Załącznik nr 1
do Uchwały założycieli Polskiego Towarzystwa
Alzheimerowskiego z/s w Krakowie
z dnia 29.01.2008 r.
w sprawie zmiany statutu

STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
ALZHEIMEROWSKIEGO

1.

Postanowienia wstępne

1.1.

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie (zwane dalej Towarzystwem)
jest stowarzyszeniem naukowo-społecznym.

1.2.

Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku
„Prawo o stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu.

2.

Siedziba, teren działalności Towarzystwa

2.1.

Towarzystwo posiada osobowość prawną a jego siedzibą jest miasto Kraków.

2.2.

Towarzystwo może tworzyć Oddziały, Sekcje i Komisje, działające na zasadach
obowiązujących przepisów prawnych, niniejszego Statutu i odpowiednich
regulaminów.

2.3.

Działalność Towarzystwa obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.

Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji

3.1.

Celami statutowymi Towarzystwa są:
a) wspieranie rozwoju profilaktyki i leczenia chorób mózgu prowadzących do
otępienia, a szczególnie choroby Alzheimera oraz promocja zdrowia w tym
zakresie wśród społeczeństwa;
b) upowszechnianie wiedzy o mózgu i jego chorobach, a szczególnie o
chorobie Alzheimera, wśród lekarzy, psychologów oraz innych pracowników
ochrony zdrowia i pracowników naukowych prowadzących badania
naukowe w tym zakresie;
c) inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób mózgu, a w
szczególności choroby Alzheimera i innych prowadzących do otępienia, oraz
krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej w tym zakresie;
d) współpraca z różnymi podmiotami i organizacjami w poprawie opieki nad
chorymi z otępieniem w Polsce;
e) współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej
(lekarzy, psychologów i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie
wiedzy na temat przyczyn rozpoznania oraz profilaktyki i leczenia choroby
Alzheimera i innych chorób mózgu prowadzących do otępienia.

3.2.

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Towarzystwo:
a) organizuje kongresy, konferencje oraz inne spotkania naukowe i
dydaktyczne;
b) uczestniczy w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i
szkolenia innych pracowników służby zdrowia;
c) organizuje wystawy, koncerty, pokazy, odczyty i inne przedsięwzięcia - dla
zaznajomienia społeczeństwa z problematyką chorób prowadzących do
otępienia, a w szczególności choroby Alzheimera, oraz ich profilaktyką;
d) ogłasza konkursy i przyznaje nagrody za wyróżniające się prace z zakresu
choroby Alzheimera i innych chorób prowadzących do otępienia lub w
zakresie badań prowadzących do wyjaśnienia przyczyn choroby Alzheimera
lub zwiększających możliwość jej diagnozowania i leczenia;
e) prowadzi działalność wydawniczą w postaci czasopism, broszur, książek;
f) podejmuje wszelkie inne prace, zmierzające do podniesienia w Polsce
wiedzy z zakresu choroby Alzheimera i innych chorób prowadzących do
otępienia lub w zakresie badań prowadzących do wyjaśnienia przyczyn
choroby Alzheimera lub zwiększających możliwość jej diagnozowania i
leczenia;

g) promuje inicjatywy badawcze, a zwłaszcza te, które powodują zbliżenie
Polski ze światem w zakresie wiedzy na temat mózgu i jego chorób;
3.3.

Towarzystwo wspiera udział swoich członków w krajowych i
międzynarodowych kongresach, konferencjach i innych spotkaniach naukowodydaktycznych w zakresie neurologii.

3.4.

Towarzystwo może być członkiem innych stowarzyszeń krajowych i
zagranicznych, a także uczestniczyć w innych podmiotach zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

3.5.

Towarzystwo może tworzyć i likwidować własne jednostki organizacyjne,
które działać będą na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa
oraz regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

4.

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

4.1.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków: zwyczajnych,
zagranicznych, honorowych i wspierających.

4.2.

Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba, niezależnie od
przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla rozwoju wiedzy i
praktyki w zakresie choroby Alzheimera lub innych chorób prowadzących do
otępienia.

4.3.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba działająca w
obszarze nauki i praktyki w zakresie choroby Alzheimera lub innych chorób
prowadzących do otępienia, wprowadzona do Towarzystwa przez trzech
członków Towarzystwa.

4.4.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać także cudzoziemiec mający
miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.4.

