UCHWAŁA NUMER 4
z dnia 16 lipca 2015 roku

Uchyla się treść §§ 1 – 38 Statutu Polskiego Towarzystwa Komunikacji
Medycznej z siedzibą w Bydgoszczy w dotychczasowym brzmieniu i uchwala
się nową treści Statutu, w brzmieniu poniższym:

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej jest niezależnym i samorządnym stowarzyszeniem
działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. nr 79
poz. 855 z 2001 r. ze zmianami). Celem działalności Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej
jest umacnianie i rozwój dobrych praktyk oraz badań naukowych w dziedzinie komunikacji medycznej.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, zwane dalej Towarzystwem, jest
stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość
prawną.
2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej: „PTKM”.
§2
1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest Bydgoszcz.
§4
Towarzystwo może przystępować do innych stowarzyszeń, organizacji lub związków o podobnym
zakresie działania na zasadach określonych w ich statutach za zgodą właściwych władz państwowych,
o ile taka zgoda jest wymagana.
§5
Towarzystwo używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Towarzystwa.
§6
1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej członków.
2. Zarząd w celu prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem Towarzystwa jest:
1) zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest komunikacja w opiece
medycznej, komunikacja społeczna dotycząca zdrowia oraz dziedziny pokrewne,
2) organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań i prac naukowych w dziedzinie komunikacji
medycznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
3) prowadzenie działań służących wypracowaniu standardów i dobrych praktyk komunikacji
medycznej oraz ich upowszechnianie,
4) reprezentowanie i promowanie polskich badań nad komunikacją medyczną w kraju i za granicą,

5) upowszechnianie wiedzy na temat komunikacji medycznej w społeczeństwie, w szczególności
w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników
technicznych,
6) udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia
w dziedzinie komunikacji medycznej,
7) współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz
stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwej jakości komunikacji medycznej i komunikacji o
zdrowiu w Polsce,
8) prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej
na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania
wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie komunikacji medycznej.
§8
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1) inicjowanie i wspieranie badań naukowych z zakresu komunikacji medycznej,
2) wystąpienia do właściwych władz w sprawach organizacji programów służących podniesieniu
jakości komunikacji medycznej w Polsce,
3) delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa,
4) organizację wykładów, szkoleń, kursów, wykładów, posiedzeń naukowych zjazdów, sympozjów,
konferencji, kongresów naukowych oraz innych form upowszechniania wiedzy na temat
komunikacji medycznej,
5) występowanie o granty oraz udział w regionalnych i ogólnopolskich programach odnoszących
się do komunikacji medycznej i komunikacji o zdrowiu,
6) opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek w
zakresie komunikacji medycznej,
7) aktywne wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników medycznych, w
szczególności lekarzy, współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,
placówkami służby zdrowia i pokrewnymi towarzystwami, które są zainteresowane
problematyką komunikacji medycznej,
8) prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
9) subwencjonowanie badań naukowych z zakresu komunikacji medycznej i komunikacji o
zdrowiu, w miarę posiadanych środków,
10) fundowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się w działalności naukowej członków
Towarzystwa, w szczególności za obronione prace doktorskie lub opublikowane prace
oryginalne,
11) przyznawanie godności członka honorowego Towarzystwa, jak również występowanie z
wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju
polskiej komunikacji medycznej,
12) opracowywanie, upowszechnianie i uaktualnianie standardów komunikacji medycznej.
§9
1. Towarzystwo ma prawo tworzyć fundacje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
między jego członków.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status członka:
1) zwyczajnego

