja o przyznaniu nagrody im. Prof. Jana Miodońskiego powinna być 
ogłoszona na łamach „Otolaryngologii Polskiej”. Praca ta w formie artykułu 
oryginalnego winna być przyjęta do druku na łamach tego periodyku poza 
kolejnością. 

 

Rozdział III   
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 11. 

 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 
1. członków zwyczajnych 
2 - członków honorowych 
3 - członków wspierających 

§ 12. 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa moŜe być obywatel polski, lekarz 
specjalizujący się lub specjalista w zakresie diagnostyki i leczenia chorób uszu, 
nosa, gardła i krtani bądź inny specjalista posiadający wyŜsze wykształcenie, 
którego zainteresowania zawodowe pośrednio lub bezpośrednio wiąŜą się z 
otorynolaryngologią, chirurgią głowy i szyi.  

2. Członków zwyczajnych przyjmuje właściwy terenowy oddział Towarzystwa na 
podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata, deklarującego gotowość ścisłego 
przestrzegania niniejszego statutu, opatrzonego dwoma rekomendacjami osób 
wprowadzających członków Towarzystwa.  

3. Zarząd Oddziału podejmuje uchwałę o przyjęciu do Towarzystwa większością 
głosów w głosowaniu jawnym.  

4. Członkiem Towarzystwa moŜe być równieŜ cudzoziemiec, z tym, Ŝe nie posiada on 
biernego ani czynnego prawa wyborczego.  

5. Członków Towarzystwa - cudzoziemców - przyjmuje Zarząd Główny na wniosek 
Zarządu Oddziału lub Sekcji Naukowej Towarzystwa.  

§ 13. 
 
Członek Zwyczajny ma prawo do: 
1.czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, z zastrzeŜeniem § 12 pkt.4 
2.udziału w zjazdach, konferencjach naukowych, odczytach i konkursach 
organizowanych przez Towarzystwo na zasadach określonych przez ich 
organizatorów,  
3.zgłaszania wniosków i postulatów pod adresem wszystkich władz Towarzystwa, 
4.działania w sekcjach naukowych i komisjach konkursowych,  
5.ubiegania się o zniŜki w opłatach za udział w zjazdach, sympozjach i zebraniach 
naukowych organizowanych przez Towarzystwo oraz o stypendia wspierające - np. 
przygotowanie prac na stopnie naukowe czy wyjazdy naukowe zagranicę. 
Towarzystwo w miarę posiadania środków finansowych winno wspierać, przede 
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wszystkim młodych otorynolaryngologów polskich, którzy nie przekroczyli 35 roku 
Ŝycia,  
6.członkowie zwyczajni będący na emeryturze są zwolnieni z opłat składki 
członkowskiej oraz z opłaty wpisowej uczestnictwa w zjazdach naukowych 
organizowanych przez Towarzystwo.  
 
 

§145/ 
 
Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 
1.przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 
2.aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,  
3.regularnego opłacania ustalonych przez Zarząd Główny składek członkowskich i 
do prenumeraty czasopisma  „Otolaryngologia Polska”. 
 

§ 15. 
 
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
1.dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi 
Oddziału.  
2.zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad jednego roku - decyzję 
o skreśleniu z listy członków podjętą przez Zarząd Oddziału winno zatwierdzić 
Walne Zebranie Członków Oddziału. Po opłaceniu zaległych składek skreślony z listy 
moŜe być ponownie przyjęty do Towarzystwa. W przypadku odmowy Władz 
Oddziału zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Głównego 
Towarzystwa w okresie 1 m-ca od daty doręczenia odpisu uchwały,  
3.skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty 
praw publicznych, karę za przestępstwa kryminalne lub orzeczeniem Sądu 
Lekarskiego na zawieszenie lub utratę prawa wykonywania zawodu lekarza,  
4.śmierci członka Towarzystwa.  
 

§ 16. 