Członkiem zagranicznym Towarzystwa może zostać każdy cudzoziemiec
zamieszkały poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej - lekarz lub inna osoba
działająca za granicą w dziedzinach zainteresowania Towarzystwa, wprowadzona
do Towarzystwa przez trzy osoby, w tym jedną będącą: członkiem Rady
Naukowej Towarzystwa.

4.5.

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna i
osoba prawna, która uznając cele Towarzystwa, zechce je wspierać
materialnie, moralnie lub propagandowo. Osoby prawne reprezentowane są w
Towarzystwie przez swój statutowy organ uprawniony do reprezentacji lub też
przez osobę przez ten organ wyznaczoną i należycie umocowaną zgodnie z
właściwymi przepisami.

4.6.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa podejmuje Zarząd
Główny Towarzystwa.

4.7.

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:
a) uczestniczenia w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa;
b) uczestniczenia w kongresach, konferencjach i innych spotkaniach
naukowych organizowanych przez Towarzystwo na warunkach
określonych przez organizatora;
c) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
d) noszenia odznaki stwierdzającej przynależność do Towarzystwa.

4.8.

Członkowie honorowi i zagraniczni Towarzystwa mają te same prawa, co
członkowie zwyczajni Towarzystwa, za wyjątkiem uprawnień wymienionych

w punkcie 4.7.c.
4.8.a. Członkowie wspierający mają prawa takie jak członkowie zwyczajni za
wyjątkiem uprawnień wymienionych w punktach 4.7 lit. a. oraz 4.7. lit. c.
4.9.

Członkowie honorowi Towarzystwa mają prawo do wolnego wstępu na
wszystkie imprezy organizowane przez Towarzystwo.

4.10. Wszyscy członkowie Towarzystwa są obowiązani do przestrzegania
postanowień Statutu Towarzystwa, regulaminów jednostek organizacyjnych
Towarzystwa i uchwał organów Towarzystwa oraz do wspomagania realizacji
celów statutowych Towarzystwa.
4.11. Członkowie zwyczajni i zagraniczni Towarzystwa opłacają składki w
wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Głównego Towarzystwa.
4.12. Członkowie honorowi Towarzystwa są zwolnieni z obowiązku płacenia
składek.
4.13. Członkowie wspierający Towarzystwa opłacają składki w wysokości i na
warunkach określonych w porozumieniu zawartym między członkiem
wspierającym Towarzystwa a reprezentowanym przez Prezesa Zarządem
Głównym Towarzystwa.
4.14. Zarząd Główny Towarzystwa skreśla z listy członków Towarzystwa członków
zwyczajnych i zagranicznych:
a) na pisemny wniosek członka Towarzystwa;
b) w razie śmierci członka Towarzystwa;
c) w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad rok, pomimo
dwukrotnego uprzedniego pisemnego wezwania członka Towarzystwa do
uiszczenia zaległej kwoty;
d) w razie wykluczenia członka z Towarzystwa.
4.15. Zarząd Główny Towarzystwa skreśla członka wspierającego
Towarzystwa z listy członków Towarzystwa na jego pisemny wniosek, a
także w przypadku, gdy członek ten nie wypełnia zaciągniętych wobec
Towarzystwa zobowiązań.
4.16. Zarząd Główny Towarzystwa skreśla członka honorowego na jego pisemny
wniosek lub w razie jego śmierci, a także w wypadku prawomocnego skazania
członka honorowego za przestępstwo.
5.

Władze Towarzystwa

5.1.

Władzami Towarzystwa są:
 Walne Zebranie Członków,
 Zarząd Główny Towarzystwa,
 Rada Naukowa Towarzystwa,
 Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

5.2.

Pełnienie wszelkich funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe i żaden
z członków władz Towarzystwa nie jest uprawniony do pobierania
wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa.

5.3.

W przypadku rezygnacji bądź odwołania członka władz Towarzystwa w
trakcie trwania kadencji danego organu władzy, pozostałym członkom tego
organu przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego
Walnego Zebrania Członków, jednak liczba osób powołanych w tym trybie w
trakcie trwania kadencji danego organu nie może przekraczać 1/3 składu organu

pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.
6.

Walne Zebranie Członków

6.1.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

6.2.

Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.

6.3.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co trzy lata.

6.4.

