
Statut 

Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) 

 

Tekst jednolity 

 

zawierający zmiany i uzupełnienia wprowadzone na mocy uchwały 

Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa 

w dniu 14 września 2018 roku w Bydgoszczy 

 

 

Rozdział I: Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, w skrócie PTGC, zwane w dalszej części Statutu  

Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym oraz działającym na podstawie 

obowiązujących przepisów „Prawa o stowarzyszeniach", posiadającym z tego tytułu osobowość 

prawną.  

 

§2 

 

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedziba Towarzystwa określona jest w dokumentach wymaganych przez KRS. 

3. W siedzibie Towarzystwa przechowywane są dokumenty archiwalne w zakresie niezbędnym dla 

udokumentowania działalności Towarzystwa, jego historii oraz potwierdzające czasokres 

przynależności do Towarzystwa jego członków. 

 

§3 

 

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji 

naukowych, lekarskich, społecznych, jeżeli przynależność do nich służy realizacji celów 

Towarzystwa.  

 

§4 

 

1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej jego członków.  

2. Do prowadzenia swych spraw administracyjnych Towarzystwo może zatrudniać pracowników  

i podmioty trzecie, ustalając wynagrodzenie za wykonywane czynności na mocy stosownych 

umów. 

3. Koszty działalności wymienionej w ust. 2 pokrywa Towarzystwo 

 

§ 5 

 

1. Towarzystwo używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę Polskie Towarzystwo Genetyki 

Człowieka z danymi siedziby określonej na mocy § 2, ust. 2 Statutu. 

2. Towarzystwo posługuje się będącym jego własnością logo, którego wzór stanowi załącznik nr 1 

do Statutu. 

3. Nie jest uprawnione posługiwanie się logo Towarzystwa przez osoby fizyczne lub prawne bez 

uzyskania udokumentowanej na to zgody Zarządu Towarzystwa. 

4. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską o wzorze zaproponowanym przez Zarząd 

Towarzystwa i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Członków. 

 

 

 

 



Rozdział II - Cel i środki działania 

 

§ 6 

 Cele Towarzystwa: 

 

1. Inicjowanie i organizowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do rozwoju genetyki 

człowieka i nauk pokrewnych. 

2. Popieranie przyjętych form aktywności naukowej w dziedzinie genetyki człowieka. 

3. Rozpowszechnianie i popularyzacja zdobyczy naukowych w dziedzinie genetyki człowieka. 

4. Działanie na rzecz wdrażania osiągnięć genetyki w ochronie zdrowia. 

5. Inicjowanie, opiniowanie i współorganizowanie kształcenia w specjalnościach mających 

zastosowanie w genetyce człowieka. 

6. Inicjowanie i opiniowanie działalności oraz prac naukowych, a także organizacyjnych w zakresie 

zainteresowań Towarzystwa. 

7. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie wymiany doświadczeń i współpracy naukowej z zagranicą. 

8. Wspomaganie merytoryczne oraz zależnie od możliwości finansowych Towarzystwa wspieranie 

materialne działalności mającej na celu rozwój genetyki człowieka i nauk pokrewnych, 

prowadzonej przez członków Towarzystwa lub inne osoby fizyczne oraz prawne 

9. Propagowanie wzorców osobowych i postaw etycznych związanych z rozwojem genetyki 

człowieka oraz wykorzystaniem jej osiągnięć w medycynie, a także dla rozwoju nauk 

biologicznych. 

 

§ 7 

 

 Dla realizacji swoich celów Towarzystwo podejmuje różnego typu działania, a w szczególności: 

 

1. Organizuje konferencje i zjazdy naukowe. 

2. Organizuje publiczne odczyty i wykłady oraz inne formy upowszechniania nauki. 

3. Współpracuje z pokrewnymi naukowymi towarzystwami oraz instytucjami krajowymi i 

zagranicznymi. 

4. Opiniuje stan, potrzeby i kierunki rozwoju genetyki człowieka. 

5. Ogłasza konkursy na najlepsze prace naukowe z zakresu genetyki człowieka.  

6. Przyznaje nagrody oraz subwencje na badania z zakresu genetyki człowieka oraz na udział 

członków Towarzystwa w zjazdach i szkoleniach zagranicznych. 

7. Współdziała z samorządem terytorialnym, instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi 

zainteresowanymi działalnością Towarzystwa, a szczególnie z organizacjami pozarządowymi 

rodzin chorych na choroby o podłożu genetycznym. 

8. Podejmuje wszelkie inne prace i działania zmierzające do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu 

genetyki człowieka i nauk pokrewnych. 

9. Prowadzi stronę internetową służącą celom Towarzystwa oraz popularyzacji wiedzy o genetyce 

człowieka. 