2) nadzwyczajnego
3) wspierającego
4) honorowego
§ 11
Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski lub cudzoziemiec, uznający statut Towarzystwa,
posiadający wyższe wykształcenie medyczne, albo inne wykształcenie wyższe i wykonujący funkcje
wymagające wiedzy z zakresu komunikacji medycznej lub prowadzący badania naukowe dotyczące
komunikacji medycznej i zdrowotnej.
§ 12
Członkiem nadzwyczajnym może zostać student kierunku mieszczącego się w obszarze nauk
medycznych i nauk o zdrowiu, lub innych kierunków, na których naucza się wiedzy z zakresu
komunikacji medycznej , po zaliczeniu co najmniej drugiego roku studiów. Członkowie nadzwyczajni po
ukończeniu studiów nabywają praw członków zwyczajnych. Członkostwo nadzwyczajne ustaje w
przypadku nie ukończenia lub rezygnacji ze studiów.
§ 13
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Towarzystwa, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Towarzystwa.
2. Uchwałę o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Towarzystwa.
§ 14
1. Członków zwyczajnych i nadzwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji
kandydata zawierających zobowiązanie przestrzegania statutu Towarzystwa.
2. W wypadku negatywnej decyzji Zarządu, ubiegającemu się o przyjęcie do Towarzystwa
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
§ 15
1. Członkowi zwyczajnemu Towarzystwa przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Członek Towarzystwa ma prawo udziału we wszelkich formach statutowej działalności
Towarzystwa;
§ 16
1. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
2. W wypadku spełnienia przez członka nadzwyczajnego warunków określonych w artykule 11
Statutu Zarząd - na wniosek zainteresowanego - podejmuje uchwałę o zmianie statusu członka.
§ 17
1) Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać
udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Towarzystwa.
2) Członek wspierający ma prawo do korzystania z pomocy naukowej i doradczej Towarzystwa
oraz innych form jego merytorycznej działalności.
3. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegać statut oraz uchwały władz Towarzystwa,
chronić dobre imię Towarzystwa, wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń.
4. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 18
1. Członkostwo honorowe nadaje - na wniosek Zarządu - Walne Zebranie Członków osobom
szczególnie zasłużonym dla rozwoju dobrych praktyk komunikacji medycznej lub badań nad
komunikacją medyczną.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w obradach
statutowych władz Towarzystwa.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4. Członkostwo honorowe może być również nadane obywatelowi innego państwa jako dowód
uznania wybitnych osiągnięć naukowych lub szczególnych zasług dla polskiej psychologii.
5. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków.
§ 19
Członek zwyczajny i nadzwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa;
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
3) przestrzegania zasad etyki zawodowej;
4) dbania o dobre imię Towarzystwa,
5) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 20
1. Członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne ustaje w wyniku:
1) dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2) wykluczenia;
3) śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych;
2. Wykluczenie członka następuje w przypadku:
1) nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
2) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
3) postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka Towarzystwa lub godzi w jego dobre
imię,
4) działania na szkodę Towarzystwa.
3. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały. Od uchwały Zarządu w sprawie
wykluczenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej, której uchwała jest
ostateczna.
4. W przypadku ustania członkostwa jego przywrócenie może nastąpić zgodnie z uchwałą Zarządu:
1) jeżeli członkostwo ustało z powodu określonego w ust. 1 pkt 1) to jego przywrócenie może
nastąpić na zasadach uwzględniających indywidualne powody rezygnacji z członkostwa,
2) jeżeli członkostwo ustało z powodu określonego w ust. 2 pkt 1) to jego przywrócenie może
nastąpić jedynie po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.
§ 21
Przynależność do Towarzystwa członka wspierającego ustaje w wyniku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w przypadku nie wywiązywania się z przyjętych
zobowiązań.
3) likwidacji członka będącego osobą prawną;
4) w sprawach ustania członkostwa członka wspierającego stosuje się odpowiedni § 20.
Rozdział 4
ORGANY TOWARZYSTWA I JEGO STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§ 22
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd Towarzystwa, zwany dalej Zarządem;
3) Komisja Rewizyjna Towarzystwa, zwana dalej Komisją Rewizyjną;
§ 23
Władze Towarzystwa powoływane są spośród członków zwyczajnych przez Walne Zebranie Członków,
zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych
Towarzystwa uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Jeżeli w pierwszym terminie nie
uczestniczy przynajmniej 2/3 członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania, uchwały mogą być

podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych w drugim terminie, który
powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i wyznaczony nie wcześniej niż na pół godziny po
pierwszym terminie.
§ 24
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 25
1. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
1) ustania członkostwa w Towarzystwie,
2) pisemnej rezygnacji,
3) odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
1.

