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STATUT 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTODONTYCZNEGO 

 

I. Nazwa, osobowość prawna i cele Towarzystwa 

§1.1 

1. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne, zwane dalej w skrócie „PTO” lub 

„Towarzystwo” jest towarzystwem naukowym działającym na terenie 

Rzeczypospolitej i posiada osobowość prawną. 

2. Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa. 

3. Towarzystwo może tworzyć Koła Regionalne. 

§1.2 

Celem Towarzystwa jest rozwijanie nauki, podnoszenie poziomu lecznictwa w 

zakresie ortodoncji oraz integracja środowiska ortodontycznego. 

§1.3 

1. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 

do podziału majątku między jego członków. 

2. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest: 

a) reklama (73.11.Z) 

b) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi (68.20.Z) 

c) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

(82.30.Z) 

d) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(85.59.B) 

e) wydawanie książek (58.11.Z) 

f) wydawanie gazet (58.13.Z) 

g) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z) 

h) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z) 

i) działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z) 
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j) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) 

 

II. Sposoby realizacji celów Towarzystwa 

§2 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

1. Rozpowszechnianie informacji naukowych przez organizowanie corocznych 

krajowych zjazdów lub kursów ortodontycznych i działalność wydawniczą i 

informacyjną. 

2. Wspieranie badań naukowych w zakresie ortodoncji, m.in. w postaci nagród i 

grantów Towarzystwa. 

3. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu szkolenia specjalistycznego i rangi 

specjalizacji w zakresie ortodoncji, m.in. w postaci opiniowania programu 

specjalizacji, zatwierdzania wpisu na europejską listę specjalistów ortodontów 

oraz wydawanie opinii w sprawach o odebranie uprawnień specjalisty. 

4. Udzielanie pomocy i poparcia Kołom Regionalnym Towarzystwa. 

5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z zagranicznymi towarzystwami 

naukowymi. 

6. Reprezentowanie spraw członków PTO wobec władz resortowych i 

samorządów lekarskich. 

 

III. Członkowie 

§3.1 

Członkowie dzielą się na zwyczajnych, rzeczywistych, honorowych i wspierających. 

§3.2 

Członkiem zwyczajnym PTO może być obywatel polski na stałe zamieszkujący na 

terenie Rzeczypospolitej, który jest lekarzem stomatologiem, studentem lub 

studentem stomatologii. Osoby te zgłaszają akces do Towarzystwa przez złożenie 

deklaracji i poparcie dwóch osób wprowadzających, członków PTO. 

§3.3 

Członkiem rzeczywistym może być obywatel polski specjalista z zakresu ortodoncji 

czynnie wykonujący zawód ortodonty na terenie Rzeczypospolitej. Tylko członek 
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rzeczywisty ma prawo zgłosić swoje nazwisko i adres do światowego spisu lekarzy 

ortodontów za pośrednictwem PTO, uzyskać członkostwo w Światowej Federacji 

Ortodontów i innych organizacjach międzynarodowych, z którymi współpracuje PTO. 

Osoby te zgłaszają akces do Towarzystwa przez złożenie deklaracji. 

§3.4 

Członkiem honorowym może zostać lekarz ortodonta lub przedstawiciel innej 

specjalności szczególnie zasłużony dla Towarzystwa. Godność członka honorowego 

może być nadawana obywatelom polskim lub cudzoziemcom, także tym niemającym 

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej. Wniosek w tej sprawie zgłasza 

Zarząd Główny do zatwierdzenia przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów. 

Członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich ani opłat zjazdowych. 

§3.5 

Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, organizacje oraz osoby prawne 

lub inne jednostki zainteresowane udzielaniem pomocy Towarzystwu. Zarząd 

Główny PTO rekomenduje nazwiska lub nazwy członków wspierających przed ich 

wyborem przez Walne Zebranie, którego uchwała jest ostateczna. 