1 Członkostwo honorowe Towarzystwa moŜe zostać nadane osobie niezaleŜnie od jej 
obywatelstwa, mającej szczególne zasługi dla otorynolaryngologii, zarówno w jej 
aspekcie klinicznym, jak i teoretycznym, zaś otorynolaryngologii polskiej w 
szczególności.  

2 Wniosek o nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa rozpatruje 
specjalna komisja dla osób rekomendowanych do tej godności przez Oddziały 
Towarzystwa, Sekcje Naukowe lub Zarząd Główny. Wyłanianie kandydatów powinno 
być wynikiem szerokiej i otwartej dyskusji na posiedzeniu oddziałów terenowych lub 
sekcji Towarzystwa. Wniosek o nadanie godności Członka Honorowego jest 
podejmowany w głosowaniu tajnym bezwzględną większością /50% + 1 głos/ 
biorących udział w głosowaniu. Do wniosku naleŜy dołączyć protokół z wynikami 
tajnego głosowania.  

3 Kandydat zagraniczny winien mieć wieloletni staŜ naukowy, zawodowy i 
dydaktyczny, posiadać wybitną i znaczącą pozycję w otorynolaryngologii 
europejskiej i światowej. Niezbędnym jest uzasadnienie i wykazanie na piśmie 
konkretnych zasług kandydata i jego szczególnych powiązań ze środowiskiem 
otorynolaryngologów polskich.  

4 Kandydatów krajowych obowiązują te same kryteria, przy czym w sposób 
szczególnie jasny winien być udokumentowany ich wpływ na otorynolaryngologię 
polską, zwłaszcza na jej rozwój w regionach kraju.  

 

5/  §14 w brzmieniu ustalonym przez pkt.4 uchwały wymienionej w przypisie 1 
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5 Wybrana kaŜdorazowo na Walnym Zebraniu Delegatów Towarzystwa Komisja d/s 
Członków Honorowych składa się z 7 członków (5 wybranych przez Walne Zebranie 
+ 2 z Zarządu Głównego) powinna w ciągu roku po tym zebraniu rozpatrzyć 
przesłane jej wnioski. Decyzja Komisji winna być przekazana następnie do Zarządu 
Głównego i przezeń zaakceptowana. Kolegów, którym przyznano godność Członka 
Honorowego Towarzystwa, Zarząd Główny zawiadamia o decyzji z podaniem 
miejsca i czasu następnego zjazdu lub innej imprezy organizowanej przez 
Towarzystwo, na której otrzymają dyplomy członków honorowych, 

6 Nowy członek honorowy wygłasza wykład w ramach programu zjazdu lub 
sympozjum, na którym jest mu wręczany dyplom.  

7 Nazwiska osób, którym nadano godność członka honorowego Towarzystwa wraz z 
krótką notką biograficzną i uzasadnieniem tej decyzji muszą być opublikowane na 
łamach Otolaryngologii Polskiej obok protokołu Walnego Zebrania Delegatów.  

8 Członkowie honorowi, obywatele polscy, posiadają wszystkie prawa członka 
zwyczajnego, a ponadto są zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich 
i kosztów opłat uczestnictwa w zjazdach Towarzystwa i jego sekcji.  

9 Członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada czynnego ani 
biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku opłacania opłaty 
uczestnictwa w zjazdach Towarzystwa i jego sekcji.  

10 Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Delegatów na wniosek 
członka Towarzystwa, Zarządu Oddziału, Zarządu Sekcji Naukowej lub Zarządu 
Głównego. Decyzja musi być podjęta w tajnym głosowaniu kwalifikowaną 
większością 2/3 głosów obecnych na sali delegatów. O pozbawieniu członkostwa 
honorowego, wraz z uzasadnieniem decyzji ogół członków Towarzystwa winien być 
poinformowany na łamach „Otolaryngologii Polskiej”.  

§ 17. 

