
TEKST   JEDNOLITY
STATUTU

„Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo – 
Goleniowego”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Nazwa stowarzyszenia brzmi następująco:

Polskie Towarzystwo Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego,
dalej nazywane “Towarzystwem”. 

2. Towarzystwo  może  posługiwać  się  także  nazwą  anglojęzyczną:  „Polish  Foot  and 
Ankle Society” (PF&AS),

§ 2
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Poznań.

Rozdział II
Charakter prawny

§ 3
1. Towarzystwo jest stowarzyszeniem działającym w oparciu o statut i przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.
2. Towarzystwo  może  być  stowarzyszone  z  innymi  krajowymi,  zagranicznymi  i 

międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze i celu działania.
3. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.
4. Towarzystwo  może  prowadzić  działalność  gospodarczą,  w  następującym  zakresie, 

według określeń znajdujących się w Polskiej Klasyfikacji Działalności:
• 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych,
• 74.90.Z  Pozostała  działalność  profesjonalna,  naukowa  i  techniczna,  gdzie 

indziej niesklasyfikowana,
• 85.59.B  Pozostałe  pozaszkolne  formy  edukacji,  gdzie  indziej 

niesklasyfikowane,
• 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
• 86.90.E  Pozostała  działalność  w  zakresie  opieki  zdrowotnej,  gdzie  indziej 

niesklasyfikowana,
• 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych, 
• 58.11.Z Wydawanie książek,
• 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
• 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza.



Rozdział III
Cele i sposoby działania

§ 4
Celem statutowym Towarzystwa jest:

1. promowanie metod leczenia stopy i stawu skokowo – goleniowego,   a także postępu 
badań  naukowych  w  tej  dziedzinie  z  korzyścią  dla  wszystkich  aspektów  życia 
człowieka,

2. rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń w obrębie stopy i stawu 
skokowo – goleniowego oraz ich leczenia.

§ 5
Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1. wspieranie badań naukowych,
2. wspieranie  publikacji  na  temat  zaburzeń  w  obrębie  stopy  i  stawu  skokowo  – 

goleniowego oraz ich leczenia,
3. aranżowanie  i  organizowanie  spotkań  szkoleniowych,  konferencji  naukowych  oraz 

kursów na temat stopy i stawu skokowo – goleniowego,
4. ustanawianie formy pomocy materialnej  (  stypendia,  granty )  dla  osób pragnących 

pogłębiać swoja wiedzę w tym przedmiocie,
5. propagowanie i upowszechnianie problematyki stopy i stawu skokowo – goleniowego 

wśród  członków  innych  specjalności  lekarskich  i  zawodów  medycznych,  a  także 
wobec osób i instytucji kreujących politykę zdrowotną,

6. współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub pokrewnym 
charakterze.

Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6
1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 - członków zwyczajnych,
 - członków stowarzyszonych,
 - członków korespondentów,
 - członków honorowych,
 - członków wspierających.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 7
Członek zwyczajny.

1. Członkiem  zwyczajnym  Towarzystwa  może  być  obywatel  polski  lub  osoba 
posiadająca stałe pozwolenie na pobyt w Polsce, która jest: lekarzem specjalistą lub 
specjalizującym się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub chirurgii ogólnej i 
dziecięcej.

2. W poczet członków Towarzystwa zostaje się przyjętym przez Zarząd po dopełnieniu 
formalnego  zgłoszenia  i  otrzymaniu  pisemnej  rekomendacji  innego  członka 
Towarzystwa.



3. Przyjęcia  w  poczet  członków  zwyczajnych  dokonuje  Zarząd  w  drodze  uchwały, 
podjętej  zwykłą  większością  głosów.  Zainteresowany winien  być  zawiadomiony o 
decyzji na piśmie w ciągu 15 dni od podjęcia uchwały.

4. Członek zwyczajny ma prawo:
- wyłącznego kandydowania do władz Towarzystwa,
- wyboru władz Towarzystwa,
- zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa.