O mającym się odbyć Walnym Zebraniu Członków Zarząd Główny
Towarzystwa zawiadamia członków Towarzystwa przynajmniej na 30 dni
przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków. O
wyborze miejsca Zebrania decyduje organ zwołujący Zebranie. Miejsce
Zebrania musi być na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5.

Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa
lub, w przypadku jego nieobecności, jeden z Wiceprezesów.

6.6.

Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa:
a) dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania
Członków Towarzystwa;
b) przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków
Towarzystwa;
c) rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa i
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa oraz udziela absolutorium
ustępującemu Zarządowi Głównemu Towarzystwa oraz ustępującej
Komisji Rewizyjnej;
d) zatwierdza regulamin wyborczy do poszczególnych organów Władz
Towarzystwa;
e) wybiera Zarząd Główny Towarzystwa i Komisję Rewizyjną
Towarzystwa;
f) ustala wysokość składki członkowskiej;
g) zatwierdza zmiany Statutu większością 2/3 głosów obecnych na Walnym
Zebraniu Członków Towarzystwa;
h) upoważnia Zarząd Główny Towarzystwa do nabycia, zbycia i obciążenia
majątku nieruchomego Towarzystwa, przyjmowania zapisów warunkowych;
i) podejmuje decyzje w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny
Towarzystwa;
j) rozpatruje odwołania w sprawach wykreślenia członków z listy członków
Towarzystwa;
k) rozpatruje wnioski wniesione przez członków Towarzystwa.

6.7.

Wnioski zgłoszone przez członków Towarzystwa do rozpatrzenia przez Walne
Zebranie Członków powinny być przekazane Zarządowi Głównemu
Towarzystwa przynajmniej na 14 dni przed terminem tego Zebrania i
podpisane przez co najmniej 5 członków Towarzystwa. Wyjątek stanowią
wnioski o zmianę Statutu Towarzystwa, które muszą być zgłoszone co
najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków i muszą być
podpisane przez przynajmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa. Walne
Zebranie Członków jest władne podejmować decyzje przy obecności
przynajmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Towarzystwa.

6.8.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z
zastrzeżeniem punktu 14.1.

6.9.

Przebieg Walnego Zebrania Członków jest protokołowany. Protokół podpisuje

Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zebrania Członków.
6.10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny
Towarzystwa:
a) z własnej inicjatywy;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa;
c) na wniosek Rady Naukowej Towarzystwa;
d) na wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa, zgłoszony na piśmie
Zarządowi Głównemu Towarzystwa.
6.11.

W przypadkach wymienionych w punktach 6.10.b i 6.10.c Zarząd
Główny Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w
ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, z umieszczeniem w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków sprawy określonej we
wniosku.

7.

Zarząd Główny Towarzystwa

7.1

W skład Zarządu Głównego Towarzystwa wchodzą:
 Prezes,
 Dwóch Wiceprezesów.

7.2.

Kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa trwa trzy lata.

7.3.

Kadencja członków Zarządu Głównego Towarzystwa rozpoczyna bieg od
następnego dnia po zakończeniu Walnego Zebrania Członków, podczas
którego dokonano wyboru tych członków Zarządu Głównego Towarzystwa.

7.4.

Zarząd Główny Towarzystwa powołuje spośród członków Towarzystwa lub
spoza tego grona: naczelnych redaktorów czasopism i wydawnictw
wydawanych przez Towarzystwo, przewodniczących Komisji Towarzystwa, a
także szefów jednostek organizacyjnych. Zarząd Główny Towarzystwa
wyznacza przedstawicieli do reprezentowania Towarzystwa w organizacjach,
w których Towarzystwo jest członkiem. Okres, przez który osoby wymienione
w niniejszym punkcie mogą pełnić swoje funkcje nie może być dłuższy niż
kadencja Zarządu Głównego Towarzystwa, który dokonał wyboru tych osób.

7.5.

