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Statut  

Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego  

z dnia 31 lipca 1991 r.  z późniejszymi zmianami z dnia 7 września 1997 r., 28 października 

2016 r. i 28 sierpnia 2017. 

(tekst jednolity) 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego, zwane w 

dalszej części statutu Towarzystwem. 

 

§ 2 

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą - 

miasto stołeczne Warszawa. 

 

§ 3 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

 

§ 4 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 

 

§ 5 

Towarzystwo może powoływać do realizacji zadań statutowych komisje tematyczne oraz 

komisje problemowe do rozwiązywania doraźnych kwestii administracyjno-organizacyjnych 

Towarzystwa. 

 

§ 6  

Towarzystwo używa pieczęci podłużnej z napisem: "Polskie Towarzystwo Badań Układu 

Nerwowego Zarząd Główny 02-093 Warszawa ul. Pasteura 3".  
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§ 7 

1. Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.   

2. Do prowadzenia działalności Towarzystwo może zatrudniać pracowników.  

 

 

II. Cele i środki działania 

 

§ 8 

Celem Towarzystwa jest: 

1) organizowanie, wspieranie i promowanie wszelkich działań zmierzających do rozwoju 

badań i prac naukowych związanych z układem nerwowym (neuronauka), zrzeszanie osób 

pracujących w tej dziedzinie, a także upowszechnianie osiągnięć naukowych tej dziedziny 

nauki; 

2) reprezentowanie polskiej neuronauki w kraju i za granicą; 

3) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, której celem jest edukacja społeczna 

dotycząca korzyści płynących z badań biomedycznych. 

 

§ 9 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez: 

1) organizowanie posiedzeń naukowych, zjazdów, sympozjów, konferencji, szkół, oraz 

kongresów naukowych o charakterze międzynarodowym; 

 2) organizowanie publicznych odczytów i wykładów oraz innych form upowszechniania 

neuronauki; 

3) współpracę z instytucjami i placówkami naukowymi oraz uczelniami w Polsce i                 

za granicą; 

4) podejmowanie wspólnych inicjatyw  z pokrewnymi naukowymi towarzystwami 

krajowymi i międzynarodowymi; 

5) prowadzenie działalności wydawniczej; 

6) opiniowanie aktualnego stanu i potrzeb badań nad układem nerwowym; 

7) przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych związanych z 

układem nerwowym; 

8) powoływanie komisji tematycznych do realizacji zadań statutowych oraz komisji 

problemowych  do rozwiązywania doraźnych kwestii administracyjno-organizacyjnych; 

9) prowadzenie doradztwa i konsultacji naukowych; 

10) prowadzenie działalności gospodarczej w celu zdobywania funduszy. 

11) dofinansowywanie organizacji i uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach 

naukowych. 
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III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10   

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

1) zwyczajnych; 

2) wspierających; 

3) honorowych; 

4) doktorantów; 

 5) studentów. 

 

 

 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba, która posiada dyplom 

ukończenia studiów wyższych i udokumentowany dorobek naukowy w zakresie neuronauki  

lub nauk pokrewnych. 

2. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa do Zarządu 

Głównego deklarację członkowską z poparciem dwóch członków zwyczajnych, załączając 

informacje o ukończonych studiach wyższych, stopniach i tytułach naukowych oraz o swoich 

osiągnięciach i działalności naukowej. 

3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje, zwykłą 

większością głosów, Zarząd Główny. 

 

§ 12  

Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

1) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa; 

2) uczestnictwa w zebraniach i zgromadzeniach Towarzystwa, w zjazdach 

naukowych, naradach i innych formach aktywności organizowanych i wspieranych przez 

Towarzystwo; 

3) działania w komisjach tematycznych i problemowych; 

4) korzystania ze wsparcia Towarzystwa w realizacji działalności naukowej i 

popularyzatorskiej. 

 

§ 13 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

1) czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych Towarzystwa; 

2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa; 
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3) przestrzegania zasad etyki zawodowej; 

4) regularnego opłacania składek członkowskich w terminie do 31 stycznia  każdego 

roku. 