1.Członkiem wspierającym Towarzystwa moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna, 
która wnosi znaczne wsparcie materialne 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 wybierani do tych władz.  
6.Członkowie wspierający są przyjmowani przez Zarząd Główny, który prowadzi ich 
rejestr.  
7.Członkostwo wspierające ustaje w razie: 

1. śmierci członka, osoby fizycznej, 
2. wystąpienia, rezygnacji z członkostwa w Towarzystwie, 
3. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, osobę prawną, 
4. pozbawienie członkostwa za działanie sprzeczne ze Statutem Towarzystwa. 

8.Utrata członkostwa wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu 
Głównego podjętej na wniosek członka Towarzystwa lub Zarządu Oddziału. Od 
uchwały Zarządu Głównego przysługuje członkowi wspierającemu prawo odwołania 
się do najbliŜszego Walnego Zebrania Delegatów. 
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Rozdział IV  
Władze towarzystwa 

§ 18. 
1.Władzami Towarzystwa są: 

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

2.6/ Członkowie Władz Towarzystwa, wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być 
ponownie wybrani do tych samych władz nie więcej niŜ na 3 kolejne kadencje. 
3. Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 2 /dwa/ lata, o ile Walne Zebranie 
Delegatów nie ustali innego okresu. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w tajnym 
głosowaniu zwykłą większością głosów podczas Walnego Zebrania Delegatów z 
zachowaniem przepisu paragrafu 23.  
4. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swe funkcje społecznie.  

§ 19. 

1. Walne Zebranie Delegatów jest najwyŜszą władzą Towarzystwa.  
2. Walne Zebranie Delegatów moŜe się odbywać w trybie zwyczajnym, nie rzadziej 

niŜ co 1 kadencję lub teŜ w nadzwyczajnym.  
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów moŜe być zwołane przez Zarząd Główny 

Towarzystwa: 
1.z własnej inicjatywy, , 
2.na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej, 
3. na pisemny, umotywowany wniosek podpisany przez co najmniej 10% 
członków Towarzystwa. 

4. Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w ciągu 2 
miesięcy od daty otrzymania wniosku.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 
których omówienia zostało zwołane.  

§ 20. 
 
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów naleŜy: 
1. uchwalenie głównych kierunków działań naukowych, organizacyjnych i 

finansowych Towarzystwa,  
2. przyjmowanie i analiza sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej 

Komisji Rewizyjnej i Redakcji „Otolaryngologii Polskiej”.  
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej 

Komisji Rewizyjnej,  
4. wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz powołanie Redaktora 

Naczelnego Komitetu Redakcyjnego „Otolaryngologii Polskiej”,  
5. rozpatrywanie wniosków Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów, Sekcji 

Naukowych oraz członków Towarzystwa dotyczących działalności i organizacji 
Towarzystwa zgłoszonych do Zarządu Głównego nie później niŜ na 30 dni przed 
terminem Walnego Zebrania Delegatów,  

6. ustalanie miejsca i terminu oraz tematyki naukowej następnych zjazdów 
naukowych Towarzystwa,  

7. uchwalanie wielkości odpisu od składki członkowskiej przekazywanej do Zarządu 
Głównego Towarzystwa,  

8. podejmowanie uchwal o zmianie statutu lub rozwiązaniu Towarzystwa,  
9. podejmowanie uchwał w sprawie regulaminu wyborów i porządku obrad Walnego 

Zebrania Delegatów.  

6/§ 18 ust. 2 w brzmieniu ustalonym uchwała Walnego Zebrania Delegatów 
Towarzystwa w dniu 5 września 2012 r. 
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§ 21.  
 
