
Statut 
Polskiego Towarzystwa Medycyny  

i Ratownictwa Górskiego 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Polskie Towarzystwo Medycyny Górskiej zwane dalej „Towarzystwem”, określane skrótem 
PTMiRG, jest interdyscyplinarnym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem naukowym 
osób zainteresowanych medycznymi aspektami pobytu człowieka w środowisku górskim oraz 
uprawianiem sportów górskich. 

2. Towarzystwo działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. jednolity tekst: 
Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855, ze zmianami – Prawo o stowarzyszeniach, i niniejszego statutu; 
z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

3. Siedzibą Towarzystwa jest Centralna Stacja Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku przy ul. Dębowej 2. 

4. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony. 
5. Nazwa Towarzystwa jest zastrzeżona. 
6. Towarzystwo może używać odznak i pieczęci określonych w przepisach szczegółowych. 
 

§ 2 
1. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Aby właściwie 

realizować swoje cele może ono prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

2. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 

 
§ 3 

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
spraw może zatrudniać pracowników.  

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 
Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 
między jego członków. 

3. Towarzystwo może wystąpić o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego i otrzymywać 
z tego tytułu odpisy podatkowe. 

 
 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
§ 4 

Celem Towarzystwa jest: 
1) inspirowanie, prowadzenie i koordynowanie badań naukowych, 



  

2) upowszechnianie wiedzy oraz osiągnięć naukowych w dziedzinie medycyny górskiej i 
dyscyplin pokrewnych, 

3) podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszelkich form aktywności związanych z górami i 
sportami górskimi, 

4) prowadzenie specjalistycznych certyfikowanych szkoleń w zakresie medycyny i ratownictwa 
górskiego, 

5) działalność prewencyjna na rzecz bezpieczeństwa w górach. 
 

§ 5 
Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

1) prowadzenie i inicjowanie badań naukowych, 
2) organizowanie zjazdów, konferencji i posiedzeń naukowych, 
3) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami związanymi z medycyną 

górską i ratownictwem górskim, 
4) współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami, 
5) organizowanie szkoleń i wydawanie certyfikatów, 
6) formułowanie i publikowanie zaleceń i wytycznych, 
7) wydawanie czasopism i publikacji, 
8) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Towarzystwa. 

 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowi ązki 

 
§ 6 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.  
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa. 
 

§ 7 
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:  

1) członków zwyczajnych,  
2) członków wspierających,  
3) członków honorowych. 
 

§ 8 
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna - lekarz lub przedstawiciel innego zawodu 
medycznego, członek górskiej organizacji ratowniczej oraz osoba zainteresowana realizacją celów 
Towarzystwa. 
 

§ 9 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Towarzystwa, która 
zadeklarowała na jego rzecz pomoc organizacyjną, finansową lub rzeczową w realizacji celów 
Towarzystwa. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.  

2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich. 
 
 
 



  

§ 10 
1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa. 
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez walne Zebranie Członków, na wniosek 

Zarządu.  
 

§ 11 
1. Członków zwyczajnych przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Towarzystwa na podstawie 

pisemnej deklaracji oraz rekomendacji dwóch członków zwyczajnych. 
2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Towarzystwa na podstawie 

pisemnej deklaracji.  
 

§ 12 
Członek zwyczajny ma prawo:  

1) wybierać i być wybranym do władz Towarzystwa,  
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, i innych imprezach 

organizowanych przez władze Towarzystwa,  
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa,  
4) zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Towarzystwa w sprawach członkowskich. Właściwą 

władzą do rozpatrzenia odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, która tę decyzję 
wydała. 

 
§ 13 

Członek zwyczajny obowiązany jest do:  
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa oraz propagowania jego celów i 

programu,  
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,  
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie. 

 
§ 14 

1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 12, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego.  

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Towarzystwa. 

 
§ 15 

1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:  
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi Towarzystwa,  
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wpierającego, będącego 

osobą prawną,  
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, z 

opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,  
4) wykluczenia z Towarzystwa na skutek uchwały Zarządu w przypadku naruszenia zasad 

statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę 
Towarzystwa,  

5) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność 
nadała. 



  

2. Zarząd Towarzystwa zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, 
podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do 
rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej 
określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 14 dni, od daty ich doręczenia.  

3. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub 
wspierające na podstawie ust. 1 pkt. 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu po 
uregulowaniu zaległości. 

 
 

Rozdział IV 
Władze Towarzystwa 

a. Postanowienia ogólne 
 

§ 16 
Władzami Towarzystwa są: 

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

§ 17 
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 3 lata.  
2. Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
3. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo. 
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 

organ ten może dokooptować nowych członków w liczbie nieprzekraczającej połowy składu. 
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może odwołać członka władz naczelnych przed 

upływem kadencji. W takim wypadku Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka na 
okres do upływu kadencji. 

 
§ 18 

Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie 
stanowią inaczej. 

 

b. Walne Zgromadzenie Członków 
 

§ 19 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne i zwoływane jest przez 

Zarząd. 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest: 

1) z własnej inicjatywy Zarządu, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 



  

4. O Walnym Zgromadzeniu Członków Zarząd powiadamia wszystkich członków podając jego 
termin, miejsce i propozycje porządku obrad co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia 
obrad. 

 
§ 20 

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:  
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;  
2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin - 

bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 
 

§ 21 
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności 
Towarzystwa w minionej kadencji, 

2) udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu 
Zarządowi, 

3) uchwalenie programu działania Towarzystwa, 
4) wybór Prezesa i członków Zarządu oraz ich odwołanie, 
5) wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz ich odwołanie, 
6) uchwalanie zmian statutu Towarzystwa, 
7) nadawanie członkostwa honorowego Towarzystwa, 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,  
9) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
10) rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu, 
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. 
3. Każdemu członkowi przysługuje tylko 1 głos. 
4. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie 

honorowi i wspierający Towarzystwo. 
5. Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a po otwarciu Zgromadzenie wybiera 

przewodniczącego albo prezydium Zjazdu oraz zatwierdza porządek obrad. 
 

c. Zarząd Towarzystwa 
 

§ 22 
1. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych na 3-letnią kadencję. 
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes. 
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu wybierając ze swego składu 

Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu. 
 

§ 23 
Do zakresu działania kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków programu Towarzystwa oraz 
innych uchwał Zgromadzenia, 

2) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem, 
3) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Towarzystwa oraz wykonywania praw 

wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Towarzystwa, 



  

4) uchwalanie rocznego budżetu Towarzystwa, 
5) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników, 
6) wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa, 
7) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Towarzystwa, 
8) zwoływanie Walnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków, 
9) realizacja innych zadań związana z bieżącą działalnością Towarzystwa. 

 
§ 24 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej dwa razy w roku. 
2. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch osób, w tym prezesa lub 
wiceprezesa i upoważnionego członka Zarządu. 

3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy upoważnionych członków 
Zarządu. 

 

d. Komisja Rewizyjna 
 

§ 25 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią 

kadencję. 
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Zarządu Towarzystwa ze 
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w powiązaniu z działalnością 
merytoryczna, 

2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków w sprawie działalności Towarzystwa 
oraz żądanie wyjaśnień, 

3) składanie na Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz 
występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu 
Zarządowi, 

4) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 
5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Towarzystwa. 

 
 

Rozdział V 
Majątek i działalno ść gospodarcza Towarzystwa 

 
§ 26 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:  

1) składki członkowskie,  
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w 

użytkowaniu Towarzystwa,  
3) dotacje,  



  

4) darowizny, zapisy i spadki,  
5) wpływy z działalności statutowej, 
6) dochody z ofiarności publicznej, 
7) odpisy podatkowe. 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie 
na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, 
jak najszybciej przekazane na to konto.  

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca półrocza każdego roku.  
4. Nowo przyjęci członkowie Towarzystwa wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o przyjęciu członka.  
5. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwi ązanie Towarzystwa 

 
§ 27 

Uchwały o zmianie statutu, rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku podejmowane 
są przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów. 
 
 

Rozdział VII 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 28 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia prawa o 
stowarzyszeniach. 
 
 
 
 
Statut został przyjęty uchwałą na Zebraniu Założycielskim Polskiego Towarzystwa Medycyny i 
Ratownictwa Górskiego w dniu 12.02.2011 r. i sporządzony w czterech jednobrzmiących 
egzemplarzach. 
 
 
KOMISJA ZAŁOŻYCIELSKA: 

 