 

§ 14 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji członka, zgłoszonej pisemnie do Zarządu Głównego; 

2)  wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek 

członkowskich przez okres 6-ciu miesięcy;  

3) wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność niezgodną ze statutem i/lub na 

szkodę Towarzystwa, postawę niezgodną z etyką zawodową lub w wypadku  utraty z 

mocy wyroku sądowego praw publicznych;  

2.  W terminie 3 miesięcy od daty doręczenia  uchwały o wykluczeniu, osoba wykluczona 

może złożyć wniosek o przywrócenie członkostwa do Zarządu Głównego, który ma 

obowiązek rozpatrzyć go w ciągu 1 miesiąca. 

3.  Od uchwały Zarządu odmawiającej przywrócenia członkostwa przysługuje odwołanie 

do Krajowego Zjazdu za pośrednictwem Zarządu Głównego w terminie 6 miesięcy od 

daty doręczenia tej uchwały.  

4.  Przywrócony członek zobowiązany jest do uregulowania zaległych składek, jednak  

za okres nie dłuższy niż 3 lata. 

 

§ 15  

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, wyrażająca 

pisemną deklarację gotowości wspierania działalności Towarzystwa.  

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny w formie uchwały. 

3. Członka wspierającego może reprezentować wobec Towarzystwa pełnomocnik.  

4. Obowiązkiem członka wspierającego jest udzielanie Towarzystwu  pomocy finansowej 

w wysokości określonej umową oraz przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa.  

5. Członek wspierający ma czynne prawo wyborcze oraz uczestniczy w zebraniach i 

zgromadzeniach Towarzystwa. 

6.Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o 

sposobie wykorzystania jego wsparcia. 

7. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej pisemnej rezygnacji członka, zgłoszonej Zarządowi Głównemu; 

2) utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną lub utraty praw 

publicznych członka będącego osobą fizyczną; 

3) wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu braku zadeklarowanego wsparcia. 
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§ 16   

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna  szczególnie zasłużona dla 

neuronauki lub Towarzystwa. 

2. Honorowe członkostwo zostaje nadane przez Krajowy Zjazd w formie uchwały na 

wniosek Zarządu Głównego. 

3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych, a ponadto 

zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

4. Członkowie honorowi  zobowiązani są do przestrzegania postanowień statutu 

Towarzystwa oraz do przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

5. Krajowy Zjazd może pozbawić członkostwa honorowego na wniosek Zarządu 

Głównego, jeśli istnieją ku temu wyjątkowo ważne względy merytoryczne lub prawne.  

 

§ 17  

1. Osoba pragnąca zostać członkiem studentem lub członkiem doktorantem 

Towarzystwa składa do Zarządu Głównego deklarację członkowską z poparciem dwóch 

członków zwyczajnych, dołączając: 

1) informacje o realizowanych lub ukończonych studiach wyższych; 

2) informacje o swojej aktywności naukowej; 

3) opinię opiekuna naukowego  i/lub promotora; 

2. O przyjęciu studenta / doktoranta w poczet członków Towarzystwa decyduje, zwykłą 

większością głosów, Zarząd Główny. 

3. Członkowie studenci i doktoranci zobowiązani są do przestrzegania postanowień 

statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa oraz do przestrzegania zasad etyki 

zawodowej. 

4. Członkowie studenci:  

 1) nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego;  

 2) nie są zobowiązani do płacenia składek członkowskich;  

 3) mogą się ubiegać o przywileje i nagrody przysługujące członkom Towarzystwa.  

5. Członkowie doktoranci:  

 1) posiadają czynne prawo wyborcze; 

2) zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej  w wysokości 50% aktualnej     

kwoty regularnej składki członkowskiej;   

 3) mogą się ubiegać o przywileje i nagrody przysługujące członkom Towarzystwa; 

 4) mogą brać udział w pracach komisji tematycznych. 

6. Członkowie studenci posiadają status członka Towarzystwa w czasie studiów i w 

okresie do końca roku kalendarzowego, w którym uzyskali  pierwszy tytuł zawodowy 

magistra lub lekarza. 

7. Członkowie doktoranci posiadają status członka  Towarzystwa do końca roku 

kalendarzowego, w którym nadano im  stopień doktora. 
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8. Członkostwo studentów i doktorantów ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji członka, zgłoszonej w formie pisemnej do Zarządu 

Głównego; 

2)  wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu zalegania z opłatą składek 

członkowskich (dotyczy członków doktorantów) przez okres 6-ciu miesięcy; 

3) wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność niezgodną ze statutem i/lub na 

szkodę Towarzystwa, postawę niezgodną z etyką zawodową lub w wypadku utraty z 

mocy wyroku sądowego praw publicznych.  

