
 

 
STATUT 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA  
DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 

 
 
 

I. Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej w skrócie PTDL, zwane w dalszej części 
Statutu Towarzystwem.  

 
§ 2 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto stołeczne Warszawa.  
 

§ 3 
Towarzystwo jest zarejestrowanym medycznym stowarzyszeniem naukowym, działającym na podstawie 
obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  

 
§ 4 

Towarzystwo może powoływać Oddziały Terenowe, Sekcje Problemowe oraz Fundacje.  
 

§ 5 
Oddziały Terenowe są terenowymi jednostkami organizacyjnymi podlegającymi wpisowi do Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

 
§ 6 

Towarzystwo używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej, z napisem 
w środku: Zarząd Główny oraz pieczęci podłużnej z napisem: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Zarząd 
Główny lub Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej Zarząd Oddziału w … . 

 
§ 7 

Towarzystwo posiada własne godło oraz sztandar (wzory godła i sztandaru stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do 
niniejszego Statutu).   

             
§ 8 

Towarzystwo może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń ustanowionych prawem, działających na terenie 
kraju i poza jego granicami.  

 
§ 9 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  
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II. Cele i środki działania 
 

§ 10 
Celem działalności Towarzystwa jest:  

1) rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i szerzenie postępu w tej 
dziedzinie,  

2) współudział w podnoszeniu fachowej i naukowej wiedzy członków PTDL oraz zachęcanie i ułatwianie im 
prowadzenia badań naukowych,  

współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi i terytorialnymi, innymi 
instytucjami oraz organizacjami społecznymi w organizowaniu Krajowej Ochrony Zdrowia w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej,  
3) współdziałanie w szkoleniu fachowych pracowników w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i zainteresowań 

Towarzystwa.   
 

§ 11 
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:  

1) organizowanie konferencji, kongresów, zjazdów naukowych, wykładów, posiedzeń dyskusyjnych oraz kursów 
w ramach obowiązujących w tym zakresie przepisów,  

2) organizowanie spotkań naukowych, wystaw i pokazów aparatury laboratoryjnej, 
3) redagowanie periodyku „Diagnostyka Laboratoryjna" oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej za 

pośrednictwem instytucji do tego uprawnionych, w tym wydawanie własnych czasopism, prac z dziedziny 
diagnostyki laboratoryjnej oraz biuletynów informacyjno-szkoleniowych 

4) powoływanie fundacji, Sekcji Naukowych oraz Komisji Problemowych w ramach obowiązujących w tym 
względzie przepisów, a także obejmowanie patronatem Kół Techników, Kół Studentów oraz innych 
organizacji zainteresowanych rozwojem Diagnostyki Laboratoryjnej, 

5) współpracę z innymi towarzystwami i organizacjami w kraju i za granicą, mającymi podobne cele,  
6) inicjowanie i popieranie działań mających na celu opracowanie istotnych zagadnień z zakresu diagnostyki 

laboratoryjnej m.in. poprzez ogłaszanie konkursów, przyznawanie nagród oraz grantów na badania,  
7) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu 

diagnostyki laboratoryjnej i jakości wykonywanych badań, 
8) uczestniczenie w działalności fundacji związanych z celami statutowymi Towarzystwa, 
9) możliwość członkowstwa w fundacjach, spółdzielniach, możliwość współudziału w krajowych i 

zagranicznych spółkach kapitałowych na zasadach przewidzianych odrębnymi przepisami,  
10) prowadzenie działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującym prawem, 
11) pozyskiwanie środków na działalność statutową Towarzystwa.  

 
§ 12 

Towarzystwo wspiera udział swoich członków w krajowych i międzynarodowych kongresach, konferencjach i innych 
spotkaniach naukowo-dydaktycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. 
 

§ 13 
Towarzystwo może tworzyć i likwidować jednostki organizacyjne, które działać będą na zasadach określonych 
obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym statutem oraz regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Główny 
Towarzystwa. 
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III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 14 
Członkowie dzielą się na:  

1) zwyczajnych,  
2) wspierających,  
3) zagranicznych,  
4) honorowych.  

 
§ 15 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel RP posiadający wyższe wykształcenie dające 
podstawę do pracy w diagnostyce laboratoryjnej lub rozwijania zainteresowań naukowych w tej dziedzinie.  

2. Członkowie zwyczajni są przyjmowani przez Zarząd właściwego Oddziału Terenowego na podstawie złożonej na 
piśmie deklaracji na posiedzeniu Zarządu Oddziału Terenowego  

3. Osoba nie przyjęta może odwołać się od decyzji Zarządu Oddziału do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym 
przedmiocie jest ostateczna.  