 

IV. Prawa i obowiązki członków 

§4.1 

1. Wszyscy członkowie mają prawo do świadczeń i przywilejów, wynikających z 

przynależności do PTO, a w szczególności do: 

a) niższych opłat zjazdowych w porównaniu z osobami niezrzeszonymi 

lub opłat za udział informacji o zjazdach i zebraniach naukowo - 

szkoleniowych; 

b) w kursach ortodontycznych prowadzonych pod patronatem PTO w 

porównaniu  

z osobami niezrzeszonymi; 

c) otrzymywania w ramach opłaty członkowskiej prenumeraty czasopisma 

PTO; 

d) udziału w Walnym Zebraniu z prawem głosu. 

2. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom zwyczajnym 

i rzeczywistym. 

 



 

 

Załącznik do Uchwały nr 5/07/2021 Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego  

z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 

 

 

 

§4.2 

1. Członkowie, z wyjątkiem członków honorowych są zobowiązani wnieść 

jednorazową opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny oraz 

roczną składkę płatną do 31 grudnia roku poprzedniego uchwalony przez 

Walne Zebranie. Wysokość składki może ulec zmianie na wniosek Zarządu 

Głównego, po zatwierdzeniu wniosku przez Walne Zebranie. Członkowie, 

którzy opłacą składki na cztery lata z góry korzystają z 10% ulgi, a ponadto nie 

obejmują ich ewentualne podwyżki składek wprowadzone w tym czasie. 

2. Do dalszych obowiązków członków należy: 

1) przestrzeganie statutu; 

2) przestrzeganie uchwał władz PTO; 

3) aktywne uczestnictwo w pracach PTO. 

§4.3 

Wszelkie zmiany w wysokości składek nabierają mocy od 1 stycznia, po ich 

zatwierdzeniu przez Walne Zebranie. 

§4.4 

Niepłacenie składek przez dwa kolejne lata od daty otrzymania lub wznowienia 

członkostwa będzie rozumiane jako rezygnacja z dalszego członkostwa i spowoduje 

skreślenie. 

§4.5 

1. Członkostwo wygasa przez: 

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego; 

b) skreślenie przez Zarząd Główny z powodu niepłacenia składek przez 

dwa kolejne lata; 

c) wykluczenie z Towarzystwa na łączny wniosek przewodniczącego i 

sekretarza Koła Regionalnego osoby skazanej prawomocnym wyrokiem 

sądu powszechnego za przestępstwo umyślne lub osoby 

nieprzestrzegającej postanowień Statutu. 

2. Przywrócenie członkostwa jest możliwe po zgłoszeniu wniosku i jego 

pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Główny Towarzystwa i zatwierdzenie 

przez Walne Zebranie. 

3. Przywrócenie członkostwa utraconego z powodu zalegania ze składkami jest 
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możliwe po ponownym wniesieniu podwójnej opłaty wpisowej oraz po 

opłaceniu składek za bieżący i przyszły rok kalendarzowy. 

4. Od decyzji Zarządu Głównego w przedmiocie wykluczenia członka z 

Towarzystwa na zasadzie powyższego ust. 1 pkt. c) przysługuje odwołanie do 

następnego Walnego Zebrania w terminie dwóch tygodni. 

 

V. Majątek PTO 

§5.1 

Majątek PTO stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne. 

§5.2 

Polskie Towarzystwo Ortodontyczne utrzymuje swoja działalność z opłat wpisowych, 

składek członkowskich, darowizn członków wspierających oraz opłat zjazdowych i 

wszelkich wpłat, darowizn, zapisów i spadków oraz z dochodów z działalności 

gospodarczej. 

§5.3 

1. Polskie Towarzystwo Ortodontyczne prowadzi gospodarkę finansową oraz 

rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zarząd Główny może zatrudnić wykwalifikowanego księgowego do 

opracowania budżetu i rozliczeń finansowych. 

