STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK O ZWIERZĘTACH LABORATORYJNYCH
Tekst jednolity statutu po dokonanych zmianach z dnia 24 marca 2015 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, zwane dalej Towarzystwem, jest
dobrowolnym, samorządnym Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze
Sądowym.
§2
Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz
postanowień niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§3
Towarzystwo nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych, a w
języku angielskim Polish Laboratory Animal Science Association.
Towarzystwo może używać nazwy skróconej PolLASA.
§4
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu
m. st. Warszawa.
Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania na terenie innych
państw z poszanowaniem prawa miejscowego.
§5
Towarzystwo współpracuje z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi,
instytucjami rządowymi, pozarządowymi i innymi podmiotami o podobnym zakresie
działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.
§6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych
spraw może zatrudniać pracowników.
§7
Towarzystwo używa okrągłej pieczęci z napisem Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach
Laboratoryjnych oraz pieczęci podłużnej z nazwą Towarzystwa w wersji polskiej lub
angielskiej oraz nazwy skróconej PolLASA zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Rozdział II
Cele Towarzystwa

§8
Celem Towarzystwa jest ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i
edukacyjnych i dbanie o ich dobrostan poprzez:
1. promowanie jak najwyższego poziomu badań naukowych z użyciem zwierząt;
2. podnoszenie poziomu wiedzy o hodowaniu, utrzymaniu, dobrostanie i użytkowaniu
zwierząt laboratoryjnych oraz rozpowszechnianie i wspieranie wdrażania do
praktycznego stosowania zasady „3 R” (Replacement, Reduction and Refinement)
Russella i Burcha;
3. zbieranie i upowszechnianie najnowszych osiągnięć z zakresu wiedzy o zwierzętach
laboratoryjnych i dbałość o dalszy postęp w tej dziedzinie;
4. wspieranie działań mających na celu definiowanie i podnoszenie jakości zwierząt
laboratoryjnych, monitorowanie stanu ich zdrowia oraz cech biologicznych;
5. rozwijanie i harmonizowanie działań mających na celu właściwe użytkowanie
zwierząt laboratoryjnych;
6. wspieranie działań mających na celu przestrzeganie zasady humanitarnego
traktowania zwierząt użytkowanych w badaniach naukowych, respektowanie zasad
etycznych i odpowiedzialności naukowej;
7. stałe podnoszenie poziomu naukowego członków Towarzystwa;
8. działalność edukacyjną.
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§9
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i współudział w organizowaniu kursów, warsztatów, posiedzeń naukowych,
konferencji, kongresów i projektów naukowo-badawczych z zakresu nauk o zwierzętach
laboratoryjnych;
2. współpracę z podmiotami uczestniczącymi w procesie legislacyjnym, organami rządowymi
i organizacjami pozarządowymi w tworzeniu ustawodawstwa służącego ochronie zwierząt
laboratoryjnych;
3. tworzenie sekcji specjalistycznych w ramach Towarzystwa;
4. współpracę z organizacjami, w kraju i za granicą, zajmującymi się propagowaniem
działalności naukowo-badawczej;
5. współpracę z krajowymi i zagranicznymi producentami i dystrybutorami sprzętu, pasz i
produktów stosowanych w hodowli, utrzymaniu i użytkowaniu zwierząt doświadczalnych, a
w szczególności laboratoryjnych;
6. promowanie swoich członków na forum krajowym i międzynarodowym;
7. wydawanie książek, czasopism, broszur oraz innych publikacji związanych z celami
Towarzystwa.
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Rozdział III
Członkowie Towarzystwa
§ 10
Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne lub prawne Towarzystwo zrzesza
członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje
w dziedzinie nauk medycznych, przyrodniczych lub technologicznych albo której
doświadczenie i osiągnięcia w tych dziedzinach Zarząd uzna za satysfakcjonujące.
2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację zawierającą rekomendacje dwóch członków Towarzystwa oraz zostanie przyjęta
przez Zarząd na mocy uchwały podjętej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia
deklaracji.
§ 12
1. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać każda osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa,
która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendacje dwóch członków Towarzystwa.
2. Kandydat staje się członkiem wspierającym na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji.
§ 13
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Towarzystwa i/lub nauk o zwierzętach laboratoryjnych.
2. Kandydat staje się członkiem honorowym po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na
wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Towarzystwa.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa;
2. udziału w zebraniach oraz wydarzeniach naukowo- kulturalnych organizowanych
przez Towarzystwo;
3. korzystania z dorobku i udziału we wszelkich formach działalności Towarzystwa;
4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa;
5. przynależności do sekcji specjalistycznych Towarzystwa.