5. Członek zwyczajny ma obowiązek:
- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
- regularnego opłacania składek członkowskich,
- aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa.

§ 8
Członek stowarzyszony.

1. Członkiem stowarzyszonym  może  być  lekarz  innej  niż  wymienionej  w §  7 ust.  1 
specjalności lub osoba z wyższym wykształceniem medycznym lub paramedycznym 
po dopełnieniu formalnego zgłoszenia i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd po 
otrzymaniu  pisemnej  rekomendacji  innego  członka  zwyczajnego  albo 
stowarzyszonego.

2. Przyjęcia w poczet członków stowarzyszonych dokonuje Zarząd w identyczny sposób 
jak członka zwyczajnego (określony w § 7 ust. 2 i 3).

3. Członek stowarzyszony ma prawo:
- zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa.

4. Członek stowarzyszony ma obowiązek: 
- regularnego opłacania składek członkowskich,
- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
- uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa.

§ 9
Członek korespondent.

1. Członkiem  korespondentem  może  być  lekarz,  obywatel  innego  państwa,  po 
dokonaniu formalnego zgłoszenia i przyjęciu w poczet członków przez Zarząd oraz 
pisemnej  rekomendacji  członka  zwyczajnego  albo  stowarzyszonego  Towarzystwa 
oraz  członka  własnego  narodowego  albo  ponadnarodowego  towarzystwa 
reprezentującego pokrewną dyscyplinę nauk medycznych.

2. Przyjęcia w poczet członków korespondentów dokonuje Zarząd w identyczny sposób 
jak członka zwyczajnego (określony w § 7 ust. 2 i 3)

3. Członek korespondent ma prawo: 
- zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Towarzystwa,
- brać udział z głosem doradczym w pracach Towarzystwa.

4. Członek korespondent ma obowiązek: 
- regularnego opłacania składek członkowskich,
- przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
- uczestniczenia w realizacji celów Towarzystwa.

§ 10
Członek honorowy.

1. Członkiem honorowym może być lekarz lub reprezentant innego zawodu medycznego 
obdarzony tym tytułem za szczególne zasługi.



2. Godność  członka  honorowego  nadaje  Walne  Zgromadzenie  na  wniosek  Zarządu 
Towarzystwa.

3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Towarzystwa.
4. Członek  honorowy  ma  obowiązek  przestrzegania  Statutu  i  uchwał  władz 

Towarzystwa.

§ 11
Członek wspierający.

1. Członkiem  wspierającym  Towarzystwa  może  zostać  osoba  prawna  lub  fizyczna 
uznająca cele Towarzystwa, która chce wspomagać jego działalność statutową.

2. Przyjęcia  na  członka  wspierającego  dokonuje  Zarząd  Towarzystwa  na  podstawie 
podpisanej deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział, za pośrednictwem 
swojego przedstawiciela,  w pracach Towarzystwa,  zgłaszać do władz Towarzystwa 
wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań.

4. Członek  wspierający  jest  zobowiązany  do  regularnego  wywiązywania  się  z 
deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 12
Ustanie członkostwa.

1. Ustanie członkostwa następuje w wyniku:
- dobrowolnego  wystąpienia  z  Towarzystwa  zgłoszonego  Zarządowi  w  formie 

pisemnej,
- śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym,
- rozwiązania Towarzystwa,
- skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego i uporczywego zalegania 

z  opłatą  składek  członkowskich,  w  drodze  podjęcia  uchwały  Zarządu  zwykłą 
większością głosów o skreśleniu z listy członków,

- wykluczenia członka, na mocy uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, 
za działanie  na szkodę Towarzystwa;  naruszania postanowień statutu,  regulaminów 
uchwał władz Towarzystwa;  popełnienia czynu hańbiącego,

2. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

Rozdział V
Władze Towarzystwa

§ 13
1. Organami Towarzystwa są:

- Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa,
- Zarząd Towarzystwa,
- Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 3 lata.
3. Sekretarz i skarbnik mogą pełnić swoje funkcje przez 2 kolejne kadencje.
4.  W  przypadku  zmniejszenia  się  liczby  obieralnych  członków  władz  w  trakcie  trwania 
kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
5.  Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
członków  organu  podejmującego  daną  uchwałę,  chyba,  że  niniejszy  statut  zastrzega  dla 
uchwał inne wymagania.