10. Prowadzi i popiera różne dopuszczone prawnie formy działalności mające na celu pozyskanie 

funduszy dla realizacji celów statutowych. 

 

 

 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

 Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków honorowych. 

3. Członków wspierających. 

 



§ 9 

 

1. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa wymienionymi w § 8, ust. 1 mogą zostać osoby 

wykazujące zainteresowania genetyką człowieka lub naukami pokrewnymi, zamieszkałe na 

terytorium RP lub poza jej granicami. 

2. Członków zwyczajnych  przyjmuje się do grona Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji 

złożonej przez każdego z kandydatów.  

3. Deklaracje wymienione w ust. 2 rozpatruje Zarząd Towarzystwa i przyjmuje nowych członków 

zwykłą większością głosów, na mocy stosownej Uchwały. 

4. Od negatywnej decyzji Zarządu dotyczącej przyjęcia do PTGC nowego członka kandydatowi 

przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa.  

5. Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być uczniowie lub studenci lecz nie posiadają oni 

czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 

6. Członkami zwyczajnymi PTGC mogą być doktoranci. Posiadają oni czynne prawo wyborcze do 

władz Towarzystwa. 

7. Uczniowie zwolnieni są ze składek członkowskich. Studenci i doktoranci opłacają składkę w 

wysokości 50% aktualnie obowiązującej składki członkowskiej. 

8. Wzór deklaracji przynależności do Towarzystwa stanowi załącznik nr 2 do Statutu. 

9. Deklaracja wstąpienia do Towarzystwa musi być poparta przez dwóch członków 

wprowadzających, mających nie krótszy niż dwuletni staż członkowski w PTGC oraz 

uregulowane na bieżąco składki członkowskie. 

10. Żaden z członków wprowadzających nie może znajdować się w bliskiej relacji pokrewieństwa lub 

powinowactwa z kandydatem do PTGC. 

11. Członek zwyczajny ma prawo: 

a. brać udział w zjazdach i konferencjach Towarzystwa, 

b. brać czynny udział we wszystkich działaniach i inicjatywach organizowanych przez 

Towarzystwo, w tym także za pośrednictwem sekcji, komisji, zespołów ekspertów 

powoływanych przez Towarzystwo, 

c. wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa, 

d. korzystać z porad i pomocy Towarzystwa, 

e. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Towarzystwa., 

f. zgłaszać skargi do Sądu Koleżeńskiego  

12. Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

a. czynne uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa i propagowanie jego działalności, 

b. uczestniczenie w zgromadzeniach, zebraniach naukowych, konferencjach organizowanych 

przez PTGC, 

c. regularne opłacanie w pierwszym kwartale każdego roku składek członkowskich w 

wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków (emerytowani członkowie 

Towarzystwa zwolnieni są ze składek członkowskich po przesłaniu na adres Zarządu 

oświadczenia o osiągnięciu wieku emerytalnego). 

d. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, 

e. przestrzeganie zasad współżycia koleżeńskiego i zawodowego, 

13. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek: 

a. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie pisemnego oświadczenia 

przesłanego na adres Zarządu Towarzystwa, 

b. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu PTGC z powodu 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 

24 miesiące, w terminie 30 dni od skutecznego doręczenia członkowi Towarzystwa 

informacji o zaległościach płatniczych, 

c. wykluczenia na mocy uchwały Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa, 

nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał Zarządu i/lub Walnego 

Zgromadzenia Członków Towarzystwa, a także w przypadku skazania prawomocnym 

wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, 

d. śmierci członka Towarzystwa, 

e. likwidacji Towarzystwa. 



14. Od decyzji wykluczenia z grona Towarzystwa na mocy w/w § 9, ust. 13, p. c, członkowi 

Towarzystwa przysługuje prawo do odwołania do Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje sprawę i 

przedstawia wnioski Zarządowi Towarzystwa do ponownego rozpatrzenia. 

15. W przypadku podtrzymania przez Zarząd decyzji o wykluczeniu, członkowi Towarzystwa 

przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty 

zawiadomienia o decyzji. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem Honorowym PTGC może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa lub 

legitymująca się wybitnymi zasługami naukowymi lub organizacyjnymi w dziedzinie genetyki 

człowieka i nauk pokrewnych, obywatel RP lub innych państw. 

2. Z zawierającym uzasadnienie wnioskiem o przyznanie członkostwa honorowego wskazanemu we 

wniosku kandydatowi może wystąpić do Zarządu Towarzystwa każdy członek PTGC lub może to 

zrobić Zarząd we własnym zakresie. 

