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STATUT 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

OPTOMETRII I OPTYKI 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, w skrócie PTOO, zwane 

dalej Towarzystwem. Oficjalnym skrótem Towarzystwa jest „PTOO”. Towarzystwo może 

używać nazwy w języku angielskim „Polish Optometric Association”. 

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod 

Nr 0000042244. 

3. Towarzystwo używa zastrzeżonego znaku towarowego (logo), chronionego na podstawie 

Decyzji Urzędu Patentowego RP. 

4. Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach 

[Dz. U. z 2020 r., poz. 2261 z późn. zm. ] oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.  

5. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Towarzystwa jest miasto 

Poznań. 

 

§ 2 

Naczelne władze Towarzystwa, o których mowa w § 21 lit. „b”, „c”, „d” Statutu Towarzystwa, 

wybierane są przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 3 

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub 

podobnym charakterze działalności. 

 

§ 4 

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: "Polskie Towarzystwo 

Optometrii i Optyki", a w środku "Zarząd Towarzystwa" oraz stempla podłużnego z nazwą  

i siedzibą Towarzystwa oraz danymi identyfikującymi podmiot. 

 

§ 5 

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest integracja środowiska optometrycznego, 

reprezentowanie osób wykonujących zawód optometrysty, podejmowanie działań dla 

zachowania godności i niezależności zawodu, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów 

optometrii. 
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Rozdział II 
Cele i środki działania 

 

§ 6 
1. Towarzystwo opiera się na pracy społecznej członków. 

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej 

Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków. 

3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może zatrudniać pracowników. 

 

 

§ 7 

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:  

a) Formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej;  

b) Szerzenie i rozwijanie zasad i standardów optometrii;  

c) Kształcenie i dokształcanie w dziedzinie optometrii; 

d) Prowadzenie badań naukowych; 

e) Współpracę z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi, ośrodkami naukowymi,  

  ośrodkami kształcenia zawodowego w kraju i za granicą;  

f) Współpracę na rzecz rozwoju optometrii z innymi organizacjami zawodowymi i    

 społecznymi w kraju i za granicą;  

g) Organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp. spotkaniach naukowych  

  i szkoleniach w kraju i za granicą;  

h) Działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych  

w   kraju i za granicą;  

i) Wyrażenie opinii, wnioskowanie w sprawach kształcenia i studiów podyplomowych   

 optometrystów; 

j) Zajmowanie stanowiska w sprawach specjalizacji zawodowej;  

k) Wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania   

 zawodu oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;  

l) Występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków Towarzystwa; 

m) Wolontariat i pomoc społeczną; 

n) Promowanie zawodu optometrysty; 

o) Edukację w zakresie ochrony wzroku.  
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Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

 

§ 8 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) wspierających 

c) honorowych 

d) oczekujących 

e) zawieszonych 

 

§ 9 

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim oraz 

cudzoziemiec, w tym także posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, który: 

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 

b) nie został pozbawiony praw publicznych; 

c) uprawia czynnie zawód optometrysty albo posiada wykształcenie optometryczne.  

 

§ 10 

1. Członkiem oczekującym Towarzystwa może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim 

oraz cudzoziemiec, w tym także posiadający miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, który:  

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych;  

b) nie został pozbawiony praw publicznych;  

c) jest w trakcie zdobywania wykształcenia optometrycznego.  

2. Status członka oczekującego wygasa po nabyciu wykształcenia optometrycznego. W takim 

przypadku następuje skreślenie z listy członków Towarzystwa. Ponowne przyjęcie w poczet 

członków zwyczajnych Towarzystwa następuje po złożeniu do zarządu Towarzystwa stosownej 

deklaracji członkowskiej. 

 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która zadeklaruje na cele Towarzystwa pomoc 

finansową lub rzeczową. 

2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna  niemająca  osobowości  prawnej  mogą  działać 

w Towarzystwie za pomocą swojego przedstawiciela. 

 

§ 12 

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, odznaczająca się wybitnymi 

zasługami w propagowaniu idei optometrii lub wybitną działalnością na rzecz Towarzystwa. 
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2. Członkiem honorowym może zostać zarówno dotychczasowy członek zwyczajny lub 

wspierający Towarzystwa, jak i osoba niebędąca członkiem Towarzystwa.  

3. Członkiem honorowym zostaje osoba, co do której Walne Zebranie Towarzystwa podjęło 

uchwałę o nadaniu jej tytułu Honorowego Członka Towarzystwa oraz która wyraziła na to 

zgodę. W tym zakresie postanowień § 13 nie stosuje się.  

 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym, oczekującym i wspierającym Towarzystwa zostaje osoba, która:  

a) złoży w Zarządzie  deklarację członkowską 

b) zostanie przyjęta w poczet członków Towarzystwa uchwałą Zarządu.  