 
§ 16 

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo do:  
1) uczestniczenia w zgromadzeniach, posiedzeniach i zebraniach PTDL zgodnie z postanowieniami Statutu,  
2) uczestnictwa w zjazdach, sympozjach, konferencjach i posiedzeniach naukowych organizowanych przez 

Towarzystwo, korzystając z prawa pierwszeństwa,  
3) korzystanie z ulg w opłatach przewidywanych na wydawnictwa i imprezy,  
4) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz PTDL. Prawo to uzyskuje Obywatel Polski, posiadający 

pełną zdolność do czynności prawnych. 
 

§ 17 
Członkowie zwyczajni PTDL zobowiązani są do:  

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów jednostek organizacyjnych Towarzystwa i uchwał organów 
Towarzystwa, 

2) przyczyniania się do realizacji celów statutowych Towarzystwa,  
3) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów. 

Na wniosek członka zwyczajnego poparty przez Zarząd Oddziału, Zarząd Główny może indywidualnie 
czasowo obniżyć wysokość składki w przypadku: znacznego pogorszenia się stanu materialnego członka na 
skutek przerwy w pracy zarobkowej, spowodowanej długotrwałą chorobą, urlopem macierzyńskim lub inną 
niezależną przyczyną. Renciści i emeryci opłacają 20% obowiązującej składki.  

 
§ 18 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:  
1) dobrowolnego wystąpienia z PTDL, zgłoszonego na piśmie przez członka właściwemu Zarządowi Oddziału,  
2) skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia 

składek członkowskich przez okres 2 lat,  
3) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Głównego, podjętej na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu 

Koleżeńskiego.  
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych i 

obywatelskich praw honorowych,  
5) śmierci członka.  

 
§ 19 

1. Od skreślenia z listy członków przewidzianego w § 18 pkt 2 przysługuje pisemne odwołanie do Zarządu Głównego 
w terminie miesiąca od dnia skreślenia.  

2. Od uchwały Zarządu Głównego, podjętej o wykluczeniu członka na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, 
przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów.  

3. Pełne przyznanie praw członkowskich, wygasłych na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich jest 
możliwe po uregulowaniu należności z tytułu opłat zaległych składek za 1 rok wstecz i za rok bieżący. Decyzję w 
tej sprawie, podejmuje Zarząd Główny po zaopiniowaniu przez Zarząd Oddziału.  

 
§ 20 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności PTDL zadeklaruje 
stałe poparcie finansowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.  

2. Członek wspierający działa w Towarzystwie osobiście lub na podstawie umocowania za pośrednictwem swego 
przedstawiciela.  
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3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz 
czynnego i biernego prawa wyborczego.  

 
§ 21 

Członkostwo osoby prawnej lub fizycznej członka wspierającego ustaje na skutek:  
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,  
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego z powodu nie opłacania składek członkowskich za okres 

dłuższy niż 2 lata, pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień,  
3) skreślenia z powodu utraty osobowości prawnej,  
4) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Głównego za działalność na szkodę Towarzystwa.  

 
§ 22 

1. Członkiem zagranicznym może być obywatel innego państwa, posiadający wyższe wykształcenie, pracujący 
zawodowo lub naukowo w diagnostyce laboratoryjnej.  

2. Członków zagranicznych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie złożonej przez nich deklaracji.  
3. Członek zagraniczny płaci składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Delegatów.  
4. Członek zagraniczny posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem głosu stanowiącego 

oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.  
5. Członkostwo członka zagranicznego ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi 

Głównemu lub skreślenia przez Zarząd Główny na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat, 
pomimo dwukrotnych pisemnych upomnień, a także w wyniku wykluczenia na mocy uchwały Zarządu Głównego 
za działalność na szkodę Towarzystwa.  

 
§ 23 

1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu Głównego, Walne Zgromadzenie Delegatów osobom 
szczególnie zasłużonym dla rozwoju diagnostyki laboratoryjnej.  

2. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, ale nie są zobowiązani do 
płacenia składek członkowskich,  

3. Pozbawienie członkowstwa honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów na 
wniosek Zarządu Głównego. 
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IV. Władze Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej 
 

§ 24 
1. Naczelnymi Władzami PTDL są:  

1) Walne Zgromadzenie Delegatów,  
2) Zarząd Główny,  
3) Główna Komisja Rewizyjna,  
4) Sąd Koleżeński.  

