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STATUT  

 

TOWARZYSTWA OSTEOPATÓW POLSKICH 

tekst jednolity na dzień 01.12.2016 r. 

 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

1. Towarzystwo Osteopatów Polskich jest stowarzyszeniem w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa. 

2. Stowarzyszenie, zwane dalej Towarzystwem, nosi nazwę „Towarzystwo Osteopatów Polskich”. 

3. Terenem działania Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Białe Błota k. Bydgoszczy.    

 

 

II. 

CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 2. 

 

1. Celem Towarzystwa jest wspieranie organizacyjne osteopatii, a także rozwijanie, pogłębianie i 

propagowanie wiedzy z zakresu osteopatii oraz informacji o zawodzie osteopaty, zarówno wśród 

członków Towarzystwa, jak i wśród osób trzecich, a także zapewnianie rozwoju idei leczenia 

osteopatycznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Towarzystwo kieruje się przy dążeniu do powyższego celu definicją osteopatii rozumianej jako 

oparte na zabiegach manualnych postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące dysfunkcji 

ruchomości stawowej i tkankowej, w zakresie wpływu tych dysfunkcji na występowanie stanów 

chorobowych – mające na celu poprawę stanu zdrowia pacjentów, jak i profilaktykę w utrzymaniu 

tego dobrostanu. 

3. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 

a) zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych , 

b) organizowanie szkoleń oraz konferencji z zakresu osteopatii, 

c) organizowanie akcji promujących praktykę osteopatyczną, 

d) promowanie osteopatii w środowisku medycznych oraz wśród ogółu społeczeństwa, 

e) dążenie do ochrony prawnej interesów członków Towarzystwa, 

f) wspieranie  w zakresie prowadzenia badań naukowych z zakresu osteopatii, 

g) określenie zasad etyki osteopatów jako wewnętrznego aktu Towarzystwa,  

h) dążenie do prawnej reglamentacji wykonywania zawodu osteopaty w RP poprzez ustalenie 

warunków wykonywania zawodu osteopaty, w tym doprowadzenie do uchwalenia ustawy o 

wykonywaniu zawodu osteopaty i samorządzie zawodowym osteopatów, 

i) dążenie do prawnej ochrony zawodu osteopaty przed osobami nieuprawnionymi do 

wykonywania tego zawodu, 

j) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami specjalizującymi się w 

osteopatii, 

k) publikowanie materiałów (w formie książek, biuletynów, czasopism, stron internetowych) z 

zakresu osteopatii,  

l) organizowanie akcji pro-zdrowotnych mających na celu podnoszenie poziomu zdrowia w 

społeczeństwie oraz profilaktykę zdrowotną. 
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4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w związku z realizacją swoich zadań 

statutowych. Przedmiotem działalności gospodarczej Towarzystwa będzie, zgodnie z Polską 

Klasyfikacją Działalności: 

-Pozostałe drukowanie -18.12.Z  

- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.61.Z 

- Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.62.Z 

-Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych  

72.19.Z 

-- działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A 

- działalność paramedyczna – 86.90.D 

- Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z 

5. Towarzystwo może prowadzić: 

a) nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie: 

-działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego i promocją zdrowia (PKD 86.90.E) 

-organizacja konferencji i seminariów naukowych w zakresie osteopatii (PKD 85.59.B ) 

-organizacja kursów zawodowych w zakresie osteopatii (PKD 85.59.B ) 

-wydawanie książek w zakresie osteopatii ( PKD 58.11.Z) 

-wydawanie czasopism i pozostałych periodyków w zakresie osteopatii ( PKD 58.14.Z)  

-pozostała działalność wydawnicza  w zakresie osteopatii ( PKD 58.19.Z)  

b) odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie.   

-działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego i promocją zdrowia (PKD 86.90.E) 

-organizacja konferencji i seminariów naukowych w zakresie osteopatii (PKD 85.59.B ) 

--organizacja kursów zawodowych w zakresie osteopatii (PKD 85.59.B ) 

-wydawanie książek w zakresie osteopatii ( PKD 58.11.Z) 

-wydawanie czasopism i pozostałych periodyków w zakresie osteopatii ( PKD 58.14.Z)  

-pozostała działalność wydawnicza w zakresie osteopatii ( PKD 58.19.Z)  

 

 

III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA 

 

§ 3. 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne. 

2. Osoby prawne mogą przynależeć do Towarzystwa jako członkowie wpierający. Osoby prawne 

mogą nabyć członkostwo na podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Towarzystwa, jeżeli 

Zarząd wyrazi na to zgodę.   

 

§ 4. 

W Towarzystwie funkcjonują cztery kategorie członków: 

1. Członkowie zwyczajni. 

2. Członkowie tymczasowi. 

3. Członkowie honorowi. 

4. Członkowie wspierający. 

 

§ 5.  

