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Regulamin funkcjonowania Oddziałów Polskiego Towarzystwa ADHD 

 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

PT ADHD – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo ADHD; 

Towarzystwie – należy przez to rozumieć Polskie Towarzystwo ADHD; 

Oddziale – należy przez to rozumieć Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD, zgodnie z 

zapisami Rozdziału V. Statutu PT ADHD 

 

§ 1 Powoływanie oddziałów 

   

1. Oddziały powołuje i likwiduje Zarząd PT ADHD, zgodnie z zapisami § 31 i § 32 

Statutu PT ADHD. 

2. Wniosek o powołanie Oddziału nie posiadającego odrębnej osobowości 

prawnej składa na piśmie do Zarządu PT ADHD co najmniej 3 członków 

Towarzystwa zamieszkujących na terenie, na którym ma być powołany 

Oddział. 

3. Wniosek o powołanie Oddziału posiadającego odrębną osobowość prawną 

składa na piśmie do Zarządu PT ADHD co najmniej 15 członków Towarzystwa 

zamieszkujących na terenie, na którym ma być powołany Oddział. 

4. Uchwałę o powołaniu Oddziału na danym terenie może również podjąć Zarząd 

Towarzystwa na umotywowany wniosek co najmniej 3 członków Towarzystwa, 

którzy nie zamieszkują danego terenu, ale wykażą ważny interes Towarzystwa 

lub społeczności w powołaniu Oddziału na danym terenie. Zarząd w tym 

wypadku decyduje o formie prawnej takiego Oddziału. Wniosek składa się na 

piśmie lub ustnie na posiedzeniu Zarządu. 

5. Oddział nie posiadający odrębnej osobowości prawnej może złożyć wniosek do 

Zarządu PT ADHD o przekształcenie w Oddział posiadający osobowość prawną 

pod warunkiem zrzeszania w swoich szeregach co najmniej 15 członków. 

Wniosek taki składa Zarząd Oddziału na podstawie uchwały podjętej przez 

Konferencję Oddziału, której tekst należy do wniosku dołączyć. 
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§ 2 Terytorium działania Oddziału 

 

1. Zarząd PT ADHD wyznacza w uchwale powołującej Oddział terytorium, na 

którym działa Oddział oraz siedzibę jego władz.  

2. Przyjmuje się generalną zasadę, iż Oddział powinien maksymalnie zrzeszać 

Członków PT ADHD z terenu jednego powiatu lub przylegających powiatów i 

funkcjonować na terytorium odpowiadającym powiatowi lub przylegających 

powiatów. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Towarzystwa może 

rozszerzyć zasięg terytorialny Oddziału na większą liczbę powiatów. 

3. Zarząd PT ADHD może rozszerzyć lub zawęzić zasięg terytorialny Oddziału, a 

także połączyć Oddziały lub podzielić Oddział oraz wyznaczyć bądź zmienić 

siedzibę Oddziału. W przypadku podziału Oddziału lub łączenia Oddziałów, 

Zarząd Towarzystwa zwołuje Konferencję Oddziału w dogodnym terminie, w 

celu ponownego wyboru władz. Do czasu wyboru Zarząd Towarzystwa 

wyznacza władze, które tymczasowo pełnią swoją funkcję. 

 

§ 3 Członkostwo w Oddziale 

 

1. Członkowie PT ADHD mają prawo do zrzeszania się w Oddziałach. 

Członkostwo w Oddziałach nie jest obligatoryjne. 

2. Członkami Oddziału stają się automatycznie Członkowie Towarzystwa, którzy 

wystąpili z wnioskiem o założenie Oddziału.  

3. Członkowie PT ADHD, którzy zamieszkują teren działania danego Oddziału, 

przystępują do Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji o treści „Wnioskuję 

o przyjęcie mnie do Oddziału Polskiego Towarzystwa ADHD (nazwa oddziału)” 

opatrzonej podpisem i datą oraz adresem zamieszkania. Ze składania 

deklaracji zwolnieni są członkowie Oddziału obecni na zebraniu założycielskim 

Konferencji Oddziału. 

4. Deklarację, o której mowa w punkcie 2., należy złożyć w dwóch 

egzemplarzach: jeden powinien być dostarczony Zarządowi Oddziału, a drugi 

przekazany Zarządowi Towarzystwa. 
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5. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Oddziale obowiązuje tryb 

analogiczny do trybu wstępowania do Oddziału. 

6. Złożenie deklaracji członkowskiej w przypadku przystępowania do PT ADHD 

nie jest tożsame z deklarowaniem przystąpienia do Oddziału. 

 

 

 

§ 4 Konferencja Oddziału 

 

1. Konferencję Oddziału zwołuje uchwałą Zarząd Oddziału na co najmniej 14 dni 

przed planowanym jej terminem, powiadamiając o tym członków Oddziału. 

2. Konferencję Oddziału Zarząd Oddziału zwołuje z własnej inicjatywy, na 

wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału bądź co najmniej 50% Członków 

Oddziału. 

3. W przypadku zwoływania Konferencji Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej 

lub odpowiedniej liczby członków, Zarząd Oddziału jest zobowiązany podjąć 

odpowiednią uchwałę najpóźniej 14 dni od wpłynięcia wniosku. 

4. O terminie Konferencji Oddziału Zarząd Oddziału powiadamia Zarząd PT ADHD 

najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem Konferencji. 

5. Zarząd PT ADHD oraz Prezes PT ADHD mają prawo delegować Członka 

Towarzystwa jako obserwatora Konferencji Oddziału. Obserwator nie bierze 

udziału w głosowaniach, natomiast ma prawo zabierać głos i wnosić uwagi do 

protokołu. 