 

 

IV. Władze Towarzystwa 

 

 

§ 18 

1. Władzami Towarzystwa są: 

1) walne zebranie członków, działające jako Krajowy Zjazd;  

2) Zarząd Główny; 

3) Główna Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 

3. Członkowie władz Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo. 

4. Członkowie władz Towarzystwa nie mogą pełnić tej samej funkcji dłużej niż przez dwie 

kolejne kadencje. 

5. Wybór prezesa elekta dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, 

przy udziale co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę osób; wynik wyborów zostaje zatwierdzony 

przez Krajowy Zjazd członków Towarzystwa. Po zakończeniu kadencji prezesa elekta, jego 

nominacja na prezesa podlega zatwierdzeniu przez Krajowy Zjazd.  

6. Wybór pozostałych członków Zarządu Głównego dokonuje się w głosowaniu tajnym, 

zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, w drugim zaś - bez względu na liczbę osób; wynik 

wyborów zostaje zatwierdzony przez Krajowy Zjazd.  

7. Wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej dokonuje się podczas Krajowego Zjazdu 

członków Towarzystwa w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co 

najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim 

zaś - bez względu na liczbę osób.  

8. Procedura przeprowadzenia wyborów odbywa się według regulaminu przyjętego przez 

Krajowy Zjazd. 

      9. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu Głównego 

lub Komisji Rewizyjnej ich skład można uzupełnić o nie więcej niż 1/3 liczby członków, 

spośród kolejnych osób z listy wyborczej o największej liczbie uzyskanych głosów.  
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§ 19 

1. Krajowy Zjazd jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2. Krajowy Zjazd może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.  

3. Uchwały Krajowego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim 

zaś - bez względu na liczbę osób, chyba że pozostałe przepisy zawierają inne uregulowania. 

§ 20 

Do kompetencji Krajowego Zjazdu członków Towarzystwa należy: 

1) ustalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Towarzystwa; 

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i 

Głównej Komisji Rewizyjnej; 

3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej 

Komisji Rewizyjnej; 

4) zatwierdzanie regulaminu wyborów do Zarządu Głównego i Głównej Komisji 

Rewizyjnej; 

5) zatwierdzanie regulaminów Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej; 

6) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z towarzystw krajowych i 

międzynarodowych; 

7) nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu 

Głównego; 

8) zatwierdzanie wyników wyborów do władz statutowych; 

9) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Towarzystwa; 

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Towarzystwa; 

11) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Głównego. 

 

§ 21 

1. W Krajowym Zjeździe członków Towarzystwa z głosem stanowiącym udział biorą: 

1) członkowie zwyczajni;  

2) członkowie honorowi; 

3) członkowie doktoranci; 

4) członkowie wspierający; 

2. W Krajowym Zjeździe członków Towarzystwa z głosem doradczym mogą brać udział: 

1) członkowie studenci; 

2) zaproszeni goście. 
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§ 22 

 O terminie i miejscu obrad Krajowego Zjazdu zawiadamia członków Zarząd Główny, 

co najmniej na 30 dni przed ustaloną datą. 

 

§ 23 

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd członków Towarzystwa może być zwołany z inicjatywy 

Zarządu  Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/10 liczby 

członków Towarzystwa. 

2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Towarzystwa winien być zwołany przez Zarząd Główny 

w terminie do 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których 

został zwołany. 

 

§ 24 

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Krajowymi 

Zjazdami członków Towarzystwa.  

 

§ 25 

W skład Zarządu Głównego wchodzą: prezes i 6 członków wybranych w tajnych 

wyborach, zatwierdzonych na Krajowym Zjeździe członków Towarzystwa oraz ustępujący 

prezes i prezes elekt.  

 

§ 26 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz 

wytycznymi i uchwałami Krajowego Zjazdu członków Towarzystwa; 

3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu 

oraz zatwierdzenie bilansu finansowego; 

4) powoływanie i rozwiązywanie komisji tematycznych i problemowych oraz 

nadzorowanie ich działalności; 

5) uchwalanie regulaminu działalności komisji tematycznych i problemowych oraz 

innych uregulowań; 

6) zwoływanie Krajowych Zjazdów członków Towarzystwa, ustalanie ich terminu i 

miejsca obrad; 

7) ustalanie zasad udziału Towarzystwa w krajowych i międzynarodowych 

naukowych zjazdach innych stowarzyszeń oraz wybór przedstawicieli 

reprezentujących Towarzystwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach; 

8) występowanie z wnioskami do Krajowego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie 

godności członka honorowego; 
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9) przyjmowanie i wykluczanie członków; 

10) uchwalanie wysokości składek członkowskich;  

11) rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa; 

12) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o 

nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa oraz 

zaciąganie zobowiązań majątkowych. 

 

§ 27 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na pół roku. W zamian dopuszcza się możliwość telekonferencji oraz kontaktowanie 

się członków Zarządu Głównego w formie elektronicznej. 

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa; w razie równej liczby 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

 

§ 28 

Prezydium Zarządu Głównego składa się z prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i 

skarbnika, wybranych w trybie określonym w paragrafie 18 ust. 5 i 6. 

 

§ 29 

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Towarzystwa w okresie między 

posiedzeniami Zarządu Głównego. 

2.Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

trzy miesiące. W zamian dopuszcza się możliwość telekonferencji oraz kontaktowanie się 

członków w formie elektronicznej. 

3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów i podlegają zatwierdzeniu na 

najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego zebrania. 

 

§ 30 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania na koniec kadencji 

kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. 

2. Dodatkowe kontrole mogą być przeprowadzone z inicjatywy Zarządu  Głównego, 

Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/10 liczby członków Towarzystwa. 

 

§ 31 

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków Towarzystwa, wybranych w trybie 

określonym w paragrafie 18 ust. 7, spośród których wybiera przewodniczącego. 
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2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 32 

1. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z 

wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Głównego i Prezydium z głosem doradczym. 

3. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia na Zjazdach Krajowych ocenę działalności 

merytorycznej i finansowej Towarzystwa oraz występuje z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Głównemu. 

4. Szczegółowe zasady i tryb postępowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa 

regulamin zatwierdzony przez Krajowy Zjazd członków Towarzystwa.  

 

 

 

V. Komisje tematyczne i problemowe 

 

 

§ 33 

1. Komisje tematyczne lub problemowe są powoływane  na podstawie uchwały Zarządu 

Głównego. 

2. Komisje tematyczne i problemowe działają zgodnie z regulaminami uchwalonymi 

przez Zarząd Główny.  

 

§ 34 

 Komisją kieruje przewodniczący wybrany przez członków Komisji.  

 

§ 35 

1 . Komisje tematyczne powoływane są w celu organizowania i popierania konkretnych 

działań zmierzających do rozwoju określonej dziedziny badań: aktywizacji osób pracujących 

w tej dziedzinie, upowszechniania osiągnięć naukowych oraz edukacji w zakresie 

wykonywania doświadczeń z użyciem organizmów żywych. 

2. Komisje problemowe powoływane są w celu rozwiązywania konkretnych zadań 

związanych z funkcjonowaniem Towarzystwa na czas konieczny do ich realizacji. 
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VI. Majątek i fundusze Towarzystwa 

 

 

§ 36 

Majątek Towarzystwa stanowią środki trwałe, nietrwałe i finansowe. 

 

§ 37 

Na środki finansowe Towarzystwa składają się: 

1) wpływy ze składek członkowskich; 

2) wpływy ze środków trwałych i nietrwałych będących w użytkowaniu Towarzystwa; 

3) dotacje, subwencje, zapisy i darowizny; 

4) wpływy z wpisowego za udział w zjazdach i konferencjach naukowych 

organizowanych przez Towarzystwo. 

 

§ 38 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, 

uprawniony jest prezes lub wiceprezes oraz skarbnik lub sekretarz. 

 

 

VII. Zmiany statutu i rozwiązanie się Towarzystwa 

 

 

§ 39 

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Krajowy Zjazd członków Towarzystwa większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w 

pierwszym terminie, w drugim zaś  - zwykłą większością głosów bez względu na liczbę osób.  

 

§ 40 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Krajowy Zjazd członków Towarzystwa 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do 

głosowania. 

2. Uchwała Krajowego Zjazdu decyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa, a w 

razie braku postanowienia w tej sprawie postępowanie odbywa się zgodnie z art. 38 Ustawy: 

"Prawo o stowarzyszeniach". 

 

 


