Statut stowarzyszenia
„Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne” – PTNK

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie „Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne”, używające skróconej nazwy
„Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest
dobrowolnym, samorządnym, społecznym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, działającym na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001, Nr
79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas
nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej z
poszanowaniem praw państwa, na terenie którego działa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
4. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków i
wolontariuszy oraz samopomocy koleżeńskiej. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników.
5. Stowarzyszenie może powoływać: Sekcje, Koła i Jednostki organizacyjne do prowadzenia
wyodrębnionej działalności – zwane dalej jednostkami Stowarzyszenia (np. jednostki badawcze,
terapeutyczne, edukacyjne i inne).
6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych o
takich samych lub podobnych celach.
7. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak, pieczęci i innych symboli zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
8. Celem Stowarzyszenia jest samokształcenie, edukacja i popularyzowanie wiedzy o
neurokognitywistyce, inicjowanie i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie
funkcjonowania umysłu oraz wdrażania terapii innowacyjnych związanych z tą tematyką.
9. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. Organizowanie różnorodnych form samokształcenia służących rozwojowi i wymianie doświadczeń
członków Stowarzyszenia.
b. Organizowanie lub współorganizowanie lokalnych, wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich i
międzynarodowych konferencji, sympozjów, zjazdów, warsztatów i szkoleń.

c. Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i informacyjno-edukacyjnej przez
wykorzystanie własnych publikacji, programów szkoleniowych i kampanii informacyjnych w środkach
masowego przekazu.
d. Inicjowanie i udział w projektach badawczych regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym
rekomendowanych przez Unię Europejską.
e. Prowadzenie terapii innowacyjnych związanych z tematyką badań naukowych w zakresie
funkcjonowania umysłu.
f. Nawiązanie współpracy z: uczelniami wyższymi, ośrodkami naukowo-badawczymi, towarzystwami
naukowymi, jednostkami administracji samorządowej i państwowej, organizacjami pozarządowymi,
placówkami oświatowymi, medycznymi, opiekuńczymi i wychowawczymi - służącej realizacji celów
statutowych w zakresie badań nad umysłem oraz wdrażaniu szeroko pojętej profilaktyki dotyczącej
dbania o sprawny i harmonijny rozwój umysłu.
g. Aktywizacja osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie oraz ich rodzin poprzez włączanie
ich do programów terapeutycznych prowadzonych w ramach działalności Stowarzyszenia.

10. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną
działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U 2003 Nr96, poz. 873 z późn. zm.)

III. CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
11. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, w tym cudzoziemiec, mieszkający
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej terytorium zajmująca się działaniami lub
zainteresowana wspieraniem działań służących realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.
13. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: a) złoży
deklarację członkowską na piśmie, b) przedstawi pisemną rekomendację co najmniej dwóch
członków Stowarzyszenia.
14. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna powyżej 16 roku życia
lub osoba prawna, która popiera materialnie, rzeczowo lub w formie wolontariatu realizację celów
Stowarzyszenia.
15. Członków zwyczajnych i członków wspierających przyjmuje i skreśla z listy członków Zarząd
Stowarzyszenia.
16. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia lub w rozwój wiedzy w zakresie nauk neurokognitywnych.

17. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
18. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) aktywnego uczestnictwa w zebraniach, wykładach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
b) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia, swobodnego wypowiadania się w
sprawach funkcjonowania Stowarzyszenia i kształtowania jego programu,
c) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
19. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
20. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach lub
posiedzeniach statutowych Stowarzyszenia.
21. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: a) przestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, b) w przypadku członków wspierających - obowiązek
wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, c) w przypadku członków zwyczajnych - regularnego
opłacania składek członkowskich.
22. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. W wyjątkowych sytuacjach
losowych uchwałą Zarządu członek zwyczajny może być zwolniony z opłaty członkowskiej.
23. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
c) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:
- naruszenia statutu Stowarzyszenia lub powszechnie obowiązującego prawa, lub nieprzestrzegania
uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów, lub narażenia Stowarzyszenia na znaczne straty
materialne;
- popełnienia czynu, którego motywacja lub skutek nie da się pogodzić z wartościami propagowanymi
przez Stowarzyszenie;
- zalegania płacenia składek przez okres ponad dwa lata;
- niespełniania zadeklarowanych obowiązków;
- utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. W takim przypadku osobom
skreślonym z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała
Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
24. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
25. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
26. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w głosowaniu jawnym, chyba że statut
stanowi inaczej. Uchwały dotyczące kwestii osobowych zapadają w głosowaniu tajnym.
27. W przypadku równiej ilości głosów w głosowaniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej decyduje
odpowiednio głos Prezesa i Przewodniczącego.
28. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków
biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
29. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
30. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni
przed terminem zebrania.
31. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane w miarę potrzeby przez Zarząd z
jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
32. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

g) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
h) uchwalanie budżetu,
i) uchwalanie wysokości i częstotliwości opłat składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez członków Walnego
Zgromadzenia oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz
Stowarzyszenia.
o) Walne Zgromadzenie może powoływać komisje problemowo-przedmiotowe i doradcze do
prowadzenia działalności statutowej.
33. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
34. Zarząd składa się z 4 do 7 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, wybieranych
przez Zarząd spośród swoich członków.
35. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
37. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
38. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie członków.
39. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i działa niezależnie od Zarządu.

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
41. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym
jego jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod względem
celowości, oszczędności i legalności oraz kontroli działalności organów Stowarzyszenia pod względem
zgodności ze statutem i programem działania,
c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli,
d) prawo występowania z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzenia
Zarządu,
e) składanie wniosków z kontroli oraz sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,
f) składanie wniosków o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia.
42. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z
głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
43. Szczegółowy sposób działalności Komisji Rewizyjnej określa uchwalany przez nią regulamin.
44. Uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w razie ich zmniejszenia w
czasie trwania kadencji może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Członek, wybrany w powyższy sposób będzie sprawował mandat do końca kadencji, w trakcie której
został wybrany, na stanowisku które piastowała osoba, której wygasł mandat.
45. Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
46. Zarząd drogą uchwały określa szczegółowe uregulowania działalności Sekcji, Kół i innych
jednostek organizacyjnych oraz powołuje i likwiduje te jednostki.

V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA
47. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek Stowarzyszenia
pochodzi z:

a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dofinansowań, dotacji i zadań zleconych,
d) ofiarności publicznej i zbiórek publicznych,
e) nawiązek sądowych,
f) dochodów z odpłatnej działalności statutowej,
g) dochodów z działalności gospodarczej, jeżeli Stowarzyszenie prowadzi taką działalność,
h) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
i) innych dozwolonych prawem źródeł.
48. Zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu, który
prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stowarzyszenie reprezentuje i
składa w jego imieniu oświadczenia woli dwóch członków Zarządu łącznie.
49. Całość dochodów Stowarzyszenia przeznaczana jest na działalność statutową, o której mowa w
punkcie 8 i 9.
50. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia, chyba że
bieżące potrzeby wymagają innej formy przechowania.
51. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
52. Zakazuje się
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majtkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w
stosunku 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 Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
53. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
54. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
55. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia.
56. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi.
57. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach i innych właściwych ustaw.