3. Zarząd Towarzystwa ustala harmonogram postępowania mającego na celu przyznanie 

członkostwa honorowego z możliwością zwrócenia się o opinię w tej sprawie do Walnego 

Zgromadzenia Członków. 

4. Decyzja o przyznaniu członkowstwa honorowego zapada na mocy uchwały Zarządu przyjętej 

przez minimum 2/3 jego składu osobowego. 

5. Z chwilą przyjęcia uchwały Zarząd wyznacza spośród członków Towarzystwa osobę wygłaszającą 

laudację na cześć członka honorowego w dniu uroczystego wręczania mu nominacji. 

6. Wręczanie nominacji może odbyć się podczas nadzwyczajnego, uroczystego posiedzenia Zarządu 

zwołanego w tym celu lub podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa lub podczas 

innych uroczystości, a tym także konferencji, zjazdów i  kongresów organizowanych lub 

współorganizowanych przez Towarzystwo. 

7. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. 

8. Członkowie honorowi Towarzystwa mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym 

wymienione w § 9, ust. 11. 

9. Członkowie honorowi Towarzystwa posiadają czynne i bierne prawa wyborcze pod warunkiem 

wcześniejszej przynależności do Towarzystwa na zasadzie członkostwa zwyczajnego. 

10. Członkowie honorowi zobowiązani są przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Towarzystwa. 

11. Wszyscy członkowie honorowi w historii Towarzystwa tworzą poczet jego członków 

honorowych. 

12. Ustanie członkostwa honorowego może mieć miejsce na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa 

wyłącznie w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę 

dodatkową pozbawienia praw publicznych. 

13. Ustanie członkostwa honorowego może nastąpić również na mocy uchwały Walnego 

Zgromadzenia Członków w przypadkach rażącego naruszenia godności członka honorowego 

Towarzystwa lub działalności na szkodę wizerunku Towarzystwa i obowiązujących w nim zasad. 

14. Uchwała wymieniona w ust. 13 może być podjęta pod warunkiem wcześniejszego 

przeprowadzenia przez Sąd Koleżeński postępowania wyjaśniającego, z którego wnioski 

przedstawia on podczas WZC. 

 

§ 11 

 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wyrażająca wolę wspierania 

rzeczowego lub finansowego w formie darowizny na rzecz działalności statutowej Towarzystwa. 

2. Gotowość wsparcia działalności statutowej Towarzystwa kandydat na członka wspierającego 

wyraża na piśmie z określeniem w nim formy darowizny. 

3. Przyjęcie do grona członków wspierających odbywa się na mocy uchwały Zarządu Towarzystwa 

przyjętej zwykłą większością głosów członków Zarządu, z następującym po tym fakcie 

podpisaniem umowy między obu stronami, określającej zasady wzajemnych relacji, zobowiązań 

oraz charakteru, trybu i czasokresu wsparcia działalności Towarzystwa. 



4. Członek wspierający może posługiwać się tytułem „Członka Wspierającego Polskie Towarzystwo 

Genetyki Człowieka”. 

5. PTGC tworzy honorową listę członków wspierających i po uzyskaniu ich zgody zamieszcza ją na 

stronie internetowej Towarzystwa, a także zależnie od uznania Zarządu w innych materiałach 

związanych z działalnością Towarzystwa. 

6. Tytuł „Członka Wspierającego Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka” nie upoważnia do 

posługiwania się dla jakichkolwiek celów logo Towarzystwa, jeśli umowa zawarta z członkiem 

wspierającym, wymieniona w ust. 3, nie stanowi inaczej. 

7. Członkowie wspierający uprawnieni są do występowania z głosem doradczym w sprawach 

działalności statutowej Towarzystwa. 

8. Są zobowiązani do przestrzegania uchwał władz Towarzystwa oraz zapisów niniejszego Statutu. 

9. Członkom wspierającym nie przysługują bierne i czynne prawa wyborcze w ramach Towarzystwa. 

10. Zarząd Towarzystwa na mocy uchwały zawierającej odpowiednie uzasadnienie może odebrać 

członkowi wspierającemu przysługujący mu tytuł. Z dniem podjęcia uchwały ustaje tym samym 

prawo posługiwania się tym tytułem przez dotychczasowego członka wspierającego. 

11. Od uchwały Zarządu wymienionej w ust. 10, uznanej za ostateczną, nie przysługuje prawo do 

odwołania.  

 

Rozdział IV - Władze Towarzystwa 

 

§ 12 

 Władzami Towarzystwa są: 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

4. Sąd Koleżeński. 

 

§ 13 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków (WZC) jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. WZC tworzą wszyscy członkowie PTGC – zwyczajni, honorowi i wspierający. 

3. WZC zwołuje Zarząd Towarzystwa nie rzadziej niż raz na 4 lata, ogłaszając termin i miejsce 

zgromadzenia. 

4. Członkowie wspierający uczestniczą z głosem doradczym bez prawa do udziału w głosowaniach. 

5. Zarząd ustala I oraz II termin WZC, jego miejsce i porządek obrad, a następnie zawiadamia o tym 

członków Towarzystwa nie później niż na 14 dni przed ustalonym terminem, z wykorzystaniem 

dostępnych metod skutecznego komunikowania się. 

6. W  pierwszym z ogłoszonych terminów zwołania WZC musi wziąć udział minimum 50% plus 1 

członków zwyczajnych Towarzystwa. 

7. Jeżeli w pierwszym terminie podanym do wiadomości członków nie ma obecnych połowy 

uprawnionych do głosowania, uchwały WZC podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na 

liczbę obecnych członków Towarzystwa. 

8. Uchwały WZC mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym 

do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w ust. 5. 

9. Dopuszcza się możliwość głosowania elektronicznego przez członków Towarzystwa w sprawach 

zgłaszanych przez Zarząd Towarzystwa, nie wymagających głosowania tajnego, pod warunkiem 

uzyskania w ustalonym terminie zakończenia głosowania odpowiedzi zwrotnej od minimum 50% 

plus 1 członków zwyczajnych. 

10. Kworum członków Towarzystwa biorących udział w głosowaniach elektronicznych nad treścią 

uchwał mogą tworzyć osoby odnotowane na liście obecności podczas zwołanych w I lub II 

terminie posiedzeń WZC, jeśli przyjmowane uchwały wymagają dodatkowych konsultacji lub 

zmian redakcyjnych uniemożliwiających bezpośrednie ich przyjęcie podczas posiedzenia. 



11. W sprawach wymagających utrzymania zasady tajności WZC może podjąć decyzję  

o głosowaniach, w tym także o wyborach do władz PTGC, na drodze korespondencyjnej, z 

jednoczesnym uchwaleniem regulaminu takich głosowań lub wyborów. 

 

§ 14 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w trybie nadzwyczajnym. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (NWZC) zwoływane jest przez Zarząd 

Towarzystwa: 

a. z własnej inicjatywy Zarządu, 

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa. 

 

§ 15 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w terminie do 6 tygodni od 

daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami określonymi w złożonym na piśmie programie 

zgromadzenia lub uzasadnieniu załączonym do wniosku. 

2. W przypadku NWZC zwoływanego na mocy § 16, ust. 2, p. c, do wniosku musi być załączona 

lista zbiorcza zawierająca podpisy wymienionej 1/3 liczby członków Towarzystwa lub plik 

podpisanych przez nich indywidualnych oświadczeń przesłanych drogą pocztową lub 

elektroniczną, dla potwierdzenia woli zwołania Zgromadzenia. 

 

§ 16 

 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Członków Towarzystwa należy: 

a. uchwalanie głównych kierunków i programu działalności Towarzystwa oraz jego władz, 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz udzielanie członkom tych władz absolutorium, 

c. wybór i odwołanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie liczby ich członków, 

d. ustalanie wysokości składek członkowskich, 

e. uchwalanie zmian w Statucie Towarzystwa, 

f. rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez 

członków lub władze Towarzystwa, 

g. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa. 

2. WZC lub NWZC obraduje zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad oraz dokonuje 

w głosowaniu jawnym wyboru przewodniczącego oraz protokolanta zgromadzenia. 

3. Celem zliczania głosów w głosowaniach w sprawie uchwał Zgromadzenie dokonuje wyboru 

Komisji Skrutacyjnej  

4. Zasady przeprowadzania wyborów podczas WZC lub NWZC określono w § 12 Statutu. 

5. Z obrad WZC lub NWZC sporządzany jest protokół, który podpisują przewodniczący 

zgromadzenia i protokolant. 

6. Protokół mogą przeglądać, zgłaszać poprawki oraz czynić z niego odpisy wszyscy członkowie 

Towarzystwa. 

 

§ 17 

 

1. W okresie między walnymi zgromadzeniami najwyższą władzą Towarzystwa jest Zarząd. 

2. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami WZC 

lub NWZC. 

3. Decyzje Zarządu podejmowane są podczas posiedzeń Zarządu zwoływanych przez 

przewodniczącego Towarzystwa nie rzadziej niż 2 razy w roku. 



4. Na posiedzenia Zarządu jego przewodniczący może zaprosić przewodniczącą (-cego) Komisji 

Rewizyjnej i/lub przewodniczących zarządów Sekcji działających w obrębie Towarzystwa, 

zależnie od planu posiedzenia oraz rodzaju i wagi rozpatrywanych spraw. 

5. Posiedzenie Zarządu może być zwołane na uzasadniony na piśmie wniosek członka Zarządu lub  

na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

6. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez Sekretarza Zarządu lub innego członka Zarządu 

wyznaczonego przez przewodniczącego. 

7. Protokół przekazany jest do wglądu członkom Zarządu i przyjmowany przez nich na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu lub na drodze głosowania elektronicznego po uwzględnieniu zgłoszonych 

poprawek. 

8. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy głosowaniu minimum ½ składu 

liczbowego Zarządu. 

9. W przypadku równej liczby głosów o przyjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego. 

10. Na wniosek każdego z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej głosowanie w sprawach 

personalnych może przyjąć charakter tajny.  

11. Przewodniczący Sekcji biorący udział w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział w jego 

głosowaniach pod warunkiem podjęcia w czasie zebrania takiej uchwały przez Zarząd i w 

sprawach określonych tą uchwałą. 

12. Dopuszcza się głosowanie nad przyjęciem uchwały przez członków Zarządu na drodze 

elektronicznej po przygotowaniu projektu uchwały przez przewodniczącego lub członka Zarządu. 

13. Na najbliższe kolejne posiedzenie Zarządu przewodniczący lub sekretarz Zarządu przygotowują 

zestawienie uchwał przegłosowanych elektronicznie i włączają je do protokołu z bieżącego 

posiedzenia. 

14. Zarząd przygotowuje roczne sprawozdania i zamieszcza je na stronie internetowej Towarzystwa z 

możliwością zgłaszania uwag przez członków Towarzystwa. 

15. Roczne sprawozdania Zarządu mogą być przedmiotem oceny Komisji Rewizyjnej. 

16. W sprawach budzących wątpliwości Zarządu, Zarząd zwraca się z wnioskiem o podjęcie uchwały 

do WZC lub NWZC. 

 

§ 18 

 

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa: 

 

1. Inicjowanie i zwoływanie zjazdów i konferencji naukowych i ustalanie ich tematyki. 

2. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, 

3. Inicjowanie i utrzymywanie współpracy z innymi instytucjami i towarzystwami krajowymi i 

zagranicznymi 

4. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Towarzystwa do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, 

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa. 

6. Realizacja uchwał WZC. 

7. Przyjmowanie darowizn, zapisów i nagród. 

8. Wydawanie opinii i oświadczeń w sprawach związanych z genetyką człowieka i naukami 

pokrewnymi. 

9. Kierowanie działalnością Towarzystwa mającą na celu pozyskanie środków dla realizacji celów 

statutowych. 

10. Powoływanie na mocy uchwał Zarządu sekcji, komisji, zespołów ekspertów, komitetów 

organizacyjnych konferencji organizowanych przez PTGC oraz zatwierdzanie regulaminów ich 

funkcjonowania. 

11. Zawieranie umów oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w 

Statucie dla innych władz. 

12. Przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa zgodnie z zasadami określonymi w Statucie. 

13. Wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu oraz podejmowanie czynności 

niezbędnych dla wykonywania zadań Towarzystwa i jego prawidłowego funkcjonowania. 

14. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz. 

 



§ 19 

 

Zarząd Towarzystwa może realizować cele Towarzystwa we współpracy z konsultantem krajowym w 

dziedzinie genetyki klinicznej w zakresie i formie uzgadnianej przez obie strony 

 

§ 20 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa. 

2. Zasady wyboru i ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej, oraz uzupełniania jej składu określono 

§ 23, ust. ust. 16 – 19. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku 

4. Członkowie Komisji rewizyjnej uprawnieni są do przeglądania wszystkich ksiąg i dokumentów 

oraz sprawozdań z aktualnego stanu majątkowego Towarzystwa. 

 

§ 21 

 

Do zakresu kompetencji i działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

 

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej. 

2. Zgłaszanie Zarządowi wniosków i uwag w sprawie działalności Towarzystwa oraz żądanie 

wyjaśnień w tych sprawach. 

3. Składanie podczas WZC sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w 

sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa. 

 

§ 22 

 

1. Do rozstrzygania sporów między członkami Towarzystwa lub między członkami, a władzami 

Towarzystwa oraz do rozpatrywania spraw członków - osób fizycznych Towarzystwa o czyny 

niezgodne ze Statutem lub dyscypliną organizacyjną powołuje się Sąd Koleżeński. 

2. Sąd Koleżeński może również rozpatrywać sprawy związane z naruszeniem przez członka 

Towarzystwa norm i zasad współżycia koleżeńskiego lub zawodowego, z naruszeniem także zasad 

etyki zawodowej. 

3. Zasady wyboru i ukonstytuowania się Sądu Koleżeńskiego określono § 23, ust. ust. 22 – 24. 

4. Wniosek o rozpatrzenie sprawy może złożyć do Sądu Koleżeńskiego każdy członek zwyczajny 

Towarzystwa, jego członek honorowy, Zarząd lub Komisja Rewizyjna. 

5. Stroną pozwaną na mocy wniosku wymienionego w ust. 2 może być członek wspierający. 

6. Członkowie wspierający nie są uprawnieni do składania wniosków do Sądu Koleżeńskiego. 

7. Każda strona pozwana ma prawo złożyć stosowne wyjaśnienia ustnie przed Sądem Koleżeńskim 

lub na piśmie. 

8. Sąd Koleżeński ma prawo zwrócić się z prośbą o udział w posiedzeniu Sądu  każdej ze stron. 

9. Strona pozwana ma prawo do wskazania swojego pełnomocnika wybranego spośród członków 

Towarzystwa w sprawie rozpatrywanej przez Sąd Koleżeński. 

10. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary: 

a. upomnienie, 

b. nagana, 

c. okresowe zawieszenie w prawach członka Towarzystwa, z podaniem przyczyn i okresu 

zawieszenia, a także warunków niezbędnych do przywrócenia praw członka, 

d. wystąpienie z wnioskiem do Zarządu Towarzystwa o skreślenie z listy członków 

Towarzystwa, jeśli Zarząd nie jest stroną w sprawie, 

e. Wystąpienie do WZC z wnioskiem o skreślenie z listy członków Towarzystwa, jeśli 

stroną w sprawie są władze Towarzystwa. 

11. Po zakończeniu postępowania Sąd Koleżeński zawiadamia na piśmie obie strony sporu  

o podjętych decyzjach, nie później niż 15 dni od przyjętych rozstrzygnięć. 



12. Stronie pozwanej przysługuje odwołanie od decyzji Sądu Koleżeńskiego do WZC w ciągu 

kolejnych 30 dni od daty skutecznego doręczenia decyzji Sądu, ale nie zawiesza to wykonania 

wyroku sądu do najbliższego WZC lub NWZC. 

 

§ 23 

 

1. Kadencja władz Towarzystwa wymienionych w § 12, ust. ust. 2-4  trwa 4 lata. 

2. Funkcji przewodniczącej/przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka nie 

można pełnić w sposób ciągły dłużej niż przez dwie kadencje. 

3. Funkcji przewodniczącej/przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa 

Genetyki Człowieka nie można pełnić w sposób ciągły dłużej niż przez dwie kadencje. 

4. Możliwe jest w kolejnych kadencjach pełnienie innych funkcji z wyboru niż funkcje wymienione 

w ust. 2 lub ust. 3. 

5. Nowo wybrany Zarząd Towarzystwa pod przewodnictwem nowo wybranej/-ego 

przewodniczącej/-ego konstytuuje się ze wskazaniem w swoim gronie osób pełniących funkcje  

1-2 wiceprzewodniczącej/-ego (-ych) Towarzystwa oraz jego Skarbnika i Sekretarza. 

6. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się podczas Walnego Zgromadzenia 

Członków lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w głosowaniu tajnym. 

7. Dopuszczalne jest ogłoszenie I oraz II terminu wyborów. 

8. Urzędujący Zarząd Towarzystwa przygotowuje regulamin i harmonogram przeprowadzenia 

wyborów. 

9. Walne Zgromadzenie Członków przyjmuje regulamin i harmonogram wyborów w głosowaniu 

jawnym. 

10. Podczas wyborów spośród członków Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierana 

jest minimum 3-osobowa Komisja Wyborcza oraz minimum 3-osobowa Komisja Skrutacyjna, 

które wyłaniają spośród siebie przewodniczących komisji. 

11. Komisja wyborcza dopilnowuje podczas wyborów zgodności ich przebiegu z zapisami Statutu 

oraz przyjętym regulaminem wyborczym. 

12. Zarząd Towarzystwa liczy minimum 7 osób, maksymalnie 11 osób. 

13. Liczbę członków Zarządu na kolejną kadencję uchwala Walne Zgromadzenie Członków. 

14. Wybory Przewodniczącego Towarzystwa odbywają się w odrębnym głosowaniu. 

15. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik i sekretarz tworzą Prezydium Zarządu. 

16. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w odrębnym głosowaniu w składzie minimum 3-

osobowym. 

17. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję uchwala Walne Zgromadzenie 

Członków. 

18. Komisja Rewizyjna wyłania ze swojego grona przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej 

sekretarza, z uwzględnieniem zapisu w ust. 3 

19. W okresie Kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków 

na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji. 

20. Liczba dokooptowanych członków danej władzy Towarzystwa nie może przekroczyć połowy 

liczby członków pochodzących z wyboru. 

21. Z chwilą ustąpienia przewodniczącego Towarzystwa funkcję tę przejmuje do kolejnych wyborów 

(pierwszy) wiceprzewodniczący Towarzystwa. 

22. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierani są w odrębnym głosowaniu. 

23. Liczbę członków Sądu Koleżeńskiego, nie mniejszą jednak niż 3 osoby, ustala na kolejną 

kadencję Walne Zgromadzenie Członków. 

24. Sąd Koleżeński wyłania ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza 

Sądu. 

 

§ 24 

 

Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½  

ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w danym organie władzy. 

 



 

Rozdział V – Sekcje Towarzystwa.  

 

§ 25 

 

1. Cele i zadania PTGC mogą być realizowane w obrębie Sekcji stanowiących grupy członków 

Towarzystwa zainteresowanych działalnością w określonej dziedzinie genetyki człowieka. 

2. Cele i zadania Sekcji muszą być formułowane zgodnie ze Statutem Towarzystwa. 

3. W obrębie każdej Sekcji mogą działać wyodrębnione Komisje, a w szczególności Komisje do 

spraw standaryzacji w dziedzinach genetyki reprezentowanych przez poszczególne Sekcje. 

4. Członkiem Sekcji może być wyłącznie członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.   

5. Do Sekcji poza członkami zwyczajnymi i honorowymi mogą należeć również członkowie 

wspierający z uwzględnieniem wszystkich zasad określonych dla nich w Statucie. 

6. Sekcję powołuje na mocy uchwały Zarząd PTGC na wniosek co najmniej 20 zainteresowanych 

tym członków Towarzystwa będących Grupą Założycielską Sekcji. 

7. Wszyscy członkowie Sekcji tworzą Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji. 

8. Nowym członkiem Sekcji może zostać każdy członek PTGC legitymujący się działalnością objętą 

zakresem działania Sekcji po złożeniu na piśmie odrębnej deklaracji przystąpienia do Sekcji, 

podpisanej przez 2 rekomendujących członków Sekcji i zaakceptowaniu zgłoszenia większością 

głosów przez Zarząd Sekcji lub Walne Zgromadzenie Członków Sekcji.  

9. Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji opracowuje regulamin pracy Sekcji zgodny z zapisami 

Statutu Towarzystwa i przedstawia do zatwierdzenia przez Zarząd Towarzystwa. 

10. Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji oraz jej Zarząd stanowią władze Sekcji. 

11. Zarząd Sekcji w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz, wybierany jest 

według zasad obowiązujących w PTGC przez Grupę Założycielską Sekcji na pierwszym jej 

zebraniu, a na następne kadencje przez Zgromadzenie Ogólne Członków Sekcji. 

12. Zasady wyboru i kadencyjności Zarządu Sekcji są takie same jak w Zarządzie Towarzystwa; 

dotyczy to również członków Komisji tworzonych w obrębie Sekcji. 

13. Przewodniczący Sekcji biorą udział w posiedzeniach na zaproszenie przewodniczącego Zarządu 

Towarzystwa. 

14. Sekcja ma do dyspozycji stronę w witrynie internetowej PTGC; ogłoszenia i materiały Sekcji są 

umieszczane na stronie za pośrednictwem sekretarza Zarządu Towarzystwa. 

15. Sekcja organizuje z dowolną częstością zebrania, warsztaty i konferencje naukowe po 

poinformowaniu o tym z miesięcznym wyprzedzeniem Zarządu Towarzystwa i po przedstawieniu  

programu naukowego. 

16. Sekcja nie posiada własnego majątku i nie prowadzi wyodrębnionej z Towarzystwa działalności 

finansowej. 

17. Sekcja może używać logo PTGC i otrzymywać dofinansowanie Zarządu PTGC na określoną 

działalność, szczególnie ze środków pozyskanych dzięki aktywności Sekcji. 

18. Sekcja może posługiwać się również logo Sekcji, będącym jej własnością. Wzór logo Sekcji 

stanowi załącznik do regulaminu pracy Sekcji. 

19. Nie jest uprawnione posługiwanie się logo Sekcji przez osoby fizyczne lub prawne (organizacje, 

laboratoria, itp) bez uzyskania na to udokumentowanej zgody Zarządu Sekcji.  

20. Działalność Sekcji nie może naruszać zasady konfliktu interesów. W szczególności, Sekcja nie 

może wspierać i promować komercyjnych laboratoriów lub innych firm związanych z medycyną i 

zdrowiem publicznym. 