1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 

1)6a/   z głosem stanowiącym: 
1. delegaci lub ich zastępcy wybrani są w stosunku jeden delegat na 20 
członków oddziału, którzy opłacili składkę członkowską na rzecz 
Towarzystwa w roku poprzedzającym Walne Zebranie Delegatów lub są 
zwolnienie od opłacania składki. JeŜeli w wyniku podzielenia liczby 
członków oddziału, o których mowa powyŜej, przez liczbę 20, pozostanie 
reszta, to wówczas oddziałowi przysługuje dodatkowy mandat. 
2.7/ uchylony 
3. członkowie honorowi Towarzystwa będący obywatelami Rzeczpospolitej 
Polskiej, 

2) Z głosem doradczym: 
1. - członkowie ustępujących władz – Zarządu Głównego, Głównej Komisji 
Rewizyjnej jeŜeli nie zostali wybrani delegata 
2.  – zaproszeni goście.  

3). W przypadku niemoŜności udziału delegata w Walnym Zebraniu zastępuje go  
zastępca delegata. W kaŜdym oddziale terenowym Towarzystwa wybiera się 2 
zastępców delegata.  

§ 22. 

1. Członkowie ustępujących władz Towarzystwa mogą kandydować do nowych władz 
wtedy, gdy zostali wybrani delegatami przez Walne Zebrania Oddziałów.  

2. Mandat delegata trwa przez całą kadencję i wygasa z chwilą otwarcia kolejnego 
Walnego Zebrania.  

3. Do władz Towarzystwa mogą kandydować delegaci nieobecni na Walnym Zebraniu 
Delegatów z powodów istotnych, jeśli wcześniej wyrazili na to pisemną zgodę i po 
uzyskaniu na to zgody Delegatów.  

4. Uczestnictwo Delegatów Walnym Zebraniu jest ich obowiązkiem.  

§ 23. 
 

1. Walne Zebranie Delegatów moŜe podejmować uchwały jeŜeli bierze w nim udział- --
w pierwszym terminie nie mniej niŜ 2/3 delegatów, 
w drugim terminie obrad - bez względu na liczbę obecnych delegatów. 

2. Uchwały Walnego Zebrania delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów. 
Głosowanie w sprawie wyboru osób na stanowiska muszą być tajne, w innych 
sprawach są jawne, ale mogą być tajne na wniosek chociaŜby jednego członka 
Zebrania.  

3. Delegaci mogą głosować tylko osobiście, przy przestrzeganiu zasady jeden delegat 
= jeden głos.  

6a/ § 21 pkt 1.1 zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z dnia 5 września 
2012 r.  

7/ § 21 ust. 2 uchylony uchwałą Walnego Zebrania Delegatów z dnia 5 września 2012 
r.  
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§ 24. 

 

1. Walne Zebranie Delegatów otwiera Przewodniczący ustępującego Zarządu 
Głównego, po czym delegaci w głosowaniu jawnym powołują Przewodniczącego 
obrad i Sekretarza /sekretarzy/, których zadaniem będzie przygotowanie 
oficjalnego 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 waŜny dokument Towarzystwa winien 
być opublikowany na łamach „Otolaryngologii Polskiej”.  

§ 25. 

1. O miejscu, czasie i porządku Walnego Zebrania Delegatów zwoływanego w trybie 
Zwyczajnym Zarząd Główny Towarzystwa zawiadamia Zarządy Oddziałów i Sekcji 
Naukowych, nie później niŜ na 90 dni przed planowanym terminem Walnego 
Zebrania Delegatów.  

2. Zarządy Oddziałów zobowiązane są przesłać do Zarządu Głównego listy imienne 
wybranych delegatów i ich zastępców nie później niŜ na 14 dni przed terminem 
Walnego Zebrania Delegatów.  

3. Walne Zebrania wyborcze członków Towarzystwa winny odbyć się w oddziałach 
terenowych najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.  

§ 26. 
 

1. Walne Zebranie Delegatów wybiera w głosowaniu tajnym Zarząd Główny 
składający się z 9 osób: 

- Przewodniczącego. Kandydatem Zarządu na stanowisko Przewodniczącego 
jest Przewodniczący-elekt ustępującego Zarządu (głosowanie oddzielne), 
- Przewodniczącego-elekta (głosowanie oddzielne), 
- 7 członków w tym Sekretarza i Skarbnika. 
Nowo wybrany Przewodniczący ma prawo wskazać przy wyborze członków 
Zarządu Głównego kandydatów na Sekretarza i Skarbnika Towarzystwa. 

