
Szanowni Państwo!

Prezes PTOiTr,  prof. dr hab. Tomasz Mazurek, powołał w ramach Zarządu Głównego (ZG)

Komisję Statutową (KS) w składzie: prof. dr hab. med. Andrzej Bohatyrewicz, prof. dr hab.

med. Leszek Romanowski i dr hab. med. Jacek Gągała.

 

Celem  Komisji  jest  dostosowanie  Statutu  naszego  Towarzystwa  do  zmieniającej  się

rzeczywistości, wprowadzeniu propozycji zmian ZG poprzedniej kadencji, uwag ze spotkań

z prezesami  Oddziałów  Terenowych  PTOiTr  i  doświadczeń  członków  aktualnego  ZG.

Wszystkie  proponowane  zmiany  poddawane  są  wnikliwej  dyskusji  podczas  zebrań  ZG,  a

następnie podlegają ocenie prawnej. 

Sugerowane zmiany w Statucie PTOiTr  proponujemy poddać pod głosowanie na Walnym

Zgromadzeniu Członków podczas 43. Zjazdu Naukowego PTOiTr w 2022 roku w Warszawie.

Zachęcam do dyskusji i kierowania uwag na adres: jacekgagala@gmail.com.

dr hab. med. Jacek Gągała prof. UM w Lublinie

Zmiana Walnego Zebrania Członków PTOiTr na Walne Zebranie Delegatów PTOiTr

W  skład  Walnego  Zebrania  Delegatów  PTOiTr  wchodziliby  członkowie  Towarzystwa

wybierani  na 4 letnią kadencję spośród członków poszczególnych Oddziałów Terenowych

PTOiTr.  Liczba Delegatów zależałaby  od aktualnej  liczby  członków danego Oddziału,  tj.  1

delegat  przypadałby  na  każdych  10  członków.  Prezes  Oddziału  Terenowego stawałby  się

automatycznie delegatem. Delegaci byliby zobowiązani do czynnego uczestnictwa z Walnych

Zebraniach. Celem takiej zmiany jest aktywizacja członków Towarzystwa do czynnej pracy na

jego  rzecz,  większy  wpływ  członków  na  kształtowanie  się  i  rozwój  Towarzystwa,

proporcjonalny  wpływ  wszystkich  Oddziałów  Terenowych  PTOiTr  na  decyzje  i  zmiany  w

Towarzystwie. Podobne zmiany istnieją od kilku lat między innymi w Polskim Towarzystwie

Reumatologicznym i Polskim Towarzystwie Okulistycznym. 

Proponowana zmiana tekstu Statutu PTOiTr:

§23

1. W Walnym Zebraniu Delegatów, z głosem stanowiącym, biorą udział: 

a) delegaci Oddziałów Towarzystwa wybrani przez Walne Zebranie Członków Oddziałów. 

b) członkowie honorowi. 

2. W Walnym Zebraniu Delegatów, z głosem doradczym, mogą brać udział: 

a) członkowie ustępujących Władz Towarzystwa, jeżeli nie zostali wybrani delegatami, 
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b) osoby zaproszone, których opinii Zarząd Główny chciałby zasięgnąć w określonej sprawie. 

3. Wyboru delegatów dokonują Walne Zebrania Członków Oddziałów na 2 letnią kadencję.

Wybory  przeprowadza  się  po  zwołaniu  zwyczajnego  Walnego  Zebrania  Delegatów,  nie

później niż 6 na tygodni przed jego rozpoczęciem. 

4.  Wyboru  delegatów  dokonuje  się  w proporcji:  jeden  delegat  na  każdych  20  członków

danego Oddziału. Prezes Oddziału Towarzystwa otrzymuje dodatkowy mandat Delegata na

czas trwania jego kadencji.

5.  Listę  delegatów  wraz  z  odpisem  protokołu  Walnego  Zebrania  Członków  Oddziału,  na

którym ich wybrano, Zarządy Oddziałów doręczają Zarządowi Głównemu w terminie 7 dni od

dnia wyborów delegatów. 

Przyjęcie  zmian  zawartych  w  §23  wymaga  dodania  w  §38  do  zadań  Walnego  Zebrania

Członków Oddziałów punktu w brzmieniu: Wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów.

Przyjęcie powyższych zmian wiąże się ze zmianą brzmienia odpowiednio: §15, §16 §18 p.4,

§19 p.1, §20, §21, §22, §24, §25, §26 p.5 i  p.7, §30, §31, §32, §38, §52, §53, w których

określenie „Walne Zebranie Członków” należy zmienić na „Walne Zebranie Delegatów”. 

Zmiana Statutu dotycząca nadawania członkostwa honorowego PTOiTr

Poszerzenie osób uzyskujących wyróżnienie członkostwem honorowym o prezesów PTOiTr

poprzednich kadencji. 

Uzasadnienie.  Prezesem  PTOiTr  wybierany  jest  członek  naszego  Towarzystwa

o: nieposzlakowanej opinii,  posiadające wybitne osiągnięcia naukowe i  zawodowe. Prezes

PTOiTr  kieruje  Towarzystwem,  określa  kierunki  jego  rozwoju  zgodnie  ze  współczesnymi

wymaganiami naukowymi i leczniczymi. Obejmuje opieką wszystkich członków Towarzystwa

a  w  szczególności  lekarzy  rezydentów.  Współpracuje  z  Sekcjami  Towarzystwa,  innymi

towarzystwami  naukowymi  i  ortopedycznymi.  Długość  kadencji  prezesa  PTOiTr  wynosi

aktualnie  6  lat  (2  lata  jako  prezes  elekt,  2  lata  jako  prezes  PTOiTr,  2  lata  jako  prezes

poprzedniej kadencji). Jest to najdłuższa kadencja ze wszystkich wybieralnych członków ZG.

Praca w ZG na każdym etapie prezesury wiąże się z aktywną pracą na rzecz Towarzystwa.

W nawiązaniu  do powyższego  uzasadnienia  proponowana  jest  zmiana w Statucie  PTOiTr

poprzez dodanie do §15 punktu 4 w brzmieniu: „Prezes Poprzedniej Kadencji  z chwilą jej

zakończenia uzyskuje godność członka honorowego Towarzystwa”. 