2. Członkowie Władz PTDL pełnią swoje funkcje honorowo i żaden z członków Władz Towarzystwa nie jest 
uprawniony do pobierania wynagrodzenia z tytułu sprawowania swojej funkcji.  

3. Uchwały Władz PTDL zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do 
głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.  

4. Kadencja wszystkich Władz PTDL trwa 3 lata. 
5. Prezes Zarządu Głównego PTDL może piastować swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. 
6. Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz upoważnione są dwie osoby: Prezes i jeden członek Prezydium 

Zarządu. 
 

§ 25 
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów  
2. Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Główny w trybie zwyczajnym nie rzadziej niż co 3 

lata. 
3. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w dowolnym terminie zgodnie z 

zasadami określonymi w §31 Statutu PTDL. 
 

§ 26 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy:  

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,  
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i 

Sądu Koleżeńskiego,  
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,  
4) wybór w głosowaniu tajnym:  

- Prezesa,  
- Członków Zarządu Głównego,  
- Głównej Komisji Rewizyjnej,  
- Sądu Koleżeńskiego,  

5) zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu  Koleżeńskiego,  
6) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego,  
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,  
8) podejmowanie uchwały o zmianie Statutu, 
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa, 
10) podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny, 
11) rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków Towarzystwa, 
12) podejmowanie uchwał i decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Towarzystwa.  

 
§ 27 

Walne Zgromadzenie Delegatów władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co 
najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania (quorum). W razie braku quorum głosowanie 
odbędzie się w drugim terminie – po upływie 15 min. bez względu na liczbę obecnych.  
 

§ 28 
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał dotyczących 
zmian niniejszego Statutu i rozwiązania Towarzystwa, które to uchwały wymagają większości głosów określonych w   
§ 59 i § 60. 
 

§ 29 
1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa z głosem stanowiącym biorą udział delegaci Oddziałów 

wybrani na Walnych Zgromadzeniach członków Oddziałów w proporcji l delegat na 20 członków zwyczajnych i 
honorowych.  

2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa z głosem doradczym udział biorą:  
1) członkowie ustępujących władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,  
2) zaproszeni goście.  

3. Mandat delegata trwa przez całą kadencję Władz Oddziałów Terenowych Towarzystwa i wygasa w momencie 
wyboru nowych delegatów na kolejne Walne Zgromadzenie.  
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§ 30 

Zarząd Główny powinien, co najmniej na 30 dni przed terminem zawiadomić pisemnie Delegatów o Walnym 
Zgromadzeniu, podając miejsce, termin i proponowany porządek obrad.  

 
§ 31 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/10 liczby członków Towarzystwa.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny w terminie 60 dni od daty zgłoszenia 
wniosku w trybie opisanym w § 29 pkt 1 oraz w § 30 i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.  

3. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Towarzystwa z głosem doradczym udział biorą:  
1) członkowie Władz, jeżeli nie zostali wybrani delegatami,  
2) zaproszeni goście.  

 
§ 32 

1. Walne Zgromadzenie Delegatów wybiera Prezesa i 15 członków Zarządu Głównego.  
2. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Głównego w czasie trwania kadencji Władze 

Towarzystwa mogą uzupełnić skład Zarządu Głównego o nowych członków, w kolejności zgodnej z liczbą 
uzyskanych głosów w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru. 

3. Niezależnie od postanowień zawartych w §  32 pkt 2, w przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub niemożności 
sprawowania funkcji Prezesa w trakcie trwania kadencji Zarządu Głównego, pozostałym członkom Zarządu 
Głównego przysługuje prawo powierzenia funkcji Prezesa osobie spośród dotychczasowych członków Zarządu 
Głównego, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

4. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona dwóch Wiceprezesów, 
Sekretarza i Skarbnika.  

5. Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Głównego.  
6. Prezes Zarządu Głównego poprzedniej kadencji staje się automatycznie pełnoprawnym członkiem Zarządu 

Głównego nowej kadencji Prezes Zarządu Głównego może pełnić tę funkcję nie dłużej niż dwie kolejne kadencje, 
w uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie Delegatów może powierzyć funkcję Prezesa tej samej osobie 
po raz trzeci.  

7. W tzw. poszerzonych posiedzeniach Zarządu Głównego, odbywanych przynajmniej jeden raz w roku, biorą udział 
Przewodniczący Oddziałów.  