§ 14
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa

1. Walne  Zgromadzenie  jest  najwyższą  władzą  Towarzystwa.  Walne  Zgromadzenie 
może być: 

- zwyczajne,
- nadzwyczajne,

2. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  organizuje  Zarząd  Towarzystwa,  podając  jego 
termin i porządek obrad do wiadomości członków, na co najmniej 30 dni przed datą 
obrad.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na żądanie 
zgłoszone  przez  minimum  połowę  członków  Towarzystwa;  Nadzwyczajne  Walne 
Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd  na  zasadach  określonych  w  ust.  2  w  terminie  nie 
później  niż  30  dni  od  zgłoszenia  żądania  przez  minimum  połowę  członków 
Towarzystwa.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się, co najmniej raz na 2 lata.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej  połowy  członków  w  pierwszym  terminie;  w  drugim  terminie  uchwały 
wiążące zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych; Walne 
Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu, co w pierwszym 
terminie,  jednakże  po  dwudziestu  minutach  od  godziny  rozpoczęcia  Walnego 
Zgromadzenia w pierwszym terminie – w wypadku, gdy na pierwszym terminie nie 
była obecna co najmniej połowa członków. W takim wypadku członków uznaje się za 
zawiadomionych o drugim terminie Walnego Zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenie:
- wybiera Zarząd Towarzystwa i Komisję Rewizyjną,
-  udziela  absolutorium  ustępującemu  Zarządowi  po  wysłuchaniu  i  rozpatrzeniu 
sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- rozpatruje wnioski Zarządu Towarzystwa, Komitetu Naukowego i jego członków,
- ustala wytyczne pracy Zarządu,
- na wniosek Zarządu zatwierdza tematykę i miejsce organizacji imprez naukowych,
- wybiera  członków Zarządu  na  poszczególne  funkcje,  w  tym  Wiceprezydenta  jako 
Prezydenta elekta na następna kadencję,
- wybiera 3 – osobową Komisję Rewizyjną oraz członków Komitetu Naukowego,
- uchwala zmiany statutu Towarzystwa,

- podejmuje uchwałę o rozwiązania Towarzystwa i przekazania jego majątku,
- może powoływać komitety do realizacji określonych zadań.

§ 15
Zarząd

1. Zarząd  Towarzystwa  składa  się  z  Prezydenta,  byłego  Prezydenta,  Wiceprezydenta 
(Prezydenta elekta na następną kadencję), sekretarza, skarbnika oraz 2 członków.

2. Kandydatury na członków Zarządu powinny być przesłane do sekretarza, co najmniej 
na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia wyborczego.

3. Zarząd Towarzystwa:
- kieruje Towarzystwem i realizuje jego cele,
- prowadzi gospodarkę finansową Towarzystwa,
- proponuje kandydatów do Komitetu Naukowego na 3 – letnią kadencję,



- reprezentuje  Towarzystwo  na  zewnątrz  i  ponosi  odpowiedzialność  przed  Walnym 
Zgromadzeniem,
- realizuje zadania statutowe zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego 

Zgromadzenia,
- przedstawia sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
4. Zarząd  Towarzystwa  zbiera  się  w  miarę  potrzeb,  lecz  nie  rzadziej  niż  raz  na  6 

miesięcy.
5. Prezydent zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

§ 16
Komisja Rewizyjna

1. Kontrolę nad Towarzystwem sprawuje Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób.
2. Komisja  Rewizyjna  wybiera  ze  swego  grona  przewodniczącego,  jego  zastępcę  i 

sekretarza.
3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  nie  mogą  pełnić  innych  funkcji  we  władzach 

