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Statut PTSM
Date : Pa?dziernik 19, 2015
STATUT
Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej
Rozdzia? I
Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazw?: Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej
2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie chroniona.
§2
Ilekro? w niniejszym statucie jest mowa bez bli?szego okre?lenia o:
1.
2.
3.
4.

Stowarzyszeniu – nale?y przez to rozumie? Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej,
Statucie – nale?y przez to rozumie? statut Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej,
Zarz?dzie - nale?y przez to rozumie? Zarz?d Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej,
Walnym Zebraniu Cz?onków – nale?y przez to rozumie? Walne Zebranie Polskiego
Towarzystwa Symulacji Medycznej,
5. Komisji Rewizyjnej – nale?y przez to rozumie? Komisj? Rewizyjn? Polskiego Towarzystwa
Symulacji Medycznej
§3
1. Terenem dzia?ania stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla w?a?ciwego realizowania swoich celów stowarzyszenie mo?e prowadzi? dzia?alno??
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedziba Stowarzyszenia mie?ci si? w S?upcy, ul. Pozna?ska 18, 62-400 S?upca
§4
1. Stowarzyszenie mo?e by? cz?onkiem krajowych i mi?dzynarodowych organizacji o
podobnym celu dzia?ania.
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2. Uchwa?y o przyst?pieniu stowarzyszenia do organizacji, o których mowa w ust. 1 b?d?
wyst?pienia z nich, podejmuje Walne Zebranie Cz?onków wi?kszo?ci? 2/3 g?osów, przy
obecno?ci co najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania.
§5
Stowarzyszenie u?ywa piecz?ci, god?a, odznak i znaczków organizacyjnych zgodne z
obowi?zuj?cymi przepisami.
§6
Stowarzyszenie opiera sw? dzia?alno?? na pracy spo?ecznej cz?onków. Do prowadzenia swej
dzia?alno?ci mo?e zatrudnia? pracowników.
Rozdzia? II
Cele i sposoby ich realizacji

§7
Celami Stowarzyszenia, s?:
1)
Rozwijanie, propagowanie i tworzenie inicjatyw, programów, postaw i dzia?a?
wspomagaj?cych funkcjonowanie symulacji medycznej,
2)
Wszechstronne propagowanie profesjonalizmu, samodzielno?ci i nowoczesnych standardów
nauczania przy pomocy symulacji medycznej,
3)
Wspieranie i tworzenie dzia?a? zmierzaj?cych w kierunku realizacji programów promuj?cych
ratowanie ?ycia, ochron? zdrowia i edukacj? medyczn?,
4)

Integracja ?rodowiska medycznego oraz instytucji zwi?zanych z nauczaniem.
§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:
1)
Wspó?prac? z w?adzami pa?stwowymi, instytucjami i osobami w zakresie funkcjonowania
symulacji medycznej,
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2)
Doradztwo, konsultacj? oraz wydawanie opinii z zakresu symulacji medycznej oraz
bezpiecze?stwa maj?cego na celu ochron? ?ycia i zdrowia ludzkiego,
3)
Pomoc organizacyjno-ekonomiczn? w szkoleniu cz?onków i innych podmiotów
zainteresowanych dzia?alno?ci? Stowarzyszenia,
4)
Inicjowanie dzia?a? dla stworzenia dogodnych warunków rozwoju symulacji medycznej oraz
innych instytucji zajmuj?cych si? symulacj? medyczn?,
5)
Sprawowanie pieczy nad nale?ytym i sumiennym wykorzystaniem symulacji medycznej jako
narz?dzia wykorzystywanego w edukacji
6)
Organizowanie i prowadzenie szkole?, seminariów, konferencji, spotka?, dyskusji, wystaw,
pokazów i odczytów z zakresu symulacji medycznej,
7)
Wspó?prac? z instytucjami samorz?dowymi, pa?stwowymi, organizacjami pozarz?dowymi i
podmiotami gospodarczymi z kraju i zagranicy,
8)

Dzia?ania na rzecz aktywizacji dzieci i m?odzie?y,

9)

Dzia?ania na rzecz kultury i o?wiaty,

10) Dzia?ania na rzecz promocji i ochrony zdrowia,
11) Dzia?anie na rzecz rozwoju symulacji medycznej.
Rozdzia? III
Prawa i obowi?zki cz?onków