4

§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. aktywnego uczestnictwa w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów;
2. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków;
3. przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa;
4. regularnego opłacania składek.
§ 16
1. Członkowie wspierający nie mają biernego ani czynnego prawa wyborczego. Mogą brać
udział z głosem doradczym w pracach władz Towarzystwa. W pozostałym zakresie mają takie
prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
§ 17
Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie honorowi
są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 18
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
a)
dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa złożonej na
ręce Zarządu,
b)
wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Towarzystwa,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa,
- z powodu zalegania z opłatą składek przez okres 2 lat, po dwukrotnych
pisemnych upomnieniach,
c)
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Towarzystwie przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu
Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
3. Utrata członkostwa nie zobowiązuje Towarzystwa do zwrotu składki.
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Rozdział IV
Władze Towarzystwa
§ 19
1.

Władzami Towarzystwa są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2.

Zarząd i Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

3.

W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 20

Uchwały Walnego Zebrania Członków Towarzystwa zapadają w głosowaniu zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 3 lata.
§ 22
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zarząd zwołuje raz w roku Zwyczajne Walne Zebranie, jako sprawozdawcze i co trzy
lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania. Jeśli na Walnym Zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się
zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie porządku obrad.
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Towarzystwa.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 60 dni od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
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§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. ustalanie wysokości składek członkowskich
4. wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa,
5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Towarzystwa,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Towarzystwa,
10. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 24
1. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza oraz nie więcej niż 3
Członków Zarządu.
3. Wybory nowego Zarządu odbywają się nie później niż na 3 miesiące przed
wygaśnięciem kadencji aktualnego Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
połowy składu osobowego Zarządu.
6. W przypadku równej liczby głosów wynik rozstrzyga głos Prezesa Towarzystwa.
do obowiązków Zarządu należy:
(a) organizowanie bieżącej działalności Towarzystwa,
(b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Towarzystwa,
(c) zarządzanie finansami i majątkiem Towarzystwa,
(d) przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
(e) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
(f) powoływanie i rozwiązywanie sekcji specjalistycznych,
(g) zatwierdzanie regulaminu działania sekcji,
(h) kontrolowanie bieżącej działalności sekcji,
(i) zatrudnianie pracowników oraz określanie ich warunków pracy i płacy,
(j) realizacja innych uchwał Walnego Zebrania Członków.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad całokształtem
działalności Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego
wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu osobowego Komisji. W przypadku równej liczby
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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§ 26
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Towarzystwa, w tym corocznych sprawozdań i
bilansu,
2. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Towarzystwa i Zarządu Towarzystwa,
3. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi,
4. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w
przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Zarządu Towarzystwa.
§27
1. W ramach Towarzystwa mogą być tworzone sekcje specjalistyczne skupiające grupy
zainteresowań. Sekcje są powoływane przez Zarząd na wniosek co najmniej dziesięciu
członków Towarzystwa.
2. Każda Sekcja wybiera Przewodniczącego Sekcji. Przewodniczącym może zostać jedynie
członek zwyczajny Towarzystwa.
3. Każda Sekcja organizuje co najmniej jedno spotkanie naukowe w roku. W spotkaniu mogą
uczestniczyć wszyscy członkowie Towarzystwa.
4. Działalność poszczególnych Sekcji jest finansowana ze środków Towarzystwa za zgodą
Zarządu. Przewodniczący Sekcji przedstawia planowany budżet i nadzoruje wydatki.
Przewodniczący Sekcji składa coroczny raport z działalności Sekcji Zarządowi.
5. Zamknięcie działania Sekcji leży w gestii Zarządu.
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Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
§ 28
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
- składki członkowskie,
- darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
- dotacje, subwencje.
2. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunkach bankowych
Towarzystwa, z wyłączeniem funduszy niezbędnych do bieżącego funkcjonowania
Towarzystwa.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa
podejmuje Zarząd.
5. Fundusze Towarzystwa służą realizacji celów statutowych.
6. Zarząd składa roczne sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej.

§ 29
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych,
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Umowy i inne zobowiązania do kwoty 10 000 PLN podpisuje dwóch członków Zarządu
działających łącznie. Umowy powyżej tej kwoty muszą być podpisane przez cały Zarząd.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 30
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
§ 31
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
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