2. 8/ Walne Zebranie wybiera w głosowaniu tajnym Redaktora Naczelnego 
„Otolaryngologii Polskiej” i „Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego”. 

3. Zarząd Główny wybierany jest na jedną kadencję.  
4.9/ uchylony 
5. Zarząd Główny winien ukonstytuować się na swym pierwszym posiedzeniu, jednak 
nie później niŜ 2 tygodnie od daty wyboru.  
6. Walne Zebranie Delegatów powołuje Sekcje Naukowe Towarzystwa z własnej 
inicjatywy, bądź na pisemny wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa.  

 

8/§ 26 ust. 2 w brzmieniu ustalonym uchwałą Walnego Zebrania Delegatów 
Towarzystwa z dnia 5 września 2012 r.  

9/§ 26 ust. 4Przepis uchylony uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa z 
dnia 5 września 2012 r. 
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§ 27. 
 
Do zadań Zarządu Głównego naleŜy: 
1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i 

uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,  
2. uchwalanie planów działalności naukowej, organizacyjnej i finansowej 

Towarzystwa,  
3. powoływanie Komitetu Redakcyjnego „Otolaryngologii Polskiej” na wniosek 

Redaktora Naczelnego i nadzór nad wydawaniem tego periodyku,  
4. prowadzenie ewidencji członków zwyczajnych, honorowych oraz członków 

wspierających,  
5. zwoływanie i przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania Delegatów i 

Krajowego Zjazdu Towarzystwa. Jest to obowiązkiem Przewodniczącego - elekta.  
6. podejmowanie uchwał w sprawie udziału przedstawicieli Towarzystwa w pracach 

organizacyjnych i zjazdach naukowych zagranicznych i międzynarodowych,  
7. ustalanie wysokości składek rocznych dla członków zwyczajnych,  
8. powoływanie komisji i innych organów pomocniczych Towarzystwa oraz ustalanie 

regulaminu ich działania,  
9. przyjmowanie sprawozdań z działalności sekcji naukowych Towarzystwa, 
10. .reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
11. współdziałanie z władzami państwowymi, Izbami Lekarskimi i innymi 

towarzystwami naukowymi w realizacji celów statutowych Towarzystwa.  
12. podejmowanie działań i wyraŜanie opinii we wszystkich sprawach bieŜących 

dotyczących otorynolaryngologii w Polsce,  
13. wyznaczanie delegatów na Walne Zebranie EUFOS, IFOS i sekcji laryngologicznej 

UEMS  
14. zgłaszanie kandydatów na krajowych konsultantów w dziedzinach: 

otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej i foniatrii. 

§  28. 

1. Zarząd Główny zbiera się na posiedzenia plenarne w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niŜ trzy razy w roku.  

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy jego członków - w razie równowagi głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego obrad.  

3. Przewodniczący Zarządu Głównego ma prawo zaproszenia na posiedzenie 
Zarządu osób, które są ekspertami przy omawianiu szczególnie waŜnych 
problemów Towarzystwa.  

 § 29. 
 

Zarząd Główny w razie konieczności moŜe dokooptować do swego składu na 
miejsce wolne nowych członków, jednak w ilości nie przekraczającej 25% członków 
pochodzących z wyboru. 

§ 30. 
 

Walne Zebranie delegatów wybiera 3 członków Głównej Komisji Rewizyjnej i 2 ich 
zastępców. Członkowie wybierają przewodniczącego. Protokół z tych wyborów 
naleŜy przesłać do Zarządu Głównego. 
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§ 31. 

1. Główna Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzenia co najmniej raz 
w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym 
uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i 
gospodarności.  

2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy jego członków - w razie równowagi głosów 
rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.  