§9
1. Cz?onkami Stowarzyszenia mog? by? osoby fizyczne lub prawne.
2. Osoba prawna mo?e by? jedynie wspieraj?cym cz?onkiem stowarzyszenia.
§10
Cz?onkowie Stowarzyszenia dziel? si? na:
1)

cz?onków zwyczajnych,
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2)

cz?onków wspieraj?cych,

3)

cz?onków honorowych.
§11
1. Cz?onkiem zwyczajnym mo?e by? osoba fizyczna posiadaj?ca pe?n? zdolno?? do
czynno?ci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptuj?ca statutowe cele
stowarzyszenia.
2. Cz?onkiem wspieraj?cym mo?e by? osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowa?a na
rzecz stowarzyszenia pomoc finansow? lub rzeczow?.
3. Cz?onkiem honorowym stowarzyszenia mo?e by? osoba fizyczna, która wnios?a wybitny
wk?ad dla rozwoju stowarzyszenia.
4. Cz?onków zwyczajnych i wspieraj?cych przyjmuje Zarz?d stowarzyszenia w drodze
uchwa?y podj?tej na podstawie pisemnej deklaracji cz?onkowskiej.
5. Nadanie godno?ci cz?onka honorowego nast?puje na podstawie uchwa?y Walnego
Zebrana Cz?onków podj?tej na wniosek Zarz?du.
6. W uzasadnionych przypadkach cz?onkowie zwyczajni i wspieraj?cy mog? zosta? przyj?ci
uchwa?? Walnego Zebrania Cz?onków na podstawie pisemnej deklaracji cz?onkowskiej.
§12
1. Cz?onek zwyczajny ma nast?puj?ce prawa :

1)

czynne i bierne prawo wyborcze do w?adz stowarzyszenia,

2)

prawo uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez w?adze stowarzyszenia,

3)
prawo zaskar?enia do Walnego Zebrania Cz?onków uchwa?y Zarz?du o skre?lenie go z listy
cz?onków.
2. Cz?onek zwyczajny ma obowi?zek:
1)

aktywnego uczestnictwa w pracach stowarzyszenia,

2)

przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwa?,

3)

regularnego op?acania sk?adek i ?wiadcze? obowi?zuj?cych w stowarzyszeniu.
§13
1. Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi posiadaj? prawa okre?lone w §12 ust. 1 pkt 2 i 3.
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2. Cz?onkowie wspieraj?cy i honorowi maj? prawo uczestniczenia z g?osem doradczym w
pracach w?adz stowarzyszenia.
3. Cz?onek wspieraj?cy jest zobowi?zany do regularnego wywi?zywania si? z deklarowanych
?wiadcze? oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwa? w?adz stowarzyszenia.
4. Cz?onkowie honorowi zwolnieni s? z obowi?zku op?acania sk?adek cz?onkowskich.
§14
1. Cz?onkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)

dobrowolnej rezygnacji zg?oszonej na pi?mie Zarz?dowi,

2)

?mierci cz?onka lub utraty osobowo?ci prawnej cz?onka wspieraj?cego,

3)
skre?lenia z listy cz?onków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op?at? sk?adek
cz?onkowskich lub innych ?wiadcze? przez okres d?u?szy ni? sze?? miesi?cy, na podstawie
uchwa?y Zarz?du,
4)
wykluczenie ze stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz?onków w przypadku stwierdzenia
ra??cego naruszenia statutu, uchwa? lub regulaminów oraz w wyniku prawomocnego orzeczenia
s?du powszechnego o ukaraniu dodatkow? kar? w postaci pozbawienia praw publicznych,
5)

pozbawienia cz?onkostwa honorowego w wyniku uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków.

2. Zarz?d jest zobowi?zany zawiadomi? cz?onka o skre?leniu lub wykluczeniu ze stowarzyszenia
podaj?c przyczyn? i pouczaj?c o prawie odwo?ania si? do s?du lub do Walnego Zebrania
Cz?onków w terminie 14 dni od daty dor?czenia uchwa?y.
Rozdzia? IV
Struktura organizacyjna

§15
W?adzami Stowarzyszenia s?:
1. Walne Zebranie Cz?onków,
2. Zarz?d,
3. Komisja Rewizyjna.
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§16
1. Kadencja wszystkich w?adz stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór nast?puje spo?ród
nieograniczonej liczy kandydatów w g?osowaniu tajnym.
2. Uchwa?y w?adz Stowarzyszenia, je?eli statut nie stanowi inaczej, podejmowane s? w
glosowaniu jawnym, zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci, co najmniej po?owy
ogólniej liczby uprawnionych cz?onków. Zgromadzeni mog? uchwali? g?osowanie tajne.
§17
1. W przypadku ust?pienia, wykluczenia lub ?mierci cz?onka w?adz stowarzyszenia w czasie
kadencji, sk?ad osobowy tych w?adz jest uzupe?niony cz?onkami wybranymi spo?ród
kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwi?ksz? liczb? g?osów.
2. Uzupe?nienie, o którym mowa w ust. 1, nast?puje uchwa?? organu, którego sk?ad
ilo?ciowy uleg? zmniejszeniu.
3. Liczba cz?onków w?adz stowarzyszenia wst?puj?cych w miejsce poprzedników na
zasadach okre?lonych w ust. 1 i 2, nie mo?e przekroczy? po?owy liczby cz?onków
pochodz?cych z wyboru.
§18
1. Walne Zebranie Cz?onków jest najwy?sz? w?adz? stowarzyszenia.
2. W walnym Zebraniu Cz?onków udzia? bior?:
1)

Cz?onkowie zwyczajni – z g?osem stanowi?cym,

2)

Cz?onkowie wspieraj?cy, honorowi i zaproszeni go?cie – z g?osem doradczym.

