Szanowni Państwo,
w imieniu Komisji Statutowej Zarządu Głównego PTOiTr przedstawiam dotychczasowe
propozycje zmian w Statucie Towarzystwa, które proponujemy poddać pod głosowanie
podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie Członków
PTOiTr odbędzie się podczas XLIII Zjazdu Naukowego PTOiTr w Warszawie dnia 23.09.2022
od 10.30 do 12.00.
Zmiany dotyczą: ustalenia warunków dla rozwiązania oddziału Towarzystwa oraz rozwiązania
sekcji naukowej, pozwalające na powołanie sekcji rezydentów, zmianie w funkcjonowaniu
Walnego Zgromadzenia Członków PTOiTr, liczby członków Zarządu Głównego PTOiTr
oraz zwolnienia z płacenia składek przez członków Towarzystwa w czasie specjalizacji
(członków nadzwyczajnych).
W razie wątpliwości oraz chęci złożenia uwag do propozycji proszę o kontakt na adres
mailowy: jacekgagala@gmail.com.
Z poważaniem,
dr hab. med. Jacek Gągała prof.UM w Lublinie
1. Rozwiązanie oddziału Towarzystwa - dodanie do §43 Statutu punktu:
· Oddział Towarzystwa może zostać rozwiązany uchwałą Zarządu Głównego po
zasięgnięciu opinii zarządu oddziału, w szczególności w przypadku znaczącego
zmniejszenia liczby członków lub braku działalności naukowej. Jego członkowie mogą
przejść do innego oddziału.
2. Powołanie sekcji pozwalające na utworzenie sekcji rezydentów wymaga zmiany
§46:
· Zarząd Główny może powołać sekcję naukową na pisemny wniosek co najmniej 20
członków zwyczajnych i/lub nadzwyczajnych Towarzystwa.

3. Rozwiązanie sekcji naukowej Towarzystwa wymaga dodania do §49 punktu:

Zarząd Główny ma prawo do rozwiązania sekcji w następujących przypadkach:
a. znaczącego zmniejszenia się liczby członków sekcji,
b. dezaktualizacji problematyki, którą zajmuje się sekcja,
c. stwierdzenia przez Zarząd Główny prowadzenia przez sekcję działalności sprzecznej z
interesami Towarzystwa.

4. Zmiana Walnego Zebrania Członków na Walne Zebranie PTOiTr:
§23
1. W Walnym Zebraniu PTOiTr z głosem stanowiącym biorą udział:
a) Prezesi, Prezesi Poprzedniej Kadencji i Prezesi Elekci Oddziałów Terenowych.
b) członkowie Zarządu Głównego, Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej.
c) członkowie honorowi.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów, z głosem doradczym, mogą brać udział osoby zaproszone,
których opinii Zarząd Główny chciałby zasięgnąć w określonej sprawie.
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 PTOiTr”.
5. Zmiana składu Zarządu Głównego PTOiTr (§26 p.1) z 2 członków zwyczajnych na
3 członków zwyczajnych
§26
1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
· Prezes,
· Prezes Elekt,
· Prezes Poprzedniej Kadencji,
· Sekretarz,
· Skarbnik,
· trzech członków zwyczajnych Zarządu,
· aktualny Redaktor Naczelny „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej ",
· przedstawiciel młodych lekarzy specjalizujący się w ortopedii i traumatologii narządów
ruchu
6. Zmiany dotyczące niepłacenia składek przez lekarzy specjalizujących się.
Wymaga zmian w §13 i §18 Statutu.
§13
1. Członkiem nadzwyczajnym może być obywatel polski lub innego państwa,
posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce, specjalista l stopnia i lekarz
specjalizujący się w ortopedii i traumatologii lub zainteresowany zagadnieniami
ortopedii i traumatologii, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Kandydat staje się członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa po akceptacji
przez Prezesa Zarządu Oddziału lub przez jego zastępcę wypełnionego
formularza zgłoszeniowego, który musi być przesłany pocztą lub drogą emailową („skan” formularza) do Zarządu Oddziału oraz po opłaceniu składki
członkowskiej za dany rok. Formularz zgłoszeniowy udostępniany jest na stronie
internetowej Towarzystwa. Wniosek składany jest elektronicznie przez
platformę i akceptowany przez Prezesa Oddziału
3. Członek nadzwyczajny po uzyskaniu tytułu specjalisty może stać się członkiem
zwyczajnym po spełnieniu wymogów określonych w §12 punkt 1 i 2.
4. Członek nadzwyczajny posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem
biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.
5. Aktualna lista członków nadzwyczajnych w Oddziale Terenowym
Towarzystwa jest prowadzona przez Sekretarza Zarządu Oddziału
i przekazywana w formie mailowej raz w roku do Sekretarza Zarządu Głównego,
który przygotowuje listę członków całego Towarzystwa.
6. Członek nadzwyczajny zwolniony jest z opłacania składek do czasu
zakończenia szkolenia specjalizacyjnego.
§18
1. Członkowie Towarzystwa są obowiązani do:
a. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz i regulaminów
wewnętrznych Towarzystwa,
b. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
c. przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej,
d. regularnego opłacania składek członkowskich, o ile obowiązek ten wynika
z postanowień niniejszego Statutu.
2. Członkostwo, w tym nadzwyczajne w każdym przypadku ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie właściwemu Zarządowi
Oddziału,
b. śmierci członka,
c. wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Sądu
Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku
skazania wyrokiem Sądu Lekarskiego na karę zawieszenia (na czas
zawieszenia) bądź utraty prawa wykonywania zawodu oraz w przypadku
skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową
pozbawienia praw publicznych.,
d. skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu
systematycznego uchylania się od pracy społecznej w Towarzystwie,

e. skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu zalegania
z opłatą składek członkowskich co najmniej za okres dwóch lat. Za termin
wpłaty przyjmuję się datę 1 stycznia za dany rok.
3. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa na członka zwyczajnego lub nadzwyczajnego, po
uprzednim wystąpieniu z przyczyny wymienionej w § 18 ust. 2 punkt a i d, wymaga
postępowania jak w przypadku pierwszorazowego przyjęcia (§ 12 punkt 2 i §13 punkt
2). W razie ustania członkostwa z przyczyny wskazanej w § 18 ust. 2 punkt e,
członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne może być wznowione po opłaceniu zaległych
składek członkowskich. Jeśli przerwa w opłacaniu składki trwa dłużej niż dwa lata,
wznowienie członkostwa wymaga postępowania jak w przypadku pierwszorazowego
przyjęcia (§12 punkt 2 i §13 punkt 2).
4. Istnienie po stronie członków zwyczajnych i nadzwyczajnych zaległości w opłatach
członkowskich za dany rok na dzień 1 stycznia powoduje zawieszenie danego członka
w prawach wyborczych (zarówno czynnych jak i biernych) do czasu uregulowania
wszystkich zaległości, z tym jednakże, że uregulowanie zaległości w okresie krótszym
niż 30 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powoduje,
iż odwieszenie praw wyborczych następuje dzień po zamknięciu obrad tego
Zgromadzenia.
5. Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje członkowi prawo odwołania się do Zarządu
Głównego