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać wyłącznie osoba, która:  

a) posiada dyplom osteopaty wydany przez szkołę uznaną przez Towarzystwo, 

b) praktykuje osteopatię, 

c) złoży honorowe (nie podlegające weryfikacji) oświadczenie o praktykowaniu osteopatii.  
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2. Członkowie zwyczajni są uprawnieni do: 

a) głosowania podczas Zebrań, 

b) kandydowania do władz Towarzystwa, 

c) uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo, 

d) ochrony prawnej ze strony Towarzystwa, 

e) informacji o działalności Towarzystwa, 

f) poddawania spraw pod dyskusję na Zebraniach. 

 

3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zebranie w drodze 

głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych, przy obecności co 

najmniej 15 członków zwyczajnych Towarzystwa. Nie dotyczy to jedynie członków-założycieli 

Towarzystwa, którzy stają się członkami zwyczajnymi z chwilą powstania Towarzystwa, jeżeli 

Zarząd podejmie taką decyzję w drodze uchwały.  

   

§ 6. 

1. Członkiem tymczasowym Towarzystwa może zostać osoba, która: 

a) jest studentem osteopatii, 

b) ukończyła osteopatię w szkole nieuznanej przez Towarzystwo, 

c) ukończyła osteopatię w szkolę uznanej przez Towarzystwo, ale nie praktykuje osteopatii.  

 

2. Członkowie tymczasowi mają prawo do: 

a) uzyskiwania informacji o działalności Towarzystwa, 

b) udziału w Zebraniach z prawem do głosowania , 

c) poddawania spraw pod dyskusję na Zebraniach.  

d) Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Towarzystwo  

 

3. O przyjęciu w poczet członków tymczasowych Towarzystwa decyduje Zarząd w głosowaniu 

bezwzględną większością głosów.  

 

 

§ 7. 

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba uznana przez Zarząd za osobę, 

która w szczególny sposób przyczyniła się, przyczynia lub przyczyni do realizacji celów 

Towarzystwa. 

2. Członkowie honorowi mają prawo do: 

a) uzyskiwania informacji o działalności Towarzystwa, 

b) udziału w Zebraniu bez prawa głosu, 

c) poddawania spraw pod dyskusję na Zebraniu. 

3. O przyjęciu w poczet członków honorowych Towarzystwa decyduje Zarząd w drodze uchwały 

podjętej bezwzględną większością głosów. 

 

§ 8. 

 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba, której idea osteopatii jest bliska i która 

chciałaby wesprzeć Towarzystwo finansowo lub organizacyjnie. 

2. Członek wspierający ma prawo wyłącznie do uzyskiwania informacji o działalności 

Towarzystwa. 

3. O przyjęciu w poczet członków wspierających Towarzystwa decyduje Zarząd w drodze uchwały 

podjętej bezwzględną większością głosów.   
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§ 9. 

Członkom założycielom, spełniającym kryteria członków tymczasowych, o których mowa w § 6, 

przez okres 7 lat od dnia powstania Towarzystwa, przysługują wszystkie uprawnienia członków 

zwyczajnych, o których mowa w niniejszym Statucie.  

 

§ 10. 

Utrata członkostwa, i to w każdej z kategorii członków Towarzystwa, następuje: 

1. poprzez dobrowolne ustąpienie złożone na piśmie Zarządowi, 

2. skreślenie z listy z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek członkowskich przez 

nieprzerwany okres przekraczający 12 miesięcy,  

3. wykluczenie na mocy uchwały Zarządu podjętej co najmniej pięcioma głosami „za”, w 

przypadku: 

a) niestosowania się do postanowień statutu, uchwał i regulaminu, 

b) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

c) działania na szkodę Towarzystwa lub jeśli działalność członka szkodzi wizerunkowi 

Towarzystwa lub jego członków. 

4. Uchwała Zarządu o wykluczeniu wymaga zatwierdzenia przez Zebranie, jeżeli w ciągu 30 dni 

od poinformowania o niej wykluczonego członka wniesie on listem poleconym lub na ręce Sekretarza 

Towarzystwa odwołanie od uchwały. Rozpatrzenie odwołania następuje na najbliższym Zebraniu, 

które podtrzymuje lub uchyla uchwałę Zarządu bezwzględną większością głosów, przy kworum co 

najmniej 15 członków zwyczajnych Towarzystwa.  

5. Od chwili podjęcia uchwały Zarządu o wykluczeniu do momentu rozstrzygnięcia odwołania – 

wykluczona osoba jest zawieszona w prawach członka.       

6. Członkowie – osoby prawne tracą członkostwo na skutek utraty osobowości prawnej. 

 

 

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA 

 

§ 11. 