Zarząd Główny Towarzystwa:
a) kieruje działalnością Towarzystwa i odpowiada za realizację jego celów
statutowych;
b) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Do składania oświadczeń woli i
podpisywania w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu Głównego Towarzystwa;
c) tworzy i likwiduje Oddziały i Komisje Towarzystwa, Sekcje Naukowe i
inne jednostki Towarzystwa, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot
działania, zasady gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje;
d) zatwierdza skład Komisji Towarzystwa na wniosek przewodniczących
tychże Komisji;
e) zarządza majątkiem Towarzystwa;
f) uchwala budżet Towarzystwa na okres jednego roku obrachunkowego;
g) podejmuje uchwały w sprawie zapisów i darowizn;
h) powołuje przewodniczących komitetów organizacyjnych kongresów,
konferencji i innych spotkań naukowych, organizowanych przez

Towarzystwo;
i) przedkłada listę kandydatów do Zarządu Głównego Towarzystwa następnej
kadencji, uwzględniającą wnioski Rady Naukowej Towarzystwa, zarządów
Oddziałów Towarzystwa oraz proponuje czas, miejsce i tematykę
kongresów i konferencji;
j) podejmuje decyzje w sprawie wykluczenia członków z Towarzystwa;
k) odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku;
l) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Towarzystwa.
7.6.

Uchwały Zarządu Głównego Towarzystwa zapadają zwykłą większością
głosów.

7.7.

W posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa może brać udział z głosem
doradczym Przewodniczący Rady Naukowej Towarzystwa lub upoważniony
przez niego członek tej Rady oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny
upoważniony przez niego członek tej Komisji.

7.8. Na posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa mogą być zapraszani z głosem
doradczym:
 Przewodniczący Komisji;
 Przewodniczący Oddziałów;
 Przewodniczący Sekcji;
 Inne osoby zaproszone przez Prezesa Zarządu.
7.9. Protokoły zebrań Zarządu Głównego Towarzystwa podpisują wszyscy obecni
członkowie Zarządu.
8.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa

8.1.

Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 członków wybranych przez
Walne Zebranie Członków. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają
jej członkowie na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zadaniem
Komisji Rewizyjnej jest stały nadzór nad działalnością Towarzystwa. Komisja
Rewizyjna odbywa posiedzenia przynajmniej jeden raz do roku. Komisja
Rewizyjna po dokonaniu oceny działalności statutowej (merytorycznej) i
finansowej Towarzystwa przedstawia Walnemu Zebraniu Członków wnioski,
w tym między innymi w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia
Zarządowi Głównemu Towarzystwa absolutorium.

8.2.

Komisja Rewizyjna jako wewnętrzny organ nadzoru zatwierdza sprawozdania
Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowe wymagana odrębnymi
przepisami.

8.3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa powoływani są na okres
wspólnej kadencji Zarządu Głównego Towarzystwa.

8.4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa mogą być odwołani przez
Walne Zebranie Członków.

8.5.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów.

9. Rada Naukowa Towarzystwa
9.1.
9.2.

Rada Naukowa Towarzystwa składa się z 10-20 członków powołanych z grona
członków zwyczajnych Towarzystwa.
Członków pierwszego składu Rady Naukowej powołuje zebranie

założycielskie Towarzystwa.
9.3.
Członkowie Rady Naukowej mogą być powoływani przez Radę Naukową
jednogłośnie w obecności wszystkich członków Rady Naukowej, lub przez
Walne Zebranie Członków na podstawie wniosku Rady Naukowej w formie
uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
9.4.
Rada Naukowa Towarzystwa:
a) uchwala roczne plany działalności statutowej Towarzystwa wskazując w
ramach wyznaczonych postanowieniami statutu kierunki działania i formy
ich realizacji,
b) przedstawia Zarządowi Towarzystwa wnioski o powołanie członków
honorowych Towarzystwa,
c) zatwierdza publikacje wydawane lub wspierane przez Towarzystwo,
d) zatwierdza programy imprez naukowych i naukowo-dydaktycznych
organizowanych przez Towarzystwo,
e) opiniuje sprawozdania Zarządu Towarzystwa przedkładane do
zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej w zakresie działalności programowej
Towarzystwa,
f) wskazuje Zarządowi Towarzystwa kandydatów na reprezentantów
Towarzystwa w innych organizacjach i podmiotach.
9.5. W skład Rady Naukowej powołuje się osoby wybitnie zasłużone dla rozwoju
nauki w zakresie choroby Alzheimera i chorób związanych z otępieniem oraz
dziedzin pokrewnych, w tym przedstawicieli gałęzi nauki współdziałających w
rozwoju wiedzy w zakresie programowym Towarzystwa.
9.6.
Posiedzenia Rady Naukowej Towarzystwa odbywają się co najmniej raz do
roku.
9.7.
Posiedzenia Rady Naukowej Towarzystwa zwołuje Zarząd Towarzystwa lub
Przewodniczący Rady Naukowej. W uzasadnionym przypadku zebranie Rady
Naukowej Towarzystwa może być zwołane przez Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej na podstawie uchwały tej Komisji.
9.8.
Uchwały Rady Naukowej Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością
głosów z zastrzeżeniem pkt 9.3.
9.9.
W posiedzeniach Rady Naukowej mogą uczestniczyć bez prawa głosowania
nad uchwałami:
a) członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
b) członkowie honorowi Towarzystwa,
c) Goście zaproszeni przez Przewodniczącego Rady Naukowej lub trzech
członków Rady Naukowej działających łącznie, w szczególności:
- wybitni przedstawiciele świata nauki (obywatele RP i cudzoziemcy),
- przedstawiciele organizacji zrzeszających pacjentów i ich rodziny,
- przedstawiciele krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji naukowych,
- redaktorzy i przedstawiciele kolegiów redakcyjnych wydawnictw
naukowych,
- konsultanci krajowi i wojewódzcy z zakresu poszczególnych gałęzi
medycyny,
- inni przedstawiciele rządowej i samorządowej administracji zdrowotnej,
- przedstawiciele pozarządowych organizacji zajmujących się działalnością
w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej,
- przedstawiciele mediów (prasy, radia, telewizji i mediów
elektronicznych),
d) osoby powołane na przedstawicieli Towarzystwa w innych podmiotach.
9.10. Członkostwo w Radzie Naukowej Towarzystwa można łączyć z
uczestniczeniem w innych jego organach.