§5.4 

Zarząd Główny PTO zobowiązuje przewodniczących Kół Regionalnych do składania 

rozliczeń finansowych Zarządowi. 

§5.5 

Na pisemny wniosek przewodniczącego Koła Regionalnego Zarząd Główny PTO 

może udzielić wsparcia finansowego regionalnym przedsięwzięciom Koła zgodnym z 

celem PTO. 

 

VI. Władze Towarzystwa 

§6.1 

Struktura organizacyjna Towarzystwa Ortodontycznego obejmuje Walne Zebranie, 

Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. Wymienione organy kontaktują się 
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korespondencyjnie między zebraniami oraz z okazji dorocznych zjazdów. Władzami 

Koła Regionalnego są: Walne Zebranie Koła Regionalnego i Zarząd Koła 

Regionalnego. 

§6.2 

Kadencja władz Towarzystwa oraz władz Kół Regionalnych trwa 4 lata, a wybór 

władz odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Wybór władz 

następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

§6.3

W przypadku ustąpienia członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład 

osobowy tych władz do czasu następnego Walnego Zebrania będzie uzupełniany 

kandydatami wskazanymi przez Prezesa Zarządu i zatwierdzonymi przez Zarząd 

Główny Towarzystwa. 

§6.4 

1. Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa, o ile Statut nie stanowi inaczej, są 

podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Tajne 

głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków Towarzystwa, jak również w sprawach osobowych. 

2. Zmiany statutu wymagają większości 2/3 obecnych na Walnym Zebraniu 

Członków. 

§6.5 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa i składa się ze wszystkich 

członków Towarzystwa. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Główny 

powiadamia członków listownie lub drogą elektroniczną co najmniej 30 dni 

przed terminem zebrania. Członkowie, którzy nie mogą przybyć na Walne 

Zebranie nie mogą delegować w swoim zastępstwie innych osób. 

3. Walne Zebranie spotyka się przynajmniej raz do roku podczas zjazdów lub 

kursów ortodontycznych organizowanych pod patronatem PTO. 

4. Uchwały Walnego Zebrania powinny być wpisane do księgi protokołów. W 

protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania i jego 

zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów 

oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. 
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§6.6 

Do zadań Walnego Zebrania należy: 

1) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego okresie pomiędzy 

zjazdami; 

2) przyjęcie sprawozdania finansowego; 

3) dokonywanie wyboru członków Zarządu Głównego; 

4) zatwierdzanie kandydatur na przewodniczących Kół Regionalnych; 

5) zatwierdzanie wniosków o nadanie godności członków honorowych oraz 

wybór członków wspierających;

6) zatwierdzanie wniosków o miejscu przyszłych zjazdów; 

7) zatwierdzanie zmian w statucie i zmian organizacyjnych, wprowadzonych na 

wniosek Zarządu Głównego; 

8) rozpatrywanie wolnych wniosków zgłoszonych uprzednio do Zarządu 

Głównego; 

9) powoływanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej. 

§6.7 

W wyjątkowych przypadkach nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na 

wniosek Zarządu Głównego. Zaproszenia na nadzwyczajne Walne Zebranie muszą 

być rozesłane co najmniej 30 dni przed zebraniem i muszą zawierać wyszczególnienie 

spraw, do rozstrzygnięcia których zebranie jest zwoływane. 

§6.8 

1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Towarzystwa i reprezentuje 

je na zewnątrz. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa 

wymagana jest łączna reprezentacja dwóch członków Zarządu Głównego - 

prezesa, zastępcy prezesa lub skarbnika. 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą: 

a) prezes; 

b) zastępca prezesa; 

c) sekretarz; 

d) skarbnik; 

e) jeden lub dwóch członków. 
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3. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone Ustawą lub 

postanowieniami Statutu dla innych organów, a w szczególności: 

a) prowadzenie, koordynacja i planowanie działalności Towarzystwa w 

okresie kadencji; 

b) wyznaczanie komisji do zadań specjalnych: np. Komisji Nagród, Komisji 

Dyscyplinarnej; 

c) zatwierdzanie wniosków o powołanie Kół Regionalnych. 