 
§ 33 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:  
1) udzielanie pełnomocnictw specjalnych członkom PTDL do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz i 

działania w jego imieniu ,  
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniem Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Delegatów,  
3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,  
4) zatwierdzanie bilansu 
5) powoływanie, nadzorowanie działalności i rozwiązywanie Oddziałów, Fundacji, Sekcji Naukowych oraz 

Komisji Problemowych stałych i okresowych,  
6) uchwalenie regulaminu działalności Oddziałów, Kół, Sekcji oraz innych regulaminów  

wewnętrznych,  
7) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Delegatów o nadanie lub pozbawienie członkostwa 

honorowego,  
8) przyznawanie tytułu Przyjaciela Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, 
9) przyznawanie odznaczenia „PTDL w uznaniu zasług”, 
10) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,  
11) powoływanie redaktora „Diagnostyki Laboratoryjnej" spośród członków zwyczajnych Towarzystwa,  
12) podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Towarzystwa,  
13) występowanie do Sądu Koleżeńskiego o wszczęcie postępowania w sprawach będących w kompetencji tego 

Sądu, 
14) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa przez przyjmowanie darowizn i zapisów, 
15) podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa, 
16) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Zarządu Głównego. 

 
§ 34 

1. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, 
w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego zebrania (Prezesa lub 
Wiceprezesa).  
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2. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa  razy w roku. Posiedzenia 
Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

 
§ 35 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców.  
2. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.  
 

§ 36 
1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu 

działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, pod względem  celowości, 
rzetelności i gospodarności.  

2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami, wynikającymi z ustaleń 
kontroli i żądać wyjaśnień.  

3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem 
doradczym.  

4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje działalność Komisji Rewizyjnych Oddziałów.  
 

§ 37 
Szczegółowy zakres działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne 
Zgromadzenie Delegatów.  

 
§ 38 

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i dwóch zastępców.  
2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego 

Zastępcę i Sekretarza.  
 

§ 39 
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga w sprawach dotyczących przestrzegania norm etyki zawodowej członków Towarzystwa, 

jak również rozpatruje zaistniałe między nimi spory w związku z ich działalnością statutową.  
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

którego orzeczenie jest ostateczne.  
3. Szczegółowy tryb postępowania określa Regulamin Sądu Koleżeńskiego zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie 

Delegatów.  
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V. Oddziały Towarzystwa 
 

§ 40 
1. Oddziały powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego na terenie, na którym zamieszkuje lub pracuje co 

najmniej 30 członków zwyczajnych Towarzystwa, którzy zgłaszają inicjatywę powołania oddzielnego Oddziału.  
2. Teren działalności Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny.  
3. Zarząd Główny może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa w przypadku, gdy nie spełnia on 

wymagań statutowych odnośnie liczby członków lub nie wykazuje przez okres jednej kadencji żadnej działalności 
przewidzianej Statutem.  

4. Oddziały Towarzystwa nie mają osobowości prawnej i są jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa. 
 

§ 41 
Władzami Oddziału są:  

1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,  
2) Zarząd Oddziału,  
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.  

 
§ 42 

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału.  
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.  
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:  

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,  
2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
3) uchwalanie działalności merytorycznej Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i  uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa,  
4) wybór w głosowaniu tajnym:  

- Przewodniczącego Zarządu Oddziału,  
- Członków Zarządu Oddziału,  
- Komisji Rewizyjnej,  
- Sądu Koleżeńskiego,  

5) wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa.  
 

§ 43 
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału z głosem decydującym udział biorą wszyscy członkowie Oddziału, z głosem 
doradczym udział biorą zaproszeni goście.  

 
§ 44 

Walne Zebranie Członków Oddziału władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym terminie – przy obecności co 
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie – bez względu na ilość obecnych.  

 
§ 45 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwoływane z inicjatywy Zarządu Głównego, 
Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/3 członków Oddziału.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia 
wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

 
§ 46 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarząd Oddziału zawiadamia członków 
co najmniej 14 dni przed jego zwołaniem.  

 
§ 47 

1. Walne Zebranie Członków Oddziału wybiera Przewodniczącego, 5 członków oraz 2 zastępców członków Zarządu 
Oddziału. Zastępcy członków Zarządu Oddziału biorą udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem 
doradczym. Władze Oddziału mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce ustępujących w czasie 
trwania kadencji, w pierwszym rzędzie z zastępców członków w kolejności zgodnej z liczbą uzyskanych głosów na 
Walnym Zebraniu Członków Oddziału, a następnie dalszych nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3 
liczby członków pochodzących z wyboru.  

2. W przypadku Oddziałów, których liczba członków przekracza 200, Zarząd składa się z Przewodniczącego, siedmiu 
członków i dwóch zastępców.  