10.

Oddziały Towarzystwa

10.1. Na obszarze swego działania Towarzystwo, reprezentowane przez Zarząd
Główny Towarzystwa, może tworzyć i likwidować Oddziały Towarzystwa w
innych miejscowościach, na wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa z
terenu objętego działaniem Oddziału. Zarząd Główny Towarzystwa powołuje
Przewodniczącego Oddziału, który kieruje Oddziałem aż do wyboru Zarządu
Oddziału.
10.2. Oddziały Towarzystwa nie mają osobowości prawnej i są wewnętrznymi
jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa.
10.3.

Władzami Oddziału Towarzystwa są:
 Walne Zgromadzenie Oddziału;
 Zarząd Oddziału;
 Komisja Rewizyjna.

10.4. Walne Zgromadzenia Oddziału zwoływane są w trybie i w okresie przyjętym
dla zwoływania Walnego Zebrania Członków.
10.5. Zarząd Oddziału składa się z: Przewodniczącego Zarządu Oddziału i dwóch
Członków Zarządu Oddziału. Przewodniczący Oddziału może pełnić funkcję
nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Zasada ta nie dotyczy Członków
Zarządu Oddziału.
10.6.

Zarząd Oddziału:
a) realizuje cele statutowe Towarzystwa na obszarze objętym jego
działalnością;
b) składa Zarządowi Głównemu Towarzystwa wnioski o przyjęcie nowych
członków Towarzystwa, z wyłączeniem członków zagranicznych;

10.7. Zarząd Oddziału z upoważnienia Zarządu Głównego Towarzystwa, dysponują
środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Oddziału.
10.8. Przewodniczący Oddziału przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa, w
terminie do 15 lutego każdego roku obrachunkowego, sprawozdanie z
działalności Oddziału: statutowej (merytorycznej) i finansowej za poprzedni
rok obrachunkowy wraz z oceną Komisji Rewizyjnej Oddziału
10.9. Walne Zgromadzenie Oddziału:
a) dokonuje wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
Oddziału;
b) przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Oddziału;
c) rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału i Komisji
Rewizyjnej Oddziału oraz udziela absolutorium członkom ustępującego
Zarządu Oddziału oraz członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej;
d) rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Oddziału;
e) rozpatruje wnioski złożone przez członków Oddziału Towarzystwa.
10.10. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez
Walne Zgromadzenie Oddziału. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu. Zadaniem Komisji
Rewizyjnej jest nadzór nad działalnością Oddziału. Posiedzenia Komisji
Rewizyjnej Oddziału odbywają się co najmniej jeden raz w roku. Komisja
Rewizyjna po dokonaniu oceny merytorycznej i finansowej Oddziału
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wnioski, m.in. przedmiocie
udzielenia lub odmowy udzielenia ZarządowiOddziału absolutorium.