4. Zarząd Główny oraz Główna Komisja Rewizyjna mogą uchwalić swoje 

regulaminy. 

§6.9 

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością. 

§6.10 

Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym 

posiedzeniu wybierają ze swojego grona przewodniczącego i dwu zastępców. 

§6.11 

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności 

Towarzystwa oraz działalności poszczególnych Kół Regionalnych; 

b) zwołanie Walnego Zebrania członków, w razie niezwołania go przez Zarząd 

Główny w terminie lub trybie ustalonym w Statucie; 

c) prawo do zwołania posiedzenia Zarządu Głównego celem omówienia 

uwag, wniosków i zaleceń wynikających z przeprowadzonej kontroli; 

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności 

oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom 

naczelnym Towarzystwa. 

2. Postanowienia powyższego ust. 1 stosuje się odpowiednio do Kół Regionalnych. 

§6.12 

Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa 

wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 

kontrolowanych spraw. 
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§6.13 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej maja prawo udziału, z głosem doradczym, 

w posiedzeniach Zarządu Głównego i Zarządu Kół Regionalnych. 

 

VII. Zjazdy PTO 

§7.1 

Zjazdy Towarzystwa odbywają się corocznie w miejscu zatwierdzonym przez Walne 

Zebranie na wniosek Zarządu Głównego. Co do zasad zwoływania zjazdu § 6.5 ust. 2 

stosuje się odpowiednio. 

§7.2 

1. Komitet organizacyjny zjazdu, na czele którego stoi przewodniczący 

nominowany przez Zarząd Główny, zatwierdzony przez Walne Zebranie, 

składa się ponadto  ze  skarbnika i sekretarza oraz liczby członków ustalonej 

przez przewodniczącego komitetu. 

2. Przewodniczący komitetu zjazdowego ogłasza tematykę obrad, podaje z 

wyprzedzeniem termin zjazdu oraz powołuje przewodniczącego komitetu 

naukowego do oceny prac nadsyłanych na zjazd. 

3. Przewodniczący komitetu naukowego ponosi odpowiedzialność za dobór 

prezentacji zjazdowych oraz spójność tematyczną sesji naukowych. Może nim 

być przewodniczący komitetu zjazdowego o ile jest samodzielnym 

pracownikiem naukowym z zakresu ortodoncji. 

4. Komitet zjazdowy odpowiada za zabezpieczenie środków finansowych 

potrzebnych na zorganizowanie zjazdu. Aby zainicjować zorganizowanie 

zjazdu Zarząd Główny udziela pożyczki komitetowi organizacyjnemu, którą 

należy w całości zwrócić po rozliczeniu kosztów zjazdu. 

§7.3 

1. Zarząd Główny ma prawo badać celowość wydatków i zatwierdzać 

preliminarz przed rozpoczęciem zjazdu. 

2. W przypadku, gdy zyski ze zjazdu przewyższają wydatki, nadwyżkę należy 

wpłacić na konto bankowe Towarzystwa. Po sprawdzeniu i rozliczeniu 

rachunków za zjazd 50% zysku netto otrzymuje w formie nagrody Koło 

Regionalne, które zorganizowało zjazd, a pozostałe 50% zostaje podzielone 

następująco: 20% wpływa na działalność Zarządu, zaś pozostałe 30% zysku 
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netto ma być podzielone w równych częściach między istniejące Koła 

Regionalne. 