6. Potwierdzoną za zgodność kopię protokołu z Konferencji Oddziału, 

podpisanego przez protokolanta oraz prowadzącego zebranie, Zarząd Oddziału 

przesyła Zarządowi Towarzystwa w terminie do 5 dni od daty Konferencji. 

 

§ 5 Zarząd Oddziału 

 

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje się na wniosek Prezesa Zarządu 

Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek 1/3 członków Zarządu. 

Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na miesiąc. 
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2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału ma prawo uczestniczyć obserwator 

delegowany przez Prezesa PT ADHD. 

3. Na żądanie Zarządu Towarzystwa Zarząd Oddziału udostępnia protokoły ze 

swoich posiedzeń w terminie wyznaczonym przez Zarząd PT ADHD. 

4. W przypadku rażącego naruszania Statutu, uchwał i decyzji Władz Naczelnych 

PT ADHD, Zarząd Towarzystwa może zawiesić w czynnościach Zarząd 

Oddziału, wyznaczając do tymczasowego zarządzania Oddziałem władze i 

zwołując niezwłocznie Konferencję Oddziału w celu wyboru nowych władz. 

 

§ 6 Komisja Rewizyjna Oddziału 

 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest powoływana przez Konferencję Oddziału  

w przypadku posiadania przez Oddział oddzielnej osobowości prawnej. 

2. Komisja Rewizyjna Towarzystwa na swym pierwszym posiedzeniu wybiera 

Przewodniczącego. W razie potrzeby Komisja Rewizyjna może wybrać spośród 

siebie Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału zwołuje się na wniosek 

Przewodniczącego lub na wniosek 1/3 członków Komisji.  

 

§ 7 Autonomia Oddziałów 

 

1. Oddziały Towarzystwa są niezależne i samorządne. 

2. Władze Oddziału podlegają zapisom § 40 Statutu PT ADHD. 

3. Zarząd Oddziału oraz Prezes Oddziału mają obowiązek konsultować z Prezesem 

Towarzystwa wszelkie działania Oddziału Towarzystwa mające wpływ na 

wizerunek PT ADHD oraz wiążące się z uchwałami i kierunkami działań Władz 

Naczelnych Towarzystwa oraz stanem finansów PT ADHD, w szczególności: 

a) decyzje dotyczące pozyskiwania sponsorów, zawieranych umów 

sponsorskich, pozyskiwanych darowizn od firm, instytucji oraz osób 

fizycznych, 
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b) decyzje ws. zawieranych porozumień, umów o współpracy, przystępowania 

do stowarzyszeń, federacji stowarzyszeń itp., podejmowania wspólnych 

działań z podmiotami prawa i osobami fizycznymi, 

c) treści przekazywane mediom oraz instytucjom, 

d) Oddziały nie posiadające osobowości prawnej mają ponadto obowiązek 

konsultacji decyzji finansowych powodujących możliwość powstania 

zobowiązań przekraczających 500 zł jednorazowo oraz wszystkich w 

przypadku przekroczenia 3000 zł wartości zobowiązań w ciągu roku. 

4. Zgodnie z zapisami § 40 Statutu PT ADHD Zarząd Towarzystwa może zakazać 

podejmowania działań opisanych w punkcie 2. oraz innych, jeśli będą one 

sprzeczne ze Statutem, kierunkami działań, uchwałami i decyzjami Władz 

Naczelnych PT ADHD. Zarząd Oddziału jest zobowiązany podporządkować się 

tym decyzjom. 

 

§ 8 Składki członkowskie 

 

1. Oddziały samodzielnie pobierają składki członkowskie od zrzeszonych w nich 

Członków. 

2. W przypadku Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej składki 

członkowskie w całości są przekazywane do Zarządu PT ADHD, z tym że 70% 

sumy zebranych składek jest przeznaczane na bieżącą działalność Oddziału. 

3. W przypadku Oddziałów posiadających osobowość prawną 70% sumy zebranych 

składek pozostaje w Oddziale, a 30% sumy zebranych składek jest przekazywane 

do Zarządu PT ADHD. 

4. Oddziały przekazują środki ze składek członkowskich wpłacone przez Członków w 

danym miesiącu do dnia 10 miesiąca kolejnego wraz z imienną listą Członków, 

którzy składki opłacili z zaznaczeniem okresu, za jaki składki zostały zapłacone 

przez poszczególnych Członków. 

5. W przypadku ustalenia składek dodatkowych przez Zarząd Oddziału całość kwoty 

zebranej z tych składek jest przeznaczana na funkcjonowanie oddziału bez 

osobowości prawnej bądź też całość kwoty zebranej z tych składek pozostaje w 

oddziale posiadającym osobowość prawną. 
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§ 9 Gospodarka finansowa 

 

1. Oddziały nie posiadające oddzielnej osobowości prawnej nie prowadzą 

samodzielnej gospodarki finansowej. 

2. Oddziały nie posiadające oddzielnej osobowości prawnej występują o dotacje, 

darowizny, sponsoring itp. oraz zaciągają zobowiązania finansowe jedynie za 

pośrednictwem Władz Naczelnych Towarzystwa, do których kompetencji należy 

przygotowanie ostatecznego kształtu umów i ustaleń z tego tytułu. Wszelkie 

rozliczenia Oddziałów nie posiadających oddzielnej osobowości prawnej 

dokonywane są przez uprawnione organy Władz Naczelnych PT ADHD. 

3. Oddziały posiadające oddzielną osobowość prawną prowadzą samodzielną 

gospodarkę finansową. Za zaciągnięte przez nie zobowiązania finansowe Władze 

Naczelne nie ponoszą odpowiedzialności. 

 


