
REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
TOWARZYSTWA INŻYNIERII MEDYCZNEJ SIMP

I. Postanowienia Ogólne

§1
Towarzystwo Inżynierii Medycznej SIMP, zwane dalej „Towarzystwem”, zostało powołane 
uchwałą Zarządu Głównego SIMP z dnia 6 października 2013 r. dla inspirowania i 
organizowania działalności naukowo-technicznej określonej celami SIMP i reprezentuje SIMP w 
swojej specjalności.

§2
Towarzystwo Inżynierii Medycznej SIMP (w skrócie TIM SIMP) jest jednostką specjalistyczną 
Stowarzyszenia.

§3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Zarządu 
miasto Gorlice.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych, za zgodą Zarządu 
Głównego SIMP.

II. Zadania Towarzystwa

§5
Zadaniem Towarzystwa jest w szczególności :

1) rozpatrywanie, badanie, opracowywanie i upowszechnianie zagadnień naukowo- 
technicznych, techniczno-ekonomicznych i ogólnogospodarczych w zakresie inżynierii 
medycznej;

2) przygotowanie członków do uzyskania tytułu rzeczoznawcy;
3) opiniowanie kandydatów ubiegających się o tytuły i specjalizacje zawodowe;
4) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków poprzez organizowanie specjalistycznych 

szkoleń, prezentacji nowości z zakresu inżynierii medycznej oraz konferencji naukowo- 
technicznych;

5) wymiana doświadczeń i współpraca przy realizacji pomysłów na rozwój rynku na wytwory i 
usługi serwisowe z zakresu inżynierii medycznej;

6) zacieśnianie więzów koleżeńskich i szerzenie kultury technicznej oraz przyczynianie się do 
wzrostu autorytetu SIMP;

7) współudział w redagowaniu czasopism naukowo-technicznych.

§6
Zadania Towarzystwa są realizowane poprzez:
1) inicjowanie i organizowanie dyskusji, odczytów, narad, konferencji, seminariów, szkoleń, 

kursów, konkursów, pokazów, wystaw technicznych i wyjazdów;
2) współpracę z branżowymi jednostkami naukowo-technicznymi i gospodarczymi;
3) współpracę ze szkolnictwem wyższym i średnim technicznym w opracowywaniu metod i 

programów nauczania w zakresie kierunku technicznego reprezentowanego przez 
Towarzystwo;

4) współpracę ze stowarzyszeniami zagranicznymi;



5) współpracę z administracją państwową i samorządową, jednostkami naukowymi i 
gospodarczymi branży oraz innymi organizacjami społecznymi w realizacji celów 
Towarzystwa;

6) rozwijanie aktywności innowacyjnej i wynalazczej oraz udzielanie fachowej pomocy 
wynalazcom i racjonalizatorom;

7) roztaczanie opieki nad młodymi inżynierami i technikami, kształtowanie ich postawy 
etyczno-zawodowej, udzielanie pomocy swoim członkom w uzyskaniu zatrudnienia 
odpowiadającego ich kwalifikacjom zawodowym, uzdolnieniom i stanowi zdrowia, 
występowanie w obronie interesów zawodowy ch i społecznych swoich członków;

8) popularyzowanie twórców, wnioskowanie lub opiniowanie wystąpień o nadawanie 
uprawnień zawodowych, odznaczeń, nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowo- 
techniczne, organizacyjne i społeczne swoich członków.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7
Członkami Towarzystwa mogą być członkowie honorowi, zwyczajni, nadzwyczajni i 
zagraniczni SIMP. którzy złożą deklarację przystąpienia do Towarzystwa a członkami 
zbiorowymi (wspierającymi) osoby prawne lub fizyczne.

§8
Członkostwo w Towarzystwie jest równoznaczne z członkostwem w SIMP.

§9
O przyjęciu i skreśleniu członka decyduje Zarząd Towarzystwa. Od uchwały Zarządu o 
skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do ZG SIMP.

§10
Podstawowe prawa i obowiązki członków Towarzystwa wynikają ze statutu SIMP.

§11
Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do zgłoszenia przynależności do Towarzystwa we 
właściwym, ze względu na swój adres zamieszkania, Oddziale SIMP.

IV. Organizacja i władze Towarzystwa

§ 12
1. Władzami i organami Towarzystwa są :

1) Walne Zgromadzenie członków lub delegatów;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna -  organ kontrolny;
4) Sąd Koleżeński (fakultatywnie) -  organ orzekający.

2. Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata i jest zbieżna z kadencją władz SIMP.