2. Członkiem zawieszonym Towarzystwa zostaje osoba, która złoży w Zarządzie oświadczenie 

woli o zawieszeniu członkostwa. Szczegółowe warunki zawieszenia członkostwa określa 

„Regulamin dobrowolnego zawieszenia w członkostwie oraz zniżek i zwolnień ze składek”. 

 

§ 14 

1. Uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd powinien podjąć w ciągu 30 dni od daty 

złożenia deklaracji, o której mowa w § 13 Statutu. 

2. O treści uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego w terminie 30 dni od daty jej podjęcia. 

3. Osobom nieprzyjętym w poczet członków Towarzystwa przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia o uchwale.  

 

§ 15 

Członek Zwyczajny Towarzystwa ma prawo do:  

a) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego;  

b) korzystania z pomocy i świadczeń statutowych Towarzystwa oraz jego obiektów  

i urządzeń;  

c) zgłaszania wniosków do organów Towarzystwa;  

d) wnoszenia odwołań od Uchwał Zarządu Towarzystwa do Walnego Zebrania Członków  

  z wyłączeniem uchwał, o których mowa w § 19 ust. 1;  

e) wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i rocznego sprawozdania Zarządu   

 Towarzystwa; protokołów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń;  

f) uzyskiwania informacji o działalności Towarzystwa; 

g) żądania zwołania Walnego Zebrania na zasadach określonych w § 29 Statutu. 

 

§ 16 

1. Członek wspierający i oczekujący korzysta z wszystkich praw członków zwyczajnych za 

wyjątkiem biernego prawa wyborczego.  

2. Członek honorowy będący jednocześnie członkiem zwyczajnym korzysta ze wszystkich praw 

członka zwyczajnego. Członkowie honorowi niebędący jednocześnie członkami zwyczajnymi 

korzystają ze wszystkich praw członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego prawa 

wyborczego.  

3. Członek zawieszony nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego. Szczegółowe 

kwestie dotyczące zawieszenia określa „Regulamin dobrowolnego zawieszenia w członkostwie 

oraz zniżek i zwolnień ze składek”. 
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§ 17 

Członkostwo w Towarzystwie ustaje wskutek: 

1. wystąpienia, 

2. wykreślenia, 

3. wykluczenia. 

 

§ 18 

1. Wystąpienie następuje wskutek złożenia rezygnacji do Zarządu Towarzystwa. 

2. Wykreślenie członka Towarzystwa następuje w przypadkach:  

a) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, pozbawienia praw obywatelskich, utraty 

uprawnień kwalifikacyjnych optometrysty ze skutkiem od dnia utraty tej zdolności, praw lub 

uprawnień;  

b) śmierci członka.  

3. Wykluczenie członka Towarzystwa może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny.  

4. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:  

a) rażące naruszenie zasad etyki zawodowej;  

b) uporczywe niewywiązywanie się z podstawowych obowiązków członkowskich;  

c) zaleganie z opłaceniem składek członkowskich przez okres przynajmniej 3 miesięcy;  

d) wykorzystywanie funkcji w Towarzystwie do uzyskania nieuzasadnionych korzyści 

 materialnych lub osobistych. 

 

 

§ 19 

1. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu członka Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa 

zwykłą większością głosów członków Zarządu Towarzystwa obecnych na zebraniu, przy 

obecności przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

2. Osobom wykreślonym lub wykluczonym przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu 

Towarzystwa w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wykreśleniu lub 

wykluczeniu.  

3. Odwołujący się ma prawo być obecny na Zebraniu Członków Zarządu w czasie rozpatrywania 

jego odwołania.  

4. O terminie Zebrania Członków Zarządu zawiadamia się odwołującego z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 20 

Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:  

a) stosować się do postanowień Statutu oraz uchwał i decyzji statutowych władz 

 Towarzystwa  

b) uiszczać terminowo składki;  

c) brać czynny udział w działalności Towarzystwa, a zwłaszcza brać udział w Walnych 

 Zebraniach Członków Towarzystwa.  
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Rozdział IV 
Władze Towarzystwa 

 

§ 21 

Władzami Towarzystwa są:  

a) Walne Zebranie Członków 

b) Zarząd Towarzystwa  

c) Komisja Rewizyjna (KR)  

d) Komisja Etyki Optometrii (KEO) 

 

§ 22 

 

1. Kadencja Zarządu Towarzystwa trwa dwa lata.  

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 

3. Kadencja Komisji Etyki Optometrii trwa trzy lata. 

 

§ 23 

1. Zarząd Towarzystwa, Komisja Rewizyjna oraz Komisja Etyki Optometrii pochodzą  

z wyboru. 

2. Nie można łączyć funkcji pochodzących z wyboru w trakcie jednej kadencji.  

 

§ 24 

W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Towarzystwa skład osobowy 

tych władz może być uzupełniony w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie 

organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. 

 

§ 25 

Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej czy Komisji Etyki Optometrii wygasa w toku kadencji 

w przypadku ustania jego członkostwa, rezygnacji z funkcji, odwołania przez Walne Zebranie 

Członków. W przeciwnym razie wygasa z dniem wyboru nowych władz, o ile uchwała Walnego 

Zebrania Członków nie wskaże innego terminu. 

