STATUT STOWARZYSZENIA
POLSKIE TOWARZYSTWO BIOINFORMATYCZNE
uchwalony przez zebranie założycielskie w Warszawie w dniu 27.10.2007
zgodnie z poprawką uchwaloną dnia 19.02.2008
Rozdział I

Przepisy ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne”, w skrócie PTBI, posiada
osobowość prawną i dalej nazywane jest „Towarzystwem”.
§2
Siedzibą Towarzystwa jest m.st. Warszawa.
§3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza
granicami Polski, a w szczególności:
1. Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym charakterze działania.
2. W kontaktach z zagranicą Towarzystwo może używać nazwy w języku angielskim
w brzmieniu „Polish Bioinformatics Society” oraz skrótu PBIS.
§5
Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§6
Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo ma
prawo zatrudniać pracowników.
§7
Towarzystwo może używać odznak i pieczęci.
Rozdział II

Cele Towarzystwa i sposoby ich realizacji
§8
Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju bioinformatyki i jej popularyzacja.
§9
Dla osiągnięcia swych celów Towarzystwo:
1. organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty, wykłady, kursy konkursy oraz
przyznaje nagrody i wyróżnienia,
2. wydaje i popiera czasopisma naukowe, książki i inne publikacje z zakresu bioinformatyki,
3. opiniuje o stanie i potrzebach bioinformatyki polskiej i występuje w jej sprawach wobec
władz,
4. proponuje standardy nauczania bioinformatyki,
5. współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:
1. zwyczajnych

2. wspierających.
§ 11
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem
polskim lub cudzoziemcem,która:
1. jest profesjonalnie powiązana z dziedziną bioinformatyki w jej interdyscyplinarnym
rozumieniu;
2. posiada udokumentowane wyniki działalności naukowej i/lub dydaktycznej w dziedzinie
bioinformatyki;
3. pragnie aktywnie przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa;
4. przedstawi zarządowi deklarację członkowską popartą przez dwóch członków zwyczajnych
§ 12
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna oraz osoba prawna lub
jej wydzielona jednostka organizacyjna, zainteresowana celami i działalnością Towarzystwa,
która złożyła zarządowi deklarację członka wspierającego,obejmującą rodzaj i wielkość
wsparcia. Deklaracja ta może mieć postać umowy określającej formy wsparcia.
2. Osoba prawna lub jej wydzielona jednostka organizacyjna działa w Towarzystwie za
pośrednictwem swojego przedstawiciela.
§ 13
1. Członków przyjmuje, na podstawie pisemnej deklaracji, zarząd Towarzystwa w drodze
uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
2. Osobie, której odmówiono przyjęcia, służy odwołanie do walnego zebrania.
§ 14
Każdy członek zwyczajny ma:
1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Towarzystwa;
2. prawo do uczestniczenia w działalności Towarzystwa;
3. prawo do zgłaszania wniosków związanych z działalnością Towarzystwa.
§ 15
Członek wspierający ma prawo do:
1. uczestniczenia w działalności Towarzystwa;
2. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa;
3. uczestniczenia w obradach walnego zebrania członków bez prawa głosu stanowiącego.
§ 16
Obowiązkiem członków jest:
1. przestrzeganie postanowień statutu, uchwał i regulaminów władz Towarzystwa,
2. czynne popieranie celów Towarzystwa i udział w ich realizacji,
3. wykonywanie przyjętych na siebie zadań i zobowiązań związanych z działalnością
Towarzystwa,
4. regularne opłacanie składek członkowskich przez członków zwyczajnych,
5. regularne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa przez
członków wspierających.
§ 17
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje w razie:
a. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej zarządowi w formie pisemnej,
b. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c. skreślenia z listy członków zwyczajnych na skutek niepłacenia składek przez okres
dwóch lat,
d. skreślenia z listy członków wspierających na skutek niewywiązywania się z
przyjętych zobowiązań,
e. wykluczenia członka na skutek prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem lub

uchylania się od wypełniania obowiązków wynikających z członkostwa w
Towarzystwie.
2. Skreślenie z listy członków i wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 litera c), d) i e) zarząd Towarzystwa doręcza uchwałę
członkowi niezwłocznie po jej podjęciu. Z datą doręczenia uchwały członek jest zawieszony
w prawach członka Towarzystwa.
§ 18
1. Członkowi, co do którego zarząd podjął uchwałę o skreśleniu i wykluczeniu, przysługuje
odwołanie do walnego zebrania w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały.
2. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym walnym zebraniu.
Rozdział IV