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

§ 32. 
 
Sprawy sporne między członkami Towarzystwa winny być kierowane do 
rozpatrzenia przez właściwe organy samorządu lekarskiego. 
 
 

 
Rozdział V 

Oddziały terenowe Towarzystwa 
 

§ 33. 

1. Oddziały terenowe Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu 
Głównego.  

2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby Zarządu Oddziału ustala Zarząd 
Główny zgodnie z podziałem administracyjnym kraju na województwa i wnioskiem 
Zarządu Oddziału.  

3. Zarząd Główny moŜe powołać Oddział na wniosek co najmniej 30 członków 
Zwyczajnych Towarzystwa. Wyznacza wówczas tymczasowo przewodniczącego, 
który dobiera sobie sekretarza i zwołuje zebranie organizacyjno-wyborcze 
Oddziału, które dokonuje wyboru Zarządu Oddziału.  

4. W przypadku, gdy liczba członków Oddziału spadnie poniŜej 30, Oddział zostaje 
rozwiązany, zaś jego członkowie dokooptowani do Oddziału wyznaczonego przez 
Zarząd Główny, który zapozna się przed podjęciem decyzji z opinią członków 
rozwiązywanego Oddziału. 

§ 34. 

1. Władzami Oddziału terenowego są: 
1. - Walne Zebranie Członków 
2. - Zarząd Oddziału 
3. - Komisja Rewizyjna Oddziału 

2. Członkowie Władz Oddziału mogą być powtórnie wybierani, ale nie więcej niŜ na 3 
kolejne kadencje, z zastrzeŜeniem § 42 pkt.4.  

3. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 2 /dwa/ lata, o ile Walne Zebranie 
Delegatów Towarzystwa nie ustali innego okresu. Wybór Władz oddziału odbywa 
się w tajnym głosowaniu zwykłą większością głosów podczas Walnego Zebrania 
Członków, z zachowaniem przepisu paragrafu 38.  

4. Członkowie władz Oddziału pełnią swe funkcje społecznie.  
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§ 35. 
 
NajwyŜszą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków, które moŜe być zwoływane w 
trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.  

§36.10/ 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału naleŜy:  

1. ustalanie kierunków realizacji celów statutowych Towarzystwa na terenie działania 
Oddziału.  

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Delegatów,  
3. ustalenie częstotliwości, tematyki oraz miejsca zebrań naukowych i 

szkoleniowych,  
4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i 

Komisji Rewizyjnej Oddziału.  
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji 

Rewizyjnej,  
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.  

§ 37. 
 
Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów z 
tym, Ŝe głosowania w sprawach personalnych winny odbywać się w trybie tajnym, 
natomiast głosowania w innych sprawach w trybie jawnym, chyba Ŝe zostanie zgłoszony 
wniosek o ich utajnienie przez jednego chociaŜby członka. 

§ 38. 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału moŜe podejmować uchwały: 
- w pierwszym terminie w obecności co najmniej 50% członków Oddziału, 
- w drugim terminie po upływie 15 minut od momentu rozpoczęcia zebrania bez 
względu na liczbę obecnych. 

2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym 
wszyscy obecni członkowie zwyczajni i honorowi - obywatele polscy.  

§39. 

1. Nadzwyczajne walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Oddziału: 
- z własnej inicjatywy, 
- na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
- na pisemne Ŝądanie co najmniej 10% członków Oddziału, 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad 
sprawami dla rozpatrzenia których zostało zwołane.  

     

10/ §36 w brzmieniu ustalonym przez pkt.6 uchwały wymienionej w przypisie 1 
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 § 40. 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd 
Oddziału zawiadamia nie później niŜ na 14 dni przed zebraniem. 

§ 41. 
 
Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w 
ciągu 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku lub Ŝądania. 

§ 42. 