Towarzystwa.
4. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów  w 

obecności wszystkich jej członków.
5. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

- badanie  i  analizowanie  przynajmniej  raz  w  roku  całokształtu  działalności 
Stowarzyszenia,  a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem 
legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek, 

- wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określanie sposobów i terminów usuwania 
nieprawidłowości, 

- składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności, 
- wnioskowanie  o  udzielenie  lub  nie  udzielenie  absolutorium  ustępującemu 

Zarządowi,
6. Szczegółowy  zakres,  zasady  i  tryb  postępowania  Komisji  Rewizyjnej  określa 

regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział VI
Komitet Naukowy

§ 17
1. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu powołuje 3-5 – osobowy Komitet Naukowy 

zwany dalej Komitetem.
2. Walne zgromadzenie wybiera członka komitetu naukowego w miejsce ustępującego.
3. Po upływie kadencji członek Komitetu może się ubiegać ponownie o to stanowisko po 

2 – letniej przerwie.
4. Członkowie Komitetu powinni pochodzić z różnych ośrodków.
5. Komitet  ocenia  i  kwalifikuje  prace  do  przedstawienia  podczas  imprez  naukowych 

organizowanych  pod  auspicjami  Towarzystwa  oraz  ustala  zasady  dotyczące 
przygotowania streszczeń i kryteria ich oceny.

6. Najstarszy stażem członek Komitetu jest jego przewodniczącym.



Rozdział VII
Imprezy naukowe

§ 18
1. Towarzystwo organizuje imprezy i zjazdy naukowe.
2. Zjazd naukowy Towarzystwa powinien odbywać się, co najmniej raz na 2 lata.
3. Program naukowy zjazdu określa Zarząd lub upoważniony komitet organizacyjny.

Rozdział VIII
Majątek i gospodarka finansowa Towarzystwa

§ 19
1. Majątek Towarzystwa pochodzi w szczególności ze:
- składek członkowskich członków zwyczajnych, stowarzyszonych i korespondentów,
- dotacji,  darowizn,  spadków  i  zapisów  oraz  środków  pochodzących  z  ofiarności 

prywatnej,
- wpływów z działalności statutowej.
2. Członkowie honorowi nie płacą składek.
3. Wysokość  składki  ustala  Walne  Zgromadzenie.  Składka  jest  powiększona  o  cenę 

czasopisma „Foot and Ankle Surgery” organu European Foot and Ankle Society.
4. Towarzystwo może gromadzić inne fundusze, służące realizacji  celów statutowych, 

przewidziane i dopuszczone przez obowiązujące prawo.
5. Do nabywania,  zbywania  i  obciążania  majątku,  nieruchomości  oraz  dysponowania 

środkami Towarzystwa upoważniony jest Zarząd.
6. Kontrolę nad finansami Towarzystwa sprawuje audyt zewnętrzny.

Rozdział IX
Reprezentacja Towarzystwa

§ 20
1. Towarzystwo  na  zewnątrz  reprezentowane  jest  przez  dwóch  członków  Zarządu 

działających łącznie, w tym zawsze przez Prezydenta lub Wiceprezydenta.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa w zakresie praw i zobowiązań 

majątkowych Towarzystwa, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 
łącznie, w tym zawsze Prezydent lub Wiceprezydent,

3. Zarząd może uchwałą upoważnić osobę lub osoby do działań prawnych, działających 
w granicach umocowania.

Rozdział X
Postanowienia końcowe



§ 21
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

1. Zmiany  Statutu,  jak  i  decyzja  o  rozwiązaniu  Towarzystwa,  wymagają  uchwały 
Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 
połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa wszystkie zgromadzone dobra oraz majątek 
Towarzystwa,  po  spłaceniu  wszystkich  jego  długów,  powinny  zostać  przekazane 
instytucji charytatywnej lub naukowej o zbliżonym celu działania.

3. W przypadku  podjęcia  uchwały o  rozwiązaniu  Towarzystwa  Walne  Zgromadzenie 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
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