 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 26 

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. Może ono być zwyczajne lub 

nadzwyczajne. 

 

§ 27 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia niniejszego 

statutu nie stanowią inaczej. 
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2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje następne Walne Zebranie Członków nie później 

niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana 

obecność połowy członków. 

3. Na wniosek Zarządu Towarzystwa drogą głosowania elektronicznego mogą być podjęte 

uchwały będące w kompetencji Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

(KR) i Komisji Etyki Optometrii (KEO). Zastosowana procedura informatyczna musi spełniać 

warunki skutecznego powiadomienia o terminie i sposobie głosowania, poufności  

i jednokrotności oddania głosu przez osobę uprawnioną oraz dokumentacji wyników 

głosowania. 

 

§ 28 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa raz do roku.  

2. Zarząd powiadamia członków Towarzystwa o terminie i miejscu posiedzenia co najmniej  

14 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 

 

§ 29 

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa na wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub 1O% liczby członków Towarzystwa i obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

§ 30 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a) ustalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa;  

b) nadawanie godności członka honorowego Towarzystwa;  

c) udzielanie absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Komisji Etyki 

 Optometrii; 

d) wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, Komisji Etyki 

 Optometrii;  

e) rozpatrywanie odwołań członków Towarzystwa od uchwał Zarządu z wyłączeniem 

 uchwał, o których mowa w § 19 ust. 1;  

f) uchwalanie zmian Statutu;  

g) zatwierdzanie sprawozdań i planów działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

 Towarzystwa  

i Komisji Etyki Optometrii;  

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.  

 
 

Zarząd 

 

§ 31 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5-7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków  

w głosowaniu tajnym. 

2. Liczba członków Zarządu ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

3. Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza  

i skarbnika. 
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§ 32 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Na 

posiedzeniach omawia się wszystkie sprawy związane z działalnością Towarzystwa, podejmuje 

uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów. 

 

§ 33 

Zarząd Towarzystwa posiada następujące uprawnienia:  

a) reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz w okresie trwania kadencji; 

b) kieruje pracami Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego 

 Zebrania;  

c) przyjmuje członków Towarzystwa; 

d) wykreśla członków Towarzystwa za niepłacenie składek członkowskich; 

e) wyklucza członków Towarzystwa za naruszanie Statutu i postanowień władz Towarzystwa;  

f) składa sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zebraniu;  

g) rozstrzyga spory powstałe między członkami Towarzystwa lub przekazuje je do Komisji 

 Etyki Optometrii;  

h) opracowuje plany działania Towarzystwa, w tym plany realizacji jego budżetu;  

i) odpowiada za prowadzoną działalność finansową;  

j) zwołuje Walne Zebranie Członków; 

k) ustala wysokość składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy.  

 

 

§ 34 

Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy jego członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

 

 
 

Komisja rewizyjna 
 

§ 35 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków  

w głosowaniu tajnym. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

 

§36 

Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu 

działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych. Komisja 

Rewizyjna składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu ze swej działalności. 

 

§ 37 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.  
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§ 38 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu Towarzystwa, a także występować do tego organu z wnioskami pokontrolnymi. 

 

Komisja Etyki Optometrii (KEO) 
 

§ 39 

Komisja Etyki Optometrii (KEO) jest powoływana i działa na zasadach określonych  

w Regulaminie KEO. 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Towarzystwa 
 

§ 40 

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze tj. aktywa 

zgromadzone na kontach bankowych.  

 

§ 41 

1. Towarzystwo w celu uzyskania środków na działalność statutową może prowadzić działalność 

gospodarczą. 

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału 

między członków Towarzystwa. 

 

§ 42 

Majątek nieruchomy może być nabywany przez Zarząd Towarzystwa. 

 

§ 43 

Na fundusze Towarzystwa składają się:  

a) składki członkowskie,  

b) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,  

c) dochody z działalności gospodarczej,  

d) wpływy z działalności statutowej,  

e) darowizny, zapisy i dotacje,   

f) inne wpływy.  

 

§ 44 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz 

udzielenia pełnomocnictw w tym zakresie wymagane jest współdziałanie i podpisy 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika Zarządu Towarzystwa.  

W przypadku niemożności złożenia podpisu przez którąkolwiek z tych osób, Zarząd 

Towarzystwa upoważnia inne osoby. 
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Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie 
Towarzystwa 

 

 

§ 45 

a) Uchwałę o zmianie Statutu Walne Zebranie Członków podejmuje zwykłą większością  

 głosów. 

b) Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa oraz uszczupleniu majątku Walne Zebranie 

 Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 

 połowy uprawnionych do głosowania. Postanowień § 27 ust. 1 i 2 nie stosuje się. 

c) W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków 

 podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. 

 

§ 46 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy  

o stowarzyszeniach i innych ustaw. 

 
 
 
 
 