1. Zarząd Oddziału składa się z 5-8 osób.  
2. Walne Zebranie Członków Oddziału dokonuje wyboru Przewodniczącego Oddziału 

Towarzystwa i w osobnym głosowaniu pozostałych członków Oddziału, którzy 
spośród siebie wybierają Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Oddziału.  

3. Zarząd Oddziału wybierany jest na jedną kadencję.  
4. Przewodniczący Zarządu Oddziału moŜe pełnić swoją funkcję nie dłuŜej niŜ przez 2 

kolejne kadencje. Ta sama osoba moŜe być wybrana ponownie na tę funkcję po 
przerwie wynoszącej co najmniej jedną kadencję.  

§ 43. 

1. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów i w obecności co 
najmniej 50% swego składu - w razie równowagi głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego obrad.  

2. Zarząd Oddziału zbiera się na swe posiedzenia w miarę potrzeby, jednak nie 
rzadziej niŜ cztery razy w roku.  

 
 

§44. 11/ 
 
Do zadań Zarządu Oddziału naleŜy:  

1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i występowanie w jego imieniu,  
2. kierowanie pracą Oddziału zgodnie z postanowieniem statutu Towarzystwa i 

uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,  
3. uchwalanie planów działalności naukowej, szkoleniowej i organizacyjnej Oddziału.  
4. uchwalanie rocznych preliminarzy dochodów i wydatków,  
5. zbieranie składek członkowskich i odprowadzanie naleŜnego odpisu z tego tytułu 

do kasy Zarządu Głównego Towarzystwa,  
6. wspieranie inicjatyw wydawniczych Towarzystwa, zwłaszcza wydawania 

„Otolaryngologii Polskiej” poprzez propagowanie prenumeraty tego periodyku.  
7. prowadzenie ewidencji członków oddziału,  
8. współdziałanie z terenowymi organami administracji państwowej, samorządu 

terytorialnego i Izb Lekarskich w sprawach dotyczących członków Towarzystwa i 
całego środowiska otorynolaryngologów na danym terenie,  

9. przyjmowanie nowych członków do Towarzystwa oraz skreślanie z listy członków 
Kolegów, którzy nie przestrzegają statutu Towarzystwa, zwłaszcza §14 pkt. 3..  

10. przedkładanie Zarządowi Głównemu Towarzystwa sprawozdań z działalności 
Oddziału w terminie do 31 stycznia kaŜdego roku.  

11/ §44 w brzmieniu ustalonym przez pkt.7 uchwały wymienionej w przypisie 1 

 



 

 14 

 
§ 45. 

 
Zarząd Oddziału moŜe dokooptować do swego składu w razie konieczności i na 
miejsca wolne nowych członków, jednak nie więcej niŜ 25% pochodzących z 
wyboru. 

§ 46. 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera trzech członków Komisji Rewizyjnej 
Oddziału i dwóch ich zastępców.  

2. Komisja spośród swych członków wybiera przewodniczącego.    
3. Komisja Rewizyjna Oddziału musi przynajmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę 

całokształtu działalności Oddziału, a jej wyniki przedstawić na piśmie Zarządowi 
Oddziału.  

 
 

Rozdział VI 
Sekcje naukowe 

 
§ 47. 

1. Walne Zebranie Towarzystwa z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej 
20 członków Towarzystwa powołuje Sekcje Naukowe.  

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

3. Sekcje Naukowe działają wyłącznie przy Zarządzie Głównym.  
4. Do Sekcji Naukowej moŜe naleŜeć kaŜdy członek Towarzystwa po złoŜeniu 

deklaracji chęci przystąpienia.  
5. Członek Towarzystwa moŜe naleŜeć do kilku sekcji.  

§ 48. 
 