3. O miejscu, terminie i porz?dku obrad Zarz?d zawiadamia cz?onków co najmniej 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania Cz?onków.
4. Uchwa?y Walnego Zebrania Cz?onków zapadaj? przy obecno?ci:
1)

w pierwszym terminie – co najmniej po?owy ogólnej liczby uprawnionych cz?onków,

2)
w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 min. pó?niej od pierwszego terminu
– bez wzgl?du na liczb? uprawnionych do g?osowania.
§19
1. Walne Zebranie Cz?onków mo?e by? zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Cz?onków sprawozdawcze zwo?uje si? raz w roku, sprawozdawczo –
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wyborcze, raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Cz?onków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Obradami Walnego Zebrania Cz?onków kieruje przewodnicz?cy zebrania, prezes
stowarzyszenia lub sekretarz.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków mo?e zosta? zwo?ane jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków zwo?uje Zarz?d:
1)

z w?asnej inicjatywy,

2)

na ??danie Komisji Rewizyjnej,

3)

na umotywowane ??danie co najmniej 10 cz?onków zwyczajnych

7. W przypadkach okre?lonych w ust. 6 pkt 2 i 3 nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków winno
by? zwo?ane wci?gu 30 dni od dnia przedstawienia Zarz?dowi odpowiedniego wniosku.
8. Szczegó?owe kompetencje Walnego Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia okre?la regulamin
Walnego Zebrania Cz?onków Stowarzyszenia
§20
Do kompetencji Walnego Zebrania Cz?onków w szczególno?ci nale?y:
1)

okre?lenie g?ównych kierunków dzia?ania stowarzyszenia,

2)

uchwalenie statutu i jego zmian,

3)

zatwierdzenie regulaminów w?adz stowarzyszenia,

4)

uchwalenie bud?etu,

5)

wybór i odwo?ywanie cz?onków w?adz stowarzyszenia,

6)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda? w?adz stowarzyszenia,

7)
ustalanie wysoko?ci sk?adek cz?onkowskich i innych ?wiadcze? oraz ulg i zwolnie? od tych
sk?adek i ?wiadcze?,
8)
rozpatrywanie wniosków i postulatów zg?oszonych przez cz?onków stowarzyszenia lub jego
w?adze,
9)

rozpatrywanie odwo?a? w sprawach cz?onkowskich od uchwa? Zarz?du,
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10) podejmowanie uchwa?y o rozwi?zaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj?tku,
11) podejmowanie uchwa? w innych sprawach wniesionych pod obrady.
§21
1. Zarz?d kieruje dzia?alno?ci? stowarzyszenia zgodnie z uchwa?ami Walnego Zebrania
Cz?onków, reprezentuje je na zewn?trz i ponosi odpowiedzialno?? przed Walnym
Zebraniem Cz?onków.
2. Zarz?d sk?ada si? z trzech cz?onków, którzy wybieraj? spo?ród siebie prezesa,
wiceprezesa oraz skarbnika.
3. Zasady dzia?ania Zarz?du okre?la regulamin uchwalony przez Zarz?d, a zatwierdzony
przez Walne Zebranie Cz?onków.
4. Posiedzenia Zarz?du odbywaj? si? w miar? potrzeb, nie rzadziej ni? raz na kwarta?.
5. W posiedzeniach zarz?du z g?osem doradczym uczestnicz? przewodnicz?cy komisji
rewizyjnej i zast?pca przewodnicz?cego.
§22
Do zakresu dzia?ania Zarz?du nale?y:
1)

realizacja celów stowarzyszenia oraz uchwa? Walnego Zebrania Cz?onków,

2)

okre?lanie szczegó?owych kierunków dzia?ania,

3)

uchwalanie bud?etu i preliminarzy,

4)

sprawowanie zarz?du nad maj?tkiem stowarzyszenia,

5)

uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

6)

podejmowanie uchwa? w sprawach nabycia lub zbycia maj?tku stowarzyszenia,

7)

zwo?ywanie Walnego Zebrania Cz?onków,

8)

podejmowanie uchwa? w sprawach cz?onkowskich,

9)