10.11. Ustala się następujące zasady funkcjonowania Oddziałów Towarzystwa:
a) do Oddziału Towarzystwa przynależą członkowie według własnego,
swobodnego wyboru; członek Towarzystwa może przynależeć tylko do
jednego, wybranego Oddziału,
b) Oddział Towarzystwa reprezentowany jest przez Zarząd Oddziału; w
imieniu Zarządu Oddziału oświadczenia składa dwóch jego członków
działających łącznie, z tym, że do składania oświadczeń w zakresie
zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Towarzystwa
niezbędne jest pełnomocnictwo Zarządu Głównego Towarzystwa,
c) członków Zarządu Oddziału Towarzystwa powołuje i odwołuje Walne
Zgromadzenie Oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym,
d) wszystkie organy Oddziału Towarzystwa podejmują uchwały zwykła
większością głosów oddanych, z tym, że wszelkie uchwały w przedmiocie
powoływania i odwoływania członków organów Oddziału oraz w
przedmiocie absolutorium podejmowane są w głosowaniu tajnym.
11.

Sekcje Towarzystwa

11.1. Sekcje Towarzystwa skupiają członków Towarzystwa, zainteresowanych
poszczególnymi działami neurologii. Sekcje są powoływane przez Zarząd
Główny Towarzystwa, na wniosek członka Zarządu Głównego Towarzystwa
lub co najmniej 15 członków Towarzystwa.
11.2. Wybory Zarządu Sekcji odbywają się w tym samym roku
kalendarzowym, co wybory do Zarządu Głównego Towarzystwa.
Przewodniczący Sekcji może pełnić funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne
kadencje. Zasada ta nie obejmuje innych członków Zarządu Sekcji. Ustępujący
Przewodniczący Sekcji jest członkiem Zarządu Sekcji przez jedną kadencję.
11.3. Zarząd Sekcji z upoważnienia Zarządu Głównego Towarzystwa dysponują
środkami finansowymi Towarzystwa związanymi z działalnością Sekcji.
11.4. Przewodniczący Sekcji przedstawia Zarządowi Głównemu Towarzystwa w
terminie do 15 lutego każdego roku obrachunkowego, sprawozdanie z
działalności Sekcji: merytorycznej i finansowej za poprzedni rok
obrachunkowy.
12.

Wyróżnienia i nagrody

12.1. Towarzystwo może ustalić wyróżnienia oraz nagrody i przyznawać je osobom
fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów statutowych
Towarzystwa lub dla samego Towarzystwa.
12.2. Najwyższym wyróżnieniem, które może nadać Towarzystwo jest godność
Członka Honorowego Towarzystwa.
12.3.

Towarzystwo może przyznać także inne wyróżnienia w postaci:
 Medalu Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego;
 Nagrody pieniężnej.

12.4.

Wyróżnienia i nagrody przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa na wniosek Rady
Naukowej Towarzystwa.

13.

Majątek Towarzystwa

13.1. Majątek Towarzystwa składa się z ruchomości i nieruchomości.
13.2.

Fundusze Towarzystwa tworzy się z:

a) składek członkowskich;
b) darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji;
c) dochodów finansowych (odsetek) od środków pieniężnych zdeponowanych
w bankach.
13.3. Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwa Zarząd Główny
Towarzystwa przekazuje środki finansowe Towarzystwa Oddziałom,
Sekcjom, Komisjom, redakcjom, Komitetom organizacyjnym i innym
stałym lub powoływanym do określonych zadań strukturom Towarzystwa.
13.4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, a wszelkie otrzymane
środki przeznacza na działalność statutową.
13.5. W celu zapewnienia obsługi administracyjno-technicznej działalności
statutowej Towarzystwo może zawierać umowy o pracę, umowy zlecenia oraz
umowy o dzieło, a także korzystać z usług profesjonalnych podmiotów
zajmujących się obsługą administracyjną i rachunkowościową.
14.

Postanowienia końcowe

14.1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze
uchwały Walnego Zebrania Członków, powziętej większością 2/3 głosów
obecnych na Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.
14.2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób przeznaczenia jego
majątku na cele związane ze zwalczaniem choroby Alzheimera.
Za zgodność załącznika do Uchwały:
Przewodniczący Zebrania:

Protokolant Zebrania:

