
UCHWAŁA NR …./2016 

WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW  

POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO  

 z dnia …… …... 2016 r. 

w przedmiocie zmian w Statucie Towarzystwa 

 

§1 

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego uchwala następujące 

zmiany w Statucie: 

 

1. W § 11 dodaje się ustęp 3 o treści: 

„3. Cudzoziemcy – mający oraz nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Polski - mogą być 

członkami Towarzystwa na zasadach obowiązujących obywateli polskich.” 

 

2. W ust. 2 § 12 skreśla się pkt 3. Dotychczasowy pkt 4 zostaje oznaczony jako pkt 3. 

 

3. § 17 otrzymuje brzmienie: 

1. Członkiem honorowym zostaje osoba, której Walne Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego 

nada tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w toku wieloletniej działalności dla psychiatrii 

polskiej i dla rozwoju psychiatrii. 

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych. 

 

4. W § 19 dodaje się ustęp 4 i 5 o treści: 

„4. W przypadku rezygnacji, śmierci lub odwołania członka władz Towarzystwa w czasie trwania kadencji jego 

miejsce zajmuje osoba, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów podczas ostatniego Walnego 

Zgromadzenia. 

5. Członkowie władz Towarzystwa oraz władz Oddziałów sprawują swoje funkcje do czasu wyboru władz 

Towarzystwa i władz Oddziałów nowej kadencji, przeprowadzonego zgodnie ze Statutem.” 

 



5. W § 26 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Prezes elekt obejmuje funkcje prezesa po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów w przedmiocie 

absolutorium dla ustępującego Zarządu.  

3. Prezes Towarzystwa pełni funkcję prezesa Zarządu Głównego.” 

 

6. Punkt 15 § 27 otrzymuje brzmienie: 

  „15/ ustalanie – po przeprowadzeniu konsultacji z Główną Komisją Rewizyjną -   

 wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania i podziału między   

 Zarządem Oddziału, a Zarządem Głównym.” 

 

7. § 29 otrzymuje brzmienie: 

„Prezydium Zarządu Głównego tworzy prezes, prezes elekt oraz 9 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów, spośród których Prezydium Zarządu Głównego wybierze 2 wiceprezesów, 

sekretarza i skarbnika.” 

 

8. W § 32 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy jej członków.” 

 

 

 9. W § 34 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 

„2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie: Przewodniczący lub jego Zastępca jako 

przewodniczący i dwóch członków zespołu orzekającego. 

3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.” 

 

10. Punkt 8 § 44 otrzymuje brzmienie:  

   „8/ przyjmowanie darowizn, spadków itp.,” 

 

11. W § 49 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Komisja Rewizyjna Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy jej członków.” 

 

 12. W § 51 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: 



„2. Sąd Koleżeński Oddziału rozpatruje sprawy w składzie: Przewodniczący lub jego Zastępca jako 

przewodniczący i dwóch członków zespołu orzekającego. 

3. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału zapadają większością głosów.” 

 

 
§2. 

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przepis z § 19 ust. 5 wchodzi w życie z 
dniem 28.09.2016 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