prowadzenie dokumentacji cz?onkowskiej,

10) wnioskowane o nadanie lub pozbawienie godno?ci cz?onka honorowego,
11) sk?adanie sprawozda? ze swej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków.
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§23
1. Komisja Rewizyjna jest w?adz? stowarzyszenia powo?an? do sprawowania kontroli nad
jego dzia?alno?ci?
2. Komisja Rewizyjna sk?ada si? z trzech cz?onków, którzy wybieraj? spo?ród siebie
przewodnicz?cego, zast?pc? przewodnicz?cego oraz sekretarza.
§24
Do zakresu dzia?alno?ci Komisji Rewizyjnej nale?y:
1. kontrolowanie dzia?alno?ci Zarz?du,
2. wyst?powanie do Zarz?du z wnioskami wynikaj?cymi z przeprowadzonych kontroli,
3. wyst?powanie z ??daniem zwo?ania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz?onków, a
tak?e zwo?ania posiedzenia Zarz?du,
4. zwo?anie Walnego Zebrania Cz?onków w razie nie zwo?ania go przez Zarz?d w terminie
ustalonym w statucie,
5. sk?adanie na Walnym Zebraniu Cz?onków wniosków o udzielenie lub odmow? udzielenia
absolutorium w?adzom stowarzyszenia,
6. sk?adanie sprawozda? ze swej dzia?alno?ci na Walnym Zebraniu Cz?onków.
§25
1. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej w osobach przewodnicz?cego i zast?pcy
przewodnicz?cego maj? prawo bra? udzia? z g?osem doradczym w posiedzeniach
Zarz?du.
2. Cz?onkowie Komisji Rewizyjnej nie mog? pe?ni? funkcji we w?adzach stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna dzia?a na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu
zatwierdzonego przez Walne Zebranie Cz?onków.
§26
W przypadkach okre?lonych w §24 pkt 3 nadzwyczajne Walne Zebranie Cz?onków winno si?
odbywa? w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od dnia zg?oszenia ??dania, a posiedzenie Zarz?du –
w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od dnia zg?oszenia ??dania.
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Rozdzia? V
Maj?tek stowarzyszenia

§27
Maj?tek stowarzyszenia stanowi? nieruchomo?ci, ruchomo?ci i fundusze.
§28
1. ?ród?ami powstania maj?tku Stowarzyszenia s?:
1)

sk?adki cz?onkowskie,

2)
dochody z nieruchomo?ci i ruchomo?ci stanowi?cych w?asno?? lub b?d?cych w u?ytkowaniu
stowarzyszenia,
3)

dotacje,

4)

?rodki pochodz?ce z nawi?zek i ?wiadcze? pieni??nych orzekanych przez s?dy,

5)

darowizny, zapisy i spadki,

6)

wp?ywy z ofiarno?ci publicznej.

2. ?rodki pieni??ne niezale?ne od ?róde? pochodzenia przechowywane s? wy??cznie na koncie
stowarzyszenia.
3. Sk?adki cz?onkowskie powinny by? wp?acane do pierwszego kwarta?u ka?dego roku.
Nowoprzyj?ci cz?onkowie wp?acaj? sk?adki wg zasad okre?lonych przez Zarz?d w ci?gu jednego
miesi?ca od otrzymania zawiadomienia o przyj?ciu w poczet cz?onków stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodark? finansow? oraz rachunkowo?? zgodnie z obowi?zuj?cymi
przepisami.
§29
1. Dla wa?no?ci o?wiadcze? woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowi?zków
maj?tkowych stowarzyszenia wymagane s? podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa
oraz skarbnika.
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2. Dla wa?no?ci innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa, b?d?
upowa?nionego cz?onka Zarz?du.
Rozdzia? VI
Przepisy ko?cowe

§30
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podj?cie uchwa?y o rozwi?zaniu stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Cz?onków wymagaj? wi?kszo?ci 2/3 g?osów przy obecno?ci co
najmniej po?owy uprawnionych do g?osowania.
2. Sprawy okre?lone w ust. 1 mog? by? przedmiotem Walnego Zebrania Cz?onków je?eli
zosta?y umieszczone w porz?dku obrad.
3. Do zawiadomienia okre?lonego w § 18 ust. 3 za??cza si? projekty stosowanych uchwa?.
4. Podejmuj?c uchwa?? o rozwi?zaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Cz?onków okre?la
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj?tku stowarzyszenia.
§31
Z chwil? zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego za?o?yciele staj? si? cz?onkami
zwyczajnymi Stowarzyszenia.
§32
W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie maj? przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989r. – Prawo o stowarzyszeniach.
§33
Statut Stowarzyszenia zosta? uchwalony przez Walne Zebranie w dniu 20.05.2014 r. i wchodzi w
?ycie z dniem uchwalenia.
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