1. Władzami Towarzystwa są: 

1. Walne Zebranie członków Towarzystwa, zwane w niniejszym statucie „Zebraniem”, 

2. Zarząd Towarzystwa, zwany w niniejszym statucie „Zarządem”, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

2. Zabrania się łączenia funkcji w Komisji Rewizyjnej oraz Zarządzie 

3.Władze Towarzystwa mają prawo przyjąć w czasie kadencji nowych członków Władz na wolne 

miejsca, przy czym liczba tak wybranych członków nie może przekraczać jednej trzeciej liczby 

członków pochodzących z wyboru. Przyjęcia nowego członka do Władz Towarzystwa nie wymaga 

Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 12. 

W skład władz Towarzystwa mogą wchodzić tylko jego członkowie zwyczajni.    

 

§ 13. 

1.  Do kompetencji Zebrania należą: 

a) określanie kierunków działania Towarzystwa, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu, 

c) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz członków Zarządu Towarzystwa, 

d) powoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 

e) uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa, 
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f) określanie wysokości składki członkowskiej,   

g) ustalanie, co Towarzystwo uznaje za osteopatię, przy czym przy podejmowaniu uchwał w tej 

sprawie Zebranie uwzględnia zawartą w niniejszym statucie definicję osteopatii, 

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa. 

 

2. Zebrania zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 30 członków 

zwyczajnych Towarzystwa. Wniosek do Zarządu powinien zawierać proponowany porządek obrad. 

Zwołania dokonuje się pocztą elektroniczną, listami poleconymi lub w inny przyjęty zwyczajowo w 

Towarzystwie sposób na przynajmniej 30 dni przed terminem Zebrania. Zwołując Zebranie Zarząd 

informuje o miejscu, czasie i porządku obrad 

. 

3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie co najmniej raz w roku . 

 

4. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wszystkich członków zwyczajnych oraz 

tymczasowych  obecnych na Zebraniu, o ile statut nie stanowi inaczej. 

 

5. Członek może uczestniczyć w Zebraniu za pośrednictwem ustanowionego na piśmie 

pełnomocnika. Ten sam pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka.   

 

6. Zebraniu przewodniczy Prezes Zarządu Towarzystwa bądź osoba przez niego wyznaczona.  

 

7. Z Zebrań sporządza się protokół zawierający przynajmniej wymienienie obecnych na Zebraniu 

osób, stwierdzenie ważności odbywanego Zebrania oraz wymieniający treść powziętych uchwał. 

Protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania i obrany przez Zebranie Sekretarz.  

 

§ 14. 

      1. Zarząd jest władzą wykonawczą Towarzystwa. 

 

2. Zarząd jest wieloosobowy i składa się z 5  osób. 

3. W skład Zarządu wchodzą: 

a) Prezes 

b) Wiceprezes 

c) Sekretarz 

d) Skarbnik 

e) Członek Zarządu 

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym dokonano wyboru Zarządu. Do momentu powołania nowego Zarządu jego 

obowiązki pełni dotychczasowy Zarząd. 

 

5. W skład Zarządu Towarzystwa nie mogą wchodzić osoby będące równocześnie członkami 

zarządów w innych stowarzyszeniach o charakterze zawodowym.   

 

6. Prezes Zarządu jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Zebranie bezwzględną większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych oraz 

tymczasowych Towarzystwa. Swoje kandydatury osoby startujące w wyborach na Prezesa zgłaszają 

samodzielnie. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów bezwzględnej większości 

głosów, ponawia się głosowanie. Uczestniczą w nim kandydaci, którzy zajęli pierwsze i drugie 

miejsce w pierwszej turze wyborów – ten, który uzyska więcej głosów, zostaje Prezesem 

Towarzystwa. 
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7. Członkowie zwyczajni Towarzystwa kandydujący na członków Zarządu zgłaszają swoje 

kandydatury samodzielnie. Zebranie dokonuje ich wyboru w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów. 

 

8. Do kompetencji Zarządu należą: 

a) kierowanie i koordynowanie bieżącymi pracami Towarzystwa i współpraca z innymi 

organizacjami, 

b) określanie szczegółowego programu działania Towarzystwa, 

c) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 

d) wykonywanie uchwał Zebrania, 

e) prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa, włącznie z przedstawianiem projektu 

budżetu, w ramach określonych przez Zebranie,  

f) inne sprawy powierzone przez niniejszy statut. 

g)  zatwierdzanie budżetu Towarzystwa  

 

9. Wszelkie dokumenty o charakterze majątkowym do kwoty 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 

złotych) są podpisywane przez jednego członka Zarządu. Wszelkie inne dokumenty o charakterze 

majątkowym podpisywane są przez dwóch członków Zarządu łącznie. W  sprawach 

niemajątkowych do reprezentacji Towarzystwa uprawniony jest każdy członek Zarządu 

samodzielnie.  