Władze Towarzystwa
§ 19

1. Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków (w skrócie Walne Zebranie),
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po
roku, w którym dokonano wyboru na kadencję i trwa trzy lata.
§ 20
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd.
3. Walnemu Zebraniu przewodniczy prezes Towarzystwa lub wskazany przezeń członek
Zarządu.
4. Walne Zebranie jest ważne, jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni indywidualnie o
terminie zebrania (wraz z proponowanym porządkiem obrad), nie później niż na 30dni
kalendarzowych przed datą zebrania.
5. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.
6. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają
zwykłą większością głosów obecnych.
7. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane, a sporządzony protokół powinien być
podpisany przez przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania.
8. Walne Zebranie może uchwalić szczegółowy regulamin obrad zebrania.
9. Głosowania na Walnym Zebraniu są jawne, z wyjątkiem głosowań nad wyborami Zarządu i
Komisji Rewizyjnej, które są tajne. Nadto głosowanie nad każdą uchwałą może być tajne,
jeśli Walne Zebranie uchwali taki tryb głosowania.
§ 21
1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz na rok.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym terminie.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. na podstawie uchwały własnej;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej ¼ członków Towarzystwa,
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od daty
uchwały lub złożenia Zarządowi wniosku, o których mowa w ust. 3.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zawierać propozycję porządku
dziennego i projekty uchwał, które miałyby zostać podjęte.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. wskazywanie głównych kierunków działań Towarzystwa;
2. wybór i odwołanie prezesa Zarządu Towarzystwa (w skrócie prezesa Towarzystwa),

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie zmian statutu oraz regulaminów;
ocena rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie absolutorium
Zarządowi;
zatwierdzanie, przedkładanych przez Zarząd, projektów planów finansowych;
ustalanie wysokości składek członkowskich;
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i wybór likwidatorów;
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji krajowych,
zagranicznych lub międzynarodowych;
podejmowanie wszelkich innych uchwał w sprawach wynikających ze statutu lub
w sprawach, w których Walne Zebranie uzna to za niezbędne.

§ 23
1. W skład Zarządu wchodzi 5 osób: prezes Towarzystwa, dwóch wiceprezesów, skarbnik oraz
sekretarz wybieranych spośród członków Towarzystwa.
2. Wybór prezesa odbywa się w odrębnym głosowaniu poprzedzającym wybory pozostałych
członków Zarządu. Do wyboru prezesa i członków Zarządu niezbędne jest uzyskanie
bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ustala podział funkcji i zakres obowiązków
poszczególnych członków Zarządu
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes, a w nagłych przypadkach każdy z członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2
ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos
prezesa.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na sześć
miesięcy.
7. Zarząd może uchwalić szczegółowy regulamin zwoływania zebrań i prac Zarządu.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu
i uchwałami Walnego Zebrania;
2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
3. zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań oraz dokonywanie wszelkich innych czynności
prawnych w stosunkach z osobami trzecimi;
4. zwoływanie Walnych Zebrań członków Towarzystwa;
5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa;
6. przygotowanie projektów rocznych planów finansowych;
7. podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu i wykluczeniu członka Towarzystwa;
8. prowadzenie dokumentacji Towarzystwa.
§ 25
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Towarzystwa,
zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch osób – prezesa
lub upoważnionego przez niego wiceprezesa oraz członka Zarządu.
2. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać biuro Towarzystwa.
§ 26
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych spośród członków Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu aZarządów
Oddziałów Towarzystwa.
4. Komisja Rewizyjna może uchwalić szczegółowy regulamin zwoływania i prac komisji.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
dwóch jej członków.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej i majątkowej
Towarzystwa pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
2. przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu protokołu kontroli wraz z wnioskami;
3. ocena projektów rocznych planów finansowych i sposobu ich wykonania;
4. przedstawianie Walnemu Zebraniu opinii w sprawie absolutorium dla Zarządu.
§ 28
W przypadku ustąpienia, w trakcie kadencji, członka Zarządu niebędącego prezesem lub członka
Komisji Rewizyjnej Towarzystwa uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej odbywa
się, w wyniku wyborów, na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.
§ 29
W przypadku ustąpienia prezesa Towarzystwa lub co najmniej trzech członków Zarządu,
Zarząd lub w jego zastępstwie Komisja Rewizyjna niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zebranie w celu dokonania wyborów nowego Zarządu. Tak wybrany Zarząd urzęduje do końca
kadencji przewidzianej dla poprzedniego Zarządu.
§ 30
W przypadku ustąpienia, w trakcie kadencji, co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej,
Zarząd lub w jego zastępstwie Komisja Rewizyjna niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zebranie w celu dokonania wyborów nowej Komisji Rewizyjnej. Tak wybrana Komisja
Rewizyjna urzęduje do końca kadencji przewidzianej dla poprzedniej Komisji Rewizyjnej.
Rozdział V