1. Sekcje wybierają spośród swych członków przewodniczącego, sekretarza, 
skarbnika i dwóch członków, którzy razem stanowią Zarząd Sekcji.  
2.12/ Zarząd Sekcji wybierany jest na okres jednej kadencji .Funkcję 
przewodniczącego zarządu sekcji moŜna pełnić nie dłuŜej niŜ przez 3 kolejne 
kadencje.   
3. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Naukowych winno odbyć się najpóźniej 
na 8 tygodni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów. Protokół z tego zebrania 
winien być przekazany do Zarządu Głównego Towarzystwa nie później niŜ 14 dni 
przed Walnym Zebraniem Delegatów. 
4.13/ Przewodniczący zarządu sekcji obowiązany jest zawiadomić Zarząd Główny o 
terminach i miejscach walnego zabrania członków sekcji. 

12/§ 48 ust. 2 zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa z dnia 5 
września 2012 r. 
13/§ 48 ust. 4 zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Towarzystwa z dnia 5 
września 2012 r. 
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§ 49. 
 
Przewodniczący Sekcji Naukowych składają Zarządowi Głównemu sprawozdania z 
działalności Sekcji do 31 stycznia kaŜdego roku. 

 
§ 50. 

1. Działalność Sekcji Naukowych jest finansowana przez Zarząd Główny.  
2. Członkowie Sekcji Naukowej mogą podjąć uchwałę o opłacaniu dodatkowych 

składek z tytułu przynaleŜności do Sekcji. Wysokość takich składek zatwierdza 
Zarząd Główny.  

3. Składki o których mowa w pkt. 2 mogą być przeznaczone wyłącznie na 
finansowanie statutowej działalności Sekcji.  

§ 51. 
 
Na Walnym Zebraniu Delegatów członków Sekcji Naukowej reprezentuje z 
mandatem delegata pięciu członków Zarządu Sekcji wybranych na zebraniu 
wyborczym w tajnym głosowaniu. 

 
 

Rozdział VII 
 

§ 52. 

1. Zjazd Krajowy Towarzystwa jest najwaŜniejszym wydarzeniem naukowym w Ŝyciu 
Towarzystwa.  

2. Zgodnie z potrzebami środowiska kaŜdy ze zjazdów Towarzystwa winien mieć 
takŜe waŜną funkcję szkoleniową.  

3. Zjazd Krajowy odbywa się przy końcu kaŜdej kolejnej kadencji lub w innym 
terminie wyznaczonym przez Walne Zebranie Delegatów.  

4. O miejscu odbywania Zjazdu Krajowego decyduje Komitet Organizacyjny.  
5. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego przygotowującego następny Zjazd 

Krajowy składa okresowe sprawozdanie z przygotowań do Zjazdu przed Zarządem 
Głównym oraz sprawozdanie końcowe po odbytym Zjeździe.  

6. Zarząd Główny wspiera organizacyjnie i finansowo Komitet Organizacyjny Zjazdu 
Krajowego na początku jego działalności na wniosek Przewodniczącego Komitetu.  

 
 

Rozdział VIII 
Majątek i fundusze Towarzystwa 

 
§ 53. 

 
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 54. 
 
Na fundusze Towarzystwa składają się: 
A/ wpływy ze składek członkowskich, 
B/ dotacje, 
C/ zapisy i darowizny, 
D/ inne wpływy z działalności statutowej. 
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§ 55. 
Dla waŜności pism i dokumentów w sprawach majątkowych i finansowych Towarzystwa 
wymagane są dwa podpisy, tj. Przewodniczącego Zarządu Głównego lub upowaŜnionego 
przez Zarząd Główny jednego z jego członków oraz skarbnika lub sekretarza Zarządu 
Głównego. 

 
 

Rozdział IX 
Zmiany Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 
 

 § 56. 
 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Delegatów 
większością kwalifikowaną 66% głosów delegatów obecnych na zebraniu obliczoną 
na podstawie listy obecności. 

§ 57. 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Delegatów 
większością kwalifikowaną 66% delegatów obecnych na zebraniu obliczoną na 
podstawie listy obecności.  

2. W razie likwidacji Towarzystwa Walne Zebranie Delegatów określa sposób 
likwidacji oraz wskazuje cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.  

 

 