3. Zarząd Oddziału konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu i wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, 
Sekretarza i Skarbnika. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego w czasie trwania kadencji, Zarząd Oddziału 
powołuje do pełnienia tej   funkcji Zastępcę Przewodniczącego.  
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§ 48 
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:  

1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,  
2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami władz Towarzystwa,  
3) przyjmowanie członków zwyczajnych oraz wnioskowanie o ich skreślenie do Zarządu Głównego,  
4) składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności merytorycznej i finansowej,  
5) zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.  

 
§ 49 

Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania.  

 
§ 50 

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.  
 

§ 51 
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków i dwóch ich zastępców.  
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna Oddziału konstytuuje się, wybierając spośród członków 

przewodniczącego i sekretarza.  
 
 

§ 52 
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności finansowej, co najmniej raz w roku.  
2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału oraz Głównej Komisji Rewizyjnej z 

wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.  
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem 

doradczym.  
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VI. Biuro Zarządu Głównego 
 

§ 53 
1. Administracyjno – organizacyjną obsługę Towarzystwa zapewnia Biuro Zarządu Głównego, którym kieruje 

Dyrektor, powoływany przez Zarząd Główny. 
2. Dyrektor Biura Zarządu Głównego realizuje powierzone mu przez Zarząd zadania Towarzystwa oraz zapewnia 

jego obsługę administracyjno-techniczną. 
3. Dyrektor działa jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd oraz ustalonego przez 

Zarząd preliminarza wydatków. 
4. Zasady wynagradzania pracowników Biura Zarządu Głównego na wniosek Prezesa Zarządu ustala Zarząd. 
5. W imieniu Towarzystwa czynności w sprawach zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu. 
6. Prezydium Zarządu Głównego może udzielić umocowania w zakresie § 53 pkt 5 Statutu Dyrektorowi Biura 

Zarządu Głównego lub innemu pracownikowi. 
7. Biuro Zarządu Głównego działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Towarzystwa. 
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VII. Działalność gospodarcza Towarzystwa 
 

§ 54 
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione zakłady 

gospodarcze.   
2. Towarzystwo może wchodzić w spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa mieszane oraz tworzyć inne struktury 

powiązań gospodarczych z podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi.   
 

§ 55 
1. Na działalność gospodarczą Towarzystwa przeznaczone są środki funduszu założycielskiego w wysokości 5.000,-

PLN (pięć-tysięcy-złotych).  
2. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa przeznaczone są na realizację celów Towarzystwa.  
3. Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa może być w szczególności:  

a/ Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, w szczególności produkcja pozostałych wyrobów 
chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.  

b/ Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.  
c/ Pozostała produkcja wyrobów, a w szczególności urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych 

włączając dentystyczne.  
d/ Handel hurtowy, , a w szczególności sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.  
e/ Handel detaliczny, także prowadzony wysyłkowo lub przez internet, a w szczególności sprzedaż detaliczna 

wyrobów farmaceutycznych i wyrobów medycznych, oraz wydawnictw.  
f/ Działalność wydawnicza, w szczególności  wydawanie książek i periodyków, w tym również na nośnikach 

elektronicznych, a także działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania.  
g/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.  
h/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem 

autorskim. 
i/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, w szczególności w 

zawodach medycznych. 
j/ Prowadzenie edukacji, szczególnie w formach poza szkolnych, oraz działalności wspomagających edukację.  
k/ Prowadzenie działań w zakresie opieki zdrowotnej, w szczególności prowadzenie badań w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej.  
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VIII. Majątek i fundusze 
 

§ 56 
Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.  

 
§ 57 

Na fundusze Towarzystwa składają się:  
1) składki członkowskie,  
2) wpływy z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Towarzystwa,  
3) dotacje, darowizny, subwencje, spadki i zapisy,  
4) dochody z organizowanych imprez i działalności statutowej, 
5) środki z funduszy publicznych 
6) dochody przypadające Towarzystwu z uczestnictwa w innych organizacjach 
7) wpływy z działalności gospodarczej . 

 
§ 58 

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa upoważniony jest Prezes i 
Skarbnik Zarządu Głównego lub upoważniony przez Zarząd Wiceprezes i Skarbnik Zarządu Głównego, działający 
łącznie.  
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IX. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 
 

§ 59 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów większością 2/3 głosów delegatów, 
przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.  

 
§ 60 

Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Delegatów 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
 

§ 61 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  
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Załącznik nr 1 do Statutu PTDL 
 
 

Logo  
Polskiego Towarzystwa  

Diagnostyki Laboratoryjnej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