W przypadku, gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu
organu władzy.
§ 26
Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3
członków organu w pierwszym terminie. Jeżeli w pierwszym terminie nie uczestniczy przynajmniej 2/3
członków organu, uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków
obecnych w drugim terminie, który powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i wyznaczony
nie wcześniej niż na pół godziny po pierwszym terminie.
§ 27
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa i do jego kompetencji należy:
1) Uchwalanie statutu Towarzystwa oraz jego zmiany,
2) Ustalanie kierunków działalności Towarzystwa,
3) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa,
4) Wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) Nadawanie godności Honorowego Członka Towarzystwa i pozbawianie tej godności,
6) Zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za okres ich kadencji,
7) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
8) Podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa wniesionych pod
obrady Walnego Zebrania Członków.
§ 28
1. W skład Zarządu wchodzi Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
2. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i
reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Za swoją działalność ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków,
2) podejmowanie inicjatyw dotyczących sposobów realizacji celów działania Towarzystwa,
3) ustalanie terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków i
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4) przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
5) delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do współpracy z organizacjami krajowymi i
międzynarodowymi,
6) ustalanie zasad zarządzania majątkiem Towarzystwa,
7) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Towarzystwa w okresie
kadencji

8)

występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie godności Honorowego
Członka Towarzystwa i pozbawienie tych godności,
9) podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do organizacji krajowych i
międzynarodowych,
10) ustalanie wysokości składek członkowskich.
§ 29
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)
Przeprowadzanie co najmniej jeden raz w roku kontroli całokształtu działalności
finansowej Towarzystwa;
2)
Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności;
3)
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień.
§ 30
Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 1 rok. Termin, miejsce i proponowany
porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd i podaje do wiadomości członkom co
najmniej na 30 dni przed terminem. Powiadomienie może odbyć się drogą elektroniczną.
§ 31
1. Zarząd może zwołać w dowolnym czasie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków z własnej
inicjatywy.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na żądanie Komisji
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków w terminie do 3 miesięcy od
zgłoszenia takiego żądania lub wniosku.
§ 32
Posiedzenia Zarządu są zwoływane z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, przy
czym mogą one mieć charakter telekonferencji.
§ 33
1. Zarząd Towarzystwa może powołać Radę Naukową Towarzystwa. Rada Naukowa jest
organem opiniodawczo-doradczym Towarzystwa. Rada Naukowa opiniuje plany
Stowarzyszenia, zwłaszcza jego projekty wydawnicze, także na prośbę Zarządu.
2. Rada Naukowa realizuje funkcje wymienione w punkcie indywidualnymi głosami swych
członków przekazywanymi na ręce Zarządu w formie pisemnej i nie odbywa regularnych
posiedzeń.
§ 34
1. W skład Rady Naukowej wchodzą samodzielni pracownicy wyższych uczelni, którzy mogą, ale
nie muszą być członkami Towarzystwa.
2. O składzie personalnym Rady decyduje Zarząd. Członków Rady powołuje się na czas
nieokreślony.
3. Chęć rezygnacji z członkostwa w Radzie Naukowej członkowie Rady zgłaszają na ręce
Zarządu.

Rozdział 5
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 35
Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członków zwyczajnych i świadczeń członków wspierających,
dochodów z własnej działalności, dochodów z posiadanego majątku, darowizn, spadków i zapisów oraz
ofiarności publicznej.
§ 36
1. Decyzje w sprawie dysponowania majątkiem stanowiącym własność Towarzystwa podejmuje Zarząd.
2. Do reprezentowania Towarzystwa – zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania
oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych – wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Towarzystwa.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 6
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 37
Zmiana statutu Towarzystwa, a także rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością co najmniej 2/3 głosów członków przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej
liczby członków w pierwszym terminie obrad, zaś w drugim terminie obrad bez względu na liczbę
obecnych członków.
§ 38
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków powoła komisję
likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zebranie Członków zasadami przeprowadzi
likwidację Towarzystwa.
2. Uchwalając rozwiązanie Towarzystwa, Walne Zebranie Członków może wskazać organizację lub
instytucje społeczne, na rzecz których przejdzie majątek Towarzystwa po zaspokojeniu zobowiązań
Towarzystwa.