 

§ 15. 

Prezes ma prawo złożyć wniosek o zawieszenie członka Zarządu w czynnościach. Decyzję o 

zawieszeniu podejmuje cały Zarząd uchwałą, przy obecności co najmniej 5 członków, bezwzględną 

większością głosów.  

 

§ 16. 

1. Zebranie może w każdym czasie odwołać członków Zarządu z zajmowanego stanowiska 

2. Odwołanie członka Zarządu następuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, na wniosek co najmniej dziesięciu członków 

zwyczajnych. 

 

§ 17. 

 

1. Komisja Rewizyjna w składzie trzech członków wybierana jest przez Zebranie w głosowaniu 

tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczy 

członków zwyczajnych oraz tymczasowych.  

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata kalendarzowe i rozpoczyna się pierwszego 

stycznia. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje 

pracami Komisji. 

4. Do kompetencji Komisji należą: 

a) kontrola działalności Zarządu i ocena jej zgodności  z przepisami prawa, statutem i uchwałami 

Zebrania, 

b) przedstawianie sprawozdań i wniosków pokontrolnych Zebraniu i Zarządowi, 

c) dokonywanie wykładni statutu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka zwyczajnego 

Towarzystwa, 

d) inne sprawy powierzone przez niniejszy statut, 

e) zwoływanie Zebrania w trybie nadzwyczajnym. 
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5. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole z własnej inicjatywy bądź na wniosek trzech członków 

zwyczajnych Towarzystwa, z której wnioski przedstawia na najbliższym Zebraniu.  

 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Nie mogą również pełnić tej 

funkcji osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 

marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, 

poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 

45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535). 

 

   

§ 18. 

Mandat Członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa: 

a) na skutek pisemnej rezygnacji, 

b) wraz z upływem kadencji, 

c) z chwilą odwołania przez Zebranie, 

d) wraz z utratą członkostwa Towarzystwa. 

 

§ 19. 

 

1. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, 

Zebranie członków dokonuje uzupełniania składu stosując odpowiednio postanowienia Statutu 

dotyczące ich powołania.  

 

2. Zebranie celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd zwołuje nie później, niż w 

terminie 30 dni po wygaśnięcia mandatu członka Władz. Po tej dacie prawo zwołania Zebrania 

przysługuje każdemu z poszczególnych członków Zarządu, każdemu z poszczególnych członków 

Komisji Rewizyjnej, lub 30 członkom zwyczajnym Towarzystwa. 

 

 

V. MAJĄTEK TOWARZYSTWA 

 

§ 20. 

1. Majątek Towarzystwa tworzą: 

1. ruchomości i nieruchomości będące własnością Towarzystwa, 

2. inne prawa majątkowe, 

3. środki pieniężne. 

 

2. Majątek Towarzystwa powstaje z następujących środków: 

1. składek członkowskich, 

2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

3. dochodów z działalności statutowej Towarzystwa oraz z majątku Towarzystwa, 

4. wpływów z ofiarności publicznej, 

5. innych wpływów.  

 

3.  Majątek Towarzystwa, w tym również wypracowany przez Towarzystwo dochód, służy wyłącznie 

do realizacji celów statutowych Towarzystwa. Towarzystwo może prowadzić działalność 
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gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.  

 

4. Składki członkowskie są uchwalane przez Zebranie. W uchwale zostaje określona wysokość 

składki oraz inne niezbędne informacje o składce, umożliwiające jej wnoszenie i ściąganie.  

 

5. Zabronione jest:  

 

 a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 

organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 

albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

  

  b)  przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  

  

  c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

  

  d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 21. 

1. Zmiana statutu, uchwalenie regulaminu wewnętrznego Towarzystwa oraz uchwalenie zasad etyki 

Towarzystwa wymaga uzyskania na Zebraniu większości 3/5 głosów przy obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. 

 

2. Wniosek w powyższych sprawach musi wpłynąć do Zarządu co najmniej 14 dni przed 

głosowaniem.   

 

3. Jeżeli niniejszy statut przewiduje konieczność uzyskania określonego kworum podczas Zebrania 

dla podjęcia określonych uchwał, to w razie braku takiego kworum Zarząd ma prawo zwołać w ciągu 

60 dni kolejne Zebranie, na którym uchwały w sprawach wymagających kworum mogą być ważnie 

podejmowane bez względu na liczbę uczestniczących w Zebraniu członków Towarzystwa.    

 

§ 22. 

1. Rozwiązanie Towarzystwa wymaga uzyskania na Zebraniu większości 3/5 głosów przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. 

 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zebranie określa przeznaczenie majątku 

Towarzystwa.     
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