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Odznaczenie „Laur Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego” zostało 

ustanowione przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i 

Traumatologicznego w 2020 roku. Odznaczenie jest przyznawane za szczególne zasługi dla 

polskiej ortopedii i traumatologii. 

 

Statut 

 
ROZDZIAŁ I 

ODZNACZENIE 

  

1. „Laur Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego” jest 

odznaczeniem za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej ortopedii i traumatologii 

narządu ruchu. 

2. Odznaczenie jest w formie odznaki. 

3. Wraz z odznaczeniem przyznawany jest dyplom uznania z motywem lauru. 

4. Odznaczenie przyznawane jest przez Kapitułę osobom, które wniosły duży wkład w 

rozwój polskiej ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

  

 

ROZDZIAŁ II 

KAPITUŁA 

  

1. Kapituła składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Członków. W skład Kapituły 

wchodzą Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i 

Traumatologicznego („PTOiTr”) bieżącej kadencji. 

2. Przewodniczącym Kapituły jest aktualny Prezes Zarządu Głównego PTOiTr, który 

kieruje jej pracami. 

3. Sekretarzem Kapituły jest sekretarz Zarządu Głównego PTOiTr. 

4. Do obowiązków Sekretarza należy: 

a) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Członków Kapituły,  

b) protokołowanie obrad Kapituły, 

c) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach spotkań i 

porządku obrad, 

d) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac 

Kapituły i podejmowanych przez Kapitułę decyzji. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

KADENCJA 

  



1. Kadencja Członków Kapituły trwa 2 lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji nowo 

wybranego Zarządu Głównego PTOiTr.  

2. Członek Kapituły może pełnić swoją funkcję przez więcej niż jedną kadencję, o ile 

będzie wchodził w skład Zarządu Głównego PTOiTr. 

3. Członek Kapituły nie może zostać odwołany przed upływem kadencji. 

4. Członkostwo w Kapitule  ustaje w przypadku rezygnacji złożonej przez Członka 

Kapituły, ustania pełnienia funkcji w Zarządzie Głównym PTOiTr lub śmierci 

Członka Kapituły. 

 

ROZDZIAŁ III 

PRACE 

 

1. Posiedzenia Kapituły odbywają się wedle potrzeb i zwoływane są przez 

Przewodniczącego Kapituły drogą elektroniczną. 

2. Kandydaci do otrzymania Lauru PTOiTr mogą być zgłaszani przez każdego z 

Członków Kapituły. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wskazujące zasługi 

kandydata na rzecz rozwoju polskiej ortopedii i traumatologii. 

3. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność 

co najmniej 4 Członków Kapituły i Przewodniczącego. W razie równego podziału 

głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

4. Z posiedzeń Kapituły sporządzany jest protokół podpisany przez Sekretarza. 

5. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

ROZDZIAŁ IV 

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZANIA LAURU PTOiTr 

 

1. „Laur Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego” wręczany jest 

podczas Zjazdów PTOiTr, Walnego Zebrania PTOiTr lub podczas Dni 

Ortopedycznych PTOiTr. 

2. Liczba wręczonych odznaczeń nie powinna przekroczyć liczby 15 w ciągu jednej 

kadencji Kapituły. 

3. Dokładna godzina i miejsce uroczystości jest ogłaszane nie później, niż na miesiąc 

przed wręczeniem odznaczenia. 

4. W uroczystości wręczania „Lauru Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i 

Traumatologicznego” mogą brać udział uczestnicy danego zjazdu oraz inne osoby 

zaproszone przez Członków Kapituły.  

5. Ustala się następujący porządek uroczystości, którego zachowanie jest niezmienne w 

czasie: 

– laudacja przewodniczącego Kapituły na cześć laureatów danej edycji, 

– wręczenie odznaczenia. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie 

KAPITUŁY. 

 