Oddziały Towarzystwa
§ 31

1. Oddziały Towarzystwa są powoływane z inicjatywy Członków na podstawie uchwały
Zarządu w miejscowościach, na których terenie pracuje co najmniej 15 Członków
Towarzystwa.
2. Teren działalności Oddziału i jego siedzibę określa Zarząd Towarzystwa.
§ 32
1. Władzami Oddziału Towarzystwa są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
2) Zarząd Oddziału
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału trwa 3 lata
§ 33
Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§ 34
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) wytyczanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami Statutu i
uchwałami władz Towarzystwa,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Oddziału,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji
Rewizyjnej Oddziału,
4) Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
5) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Członków Oddziału.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, bez

względu na liczbę obecnych.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który
informuje Członków Oddziału o proponowanym porządku obrad na dwa tygodnie przed
wyznaczonym terminem.
§ 35
Zarząd Oddziału zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału na wniosek Zarządu
Towarzystwa, z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, na wniosek
przynajmniej 1/3 Członków Oddziału zgłoszony na piśmie Zarządowi Oddziału.
§ 36
Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków
Oddziału. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu.
§ 37
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) prowadzenie działalności zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa i uchwałami
władz Towarzystwa,
2) organizowanie konferencji, zebrań naukowych , sympozjów, odczytów, wykładów i
konkursów
3) organizowanie zjazdów Towarzystwa z upoważnienia Zarządu Towarzystwa,
4) składanie Zarządowi Towarzystwa sprawozdań z działalności Oddziału.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku.
§ 38
1. Komisja Rewizyjna Oddziału wybierana przez Walne Zebranie Członków Oddziału w tajnym
głosowaniu składa się z 3 osób, spośród których wybiera przewodniczącego.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie przynajmniej raz w
roku kontroli działalności Oddziału Towarzystwa.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami
wynikającymi z ustaleń kontroli.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Oddziału.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej dwóch jej członków.
Rozdział VI

Majątek Towarzystwa
§ 39
Na majątek Towarzystwa składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich;
2. pomoc rzeczowa i finansowa ze strony członków wspierających;
3. darowizny, spadki, zapisy;
4. dochody z ofiarności publicznej i dotacje;
5. wpływy z działalności gospodarczej;
6. dochody z majątku Towarzystwa.
§ 40
1. Wysokość rocznych składek członkowskich ustala Walne Zebranie na wniosek Zarządu nie
później niż do 30 listopada roku poprzedniego.
2. Sposób poboru składek ustala Zarząd, nie później niż do konca roku poprzedniego. W
przypadku nieprzyjęcia odpowiednich uchwał obowiązują stawki i sposób poboru
obowiązujące w poprzednim roku.
3. Członkowie są obowiązani wnosić składki członkowskie za dany rok do końca marca tego

roku.
4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską w ciągu 14 dni od daty
zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Towarzystwa.
§ 41
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz w zakresie wynikającym z celów Towarzystwa.
Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa
§ 42
Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały walnego zebrania podjętej większością 2/3
głosów osób obecnych.
§ 43
1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały walnego zebrania podjętej
większością 2/3 głosów obecnych.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa walne zebranie decyduje
o przeznaczeniu majątku, określi sposób likwidacji Towarzystwa i powoła komisję
likwidacyjną.
Rozdział VIII

Przepisy przejściowe

§ 44
Kadencja władz Towarzystwa wybranych w roku 2007 lub 2008 trwa do dnia 31 grudnia 2010.