§7.4 

Wszyscy członkowie mają prawo wziąć udział w zjazdach razem ze swoimi rodzinami 

po opłaceniu opłat zjazdowych. Członkowie otrzymują plakietkę z napisem 

„uczestnik”, zaś rodziny „osoba towarzysząca”. Nie-członkowie mają prawo wziąć 

udział w zjeździe po opłaceniu opłat zjazdowych wyższych niż członkowie. Nie-

członkowie otrzymują plakietkę z napisem „gość”, a ich rodziny z napisem „osoba 

towarzysząca”, przy czym w razie ograniczonej liczby miejsc na imprezy dla osób 

towarzyszących rodziny członków towarzystwa mają pierwszeństwo udziału w tych 

imprezach. 

§7.5 

Członkowie Zarządu Głównego biorący udział w zjeździe są zwolnieni z opłat 

zjazdowych, ale samodzielnie pokrywają koszty płatnych imprez towarzyszących 

podczas zjazdu. Koszty podróży i zakwaterowania wymienionych osób mogą być 

pokryte w 50% z funduszu Towarzystwa. 

 

VIII. Koła Regionalne PTO 

§8.1 

1. Koła Regionalne powstają z inicjatywy co najmniej 15 członków Towarzystwa 

zamieszkałych na danym terenie. Koło uważa się za założone po zebraniu 

inicjatywnym oraz po podjęciu stosownej decyzji przez Zarząd Główny. 

2. Na zebraniu zostaje wyłoniony Zarząd Koła Regionalnego: 

a) przewodniczący Koła; 

b) sekretarz; 

c) skarbnik 

d) jeden lub dwóch członków. 

3. W zakresie rozwiązania Koła Regionalnego postanowienia pkt. IX statutu 

stosuje się odpowiednio z wyłączeniem § 9.3. 

§8.2 

1. Władzami Koła są odpowiednio władze określone w § 6.1 Statutu. 

Postanowienia Statutu opisane w § 6.3 i 6.4 stosuje się odpowiednio. 
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2. Kadencja władz Koła Regionalnego trwa 4 lata. 

§8.3 

1. Do Walnego zebrania Członków Koła Regionalnego należy: 

a) uchwalanie programów działania Koła; 

b) wybór i odwołanie członków władz Koła oraz przedstawienie kandydatury 

na przewodniczącego Zarządu Koła Walnemu Zebraniu PTO celem 

zatwierdzenia; 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Koła. 

2. Walne Zebranie Koła zwołuje Zarząd Koła powiadamiając członków o jego 

miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie. Postanowienia dotyczące 

Walnego Zebrania Towarzystwa stosuje się odpowiednio. 

§8.4 

1. Zarząd Koła kieruje jego działalnością na terenie swego działania, zgodnie z 

uchwałami władz nadrzędnych.

2. Zarząd Koła składa się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz dwóch 

członków. 

3. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeby. 

4. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia 

Statutu dotyczące Zarządu Głównego. 

 

IX. Rozwiązanie Towarzystwa 

§9.1 

1. Wniosek o rozwiązanie Towarzystwa musi zyskać pisemne poparcie 1 

wszystkich członków Towarzystwa, albo wszystkich członków Zarządu 

Głównego. 

2. Wniosek o rozwiązanie Towarzystwa musi być zgłoszony przez Zarząd 

Główny w formie pisemnej i rozesłany do wszystkich członków, aby mieli 

możność oddania swojego głosu w tej sprawie na Walnym Zebraniu. 

§9.2 

Do rozwiązania Towarzystwa wymagana jest uchwała Walnego Zebrania podjęta 

bezwzględną większością głosów. 



 

 

Załącznik do Uchwały nr 5/07/2021 Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego  

z dnia 3 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego 

 

 

 

§9.3 

Po rozwiązaniu Towarzystwa jego majątek należy przeznaczyć na spłacenie 

zobowiązań. Ewentualne nadwyżki mogą być przekazane innej instytucji, najlepiej 

podobnym profilu działania albo użyte na cele charytatywne wskazane w głosowaniu 

przez zwykłą większość głosów Zarządu Głównego. 