21. Sekcja współpracować z laboratoriami zainteresowanymi pracą Sekcji, zobowiązującymi się do 

przestrzegania regulaminu Sekcji oraz  uczestniczenia w między laboratoryjnych testach kontroli 

jakości, organizowanych przez Sekcję. 

22. Kierownik laboratorium lub jego pracownicy muszą być członkami PTGC. 

23. Lista laboratoriów współpracujących z Sekcją jest weryfikowana corocznie przez Komisję 

Standaryzacji Sekcji i zamieszczana na stronie internetowej PTGC. 

24. Władze Sekcji ani jej członkowie nie są upoważnieni do reprezentowania PTGC w mediach. 

Konferencje prasowe Sekcji i treść komunikatów wysyłanych do mediów powinny być 

uzgadniane z Zarządem PTGC z miesięcznym wyprzedzeniem. 



25. Zarząd Sekcji składa Zarządowi Towarzystwa roczne sprawozdania ze swej działalności. 

26. Działania Sekcji podlegają ocenie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. 

27. Sekcję może rozwiązać Zarząd PTGC w przypadku, gdy działalność jej członków stoi w 

sprzeczności ze statutem PTGC lub regulaminem Sekcji. Odwołanie może nastąpić na wniosek 

trzech członków Zarządu PTGC na mocy uchwały przyjętej zwykłą większością głosów. 

 

 § 26 

 

1. Realizację celów Towarzystwa mogą wspomagać  komisje i zespoły ekspertów powoływane przez 

Zarząd Towarzystwa na mocy uchwał. 

2. Komisje i zespoły ekspertów składają się zasadniczo z członków Towarzystwa lecz mogą być 

uzupełnione osobami o wysokim autorytecie w zakresie merytorycznych działań komisji lub 

zespołu w liczbie nie przekraczającej 1/3 ich składu osobowego. 

3. Każda z powołanych komisji lub zespołów opracowuje regulamin pracy oraz regulamin 

rozstrzygania spraw znajdujących się w ich kompetencji. Regulaminy te są zatwierdzane przez 

Zarząd Towarzystwa i podawane do wiadomości członków Towarzystwa. 

4. Komisja ds Nagród PTGC opracowuje regulamin przyznawania nagród. O wysokości gratyfikacji 

finansowej lub innym sposobie wyróżnienia osób nagrodzonych decyduje Zarząd Towarzystwa. 

5. Zespoły ekspertów opracowujące zasady rekomendowania lub certyfikowania laboratoriów przez 

PTGC oceniają napływającą w tych sprawach dokumentację i jej zgodność z przyjętymi 

regulaminami oraz występują z wnioskami do Zarządu o przyznanie poszczególnym placówkom 

rekomendacji i/lub certyfikatu PTGC. 

6. Zarząd PTGC prowadzi listę laboratoriów rekomendowanych i/lub certyfikowanych w oparciu o 

przyjęte kryteria. 

7. System rekomendowania i/lub certyfikowania laboratoriów może polegać modyfikacjom i 

zmianom na wniosek członków Towarzystwa, WZC, Zarządu lub zespołów ekspertów.  

 

 

Rozdział VI - Majątek Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań majątkowych 

 

§ 27 

 

 Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i środki finansowe.  

 

§ 28 

 

 Działalność Towarzystwa jest finansowana z następujących źródeł: 

  

1. Składek członków zwyczajnych oraz środków finansowych przekazywanych przez członków 

wspierających. 

2. Zapisów, dotacji i darowizn. 

3. Dochodów z majątku Towarzystwa. 

4. Wpływów z działalności statutowej. 

5. Dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.  

 

§ 29 

 

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa składa przewodniczący 

Zarządu. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Towarzystwa wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy, albo też 

jednego z nich, łącznie z pełnomocnikiem.  

 

§ 30 

 



Zarząd może udzielać jednemu z członków Zarządu albo innej osobie pełnomocnictwa do kierowania 

działalnością gospodarczą Towarzystwa, a także do dokonywania czynności określonego rodzaju. 

 

 

Rozdział VII - Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 

§ 31 

 

Zmiana Statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

§ 32 

 

Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uchwały WZC lub NWZC, podjętej większością 2/3 oddanych 

głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa. 

 

§ 33 

 

W uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa określa się powód likwidacji oraz cele, na jakie ma być 

przeznaczony majątek Towarzystwa oraz decyzje dotyczące archiwum Towarzystwa. 

 

 

 

 

Powyższy, znowelizowany tekst Statutu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka został 

przyjęty i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa 14 września 2018 

roku w Bydgoszczy, podczas IX Zjazdu PTGC. 

 

Przewodniczący PTGC 

 

Lucjusz Jakubowski 
dr hab. n. med., prof. nadzw. ICZMP 

 