§13
ł. Walne Zgromadzenie członków lub delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa, do której 
należy :

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Towarzystwa, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (jeżeli jest on powołany);

2) uchwalanie głównych kierunków działalności;
3) uchwalanie szczegółowej ordynacji wyborczej;
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;



5) wybór delegata na Walny Zjazd Delegatów SIMP;
6) wybór Prezesa Zarządu Towarzystwa;
7) wybór Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego (fakultatywnie);
8) wybór członków Zarządu Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie członków lub delegatów Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd, 
który zawiadamia pisemnie o jego terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na miesiąc 
przed jego odbyciem.

3. W Walnym Zgromadzeniu członków lub delegatów Towarzystwa biorą udział członkowie 
Towarzystwa z głosem stanowiącym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

§14
1. Zarząd Towarzystwa składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika i 

ewentualnie członków Zarządu w liczbie ustalonej przez Walne Zgromadzenie. Prezes kieruje 
pracami Zarządu oraz występuje w charakterze jego reprezentanta.

2. Na wniosek Prezesa Zarządu, do jego prac można włączyć osoby szczególnie aktywne i 
wskazane z uwagi na charakter bieżącej działalności.

3. Zarząd może, na umotywowany wniosek, wykluczyć ze swojego składu wybranego członka, 
jeżeli nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Prezesa Zarządu może odwołać Walne 
Zgromadzenie członków lub delegatów.

4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa. W 
razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa lub Wiceprezesa, który przewodniczy 
posiedzeniu.

§15
Do zakresu działania Zarządu Towarzystwa należy :
1) uchwalanie planów pracy;
2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z przyjętymi planami prac;
3) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
4) opracowywanie i zatwierdzanie planów finansowych;
5) wnioskowanie do ZG SIMP o dokonanie zmian organizacyjnych oraz regulaminów;
6) powoływanie -  odpowiednio do potrzeb -  grup, zespołów oraz komisji występujących, jako 

organy robocze lub opiniodawcze, ustalanie ich zadań, składu osobowego i koordynowanie 
przebiegu pracy;

7) składanie do ZG SIMP sprawozdań z działalności Towarzystwa;
8) opiniowanie kandydatów na rzeczoznawców SIMP i wykładowców w zakresie 

merytorycznej działalności Towarzystwa;
9) opiniowanie dorobku zawodowego kandydatów ubiegających się o uzyskanie stopnia 

specjalizacji zawodowej;
10) występowanie do ZG SIMP z wnioskami o wyróżnienia i odznaczenia członków 

Towarzystwa z tytułu ich pracy zawodowej i społecznej.

V. Fundusze 

§16
1. Działalność Towarzystwa jest finansowana ze środków własnych. Środki te pochodzą ze 

składek członkowskich, od sponsorów i z odpisów z działalności gospodarczej na zasadach 
obowiązujących w Towarzystwa oraz dotacji krajowych i zagranicznych w tym środków z 
programów unijnych.

2. Projekt rocznego preliminarza budżetowego opracowuje i zatwierdza Zarząd Towarzystwa.
3. Koszty prac wykonywanych w ramach zatwierdzonego preliminarza lub wynikających z 

bieżących potrzeb, rozliczane są zgodnie z ustawą o rachunkowości.
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4. Fundusze Towarzystwa gromadzone na wyodrębnionym koncie księgowym w  księgach ZG 
SIMP są do wyłącznej dyspozycji Zarządu Towarzystwa.

5. Obsługę finansowo-księgową Towarzystwa prowadzi Biuro ZG SIMP. Obsługa finansowo- 
księgowa jest prowadzona w sposób umożliwiający wgląd do wszystkich materiałów 
źródłowych przez Prezesa Zarządu Towarzystwa, Skarbnika lub Członka Komisji Rewizyjnej 
oraz przedstawicieli ZG SIMP nadzorujących pracę sekcji i towarzystw naukowo- 
technicznych z tytułu swoich statutowych obowiązków.

6. Za pozyskanie i gospodarkę funduszami odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa, a w jego 
imieniu Prezes i Skarbnik. Merytoryczną ocenę zasadności decyzji finansowych dokonuje 
okresowo Komisja Rewizyjna. Zarząd Towarzystwa sprawuje nadzór nad prawidłowością 
dokumentacji, zwłaszcza dostosowaniem jej do aktualnie obowiązujących wymagań 
formalnych określonych stosownymi przepisami prawa.

7. Wydatki Zarządu Towarzystwa ograniczają się wyłącznie do posiadanych środków 
finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym koncie księgowym w księgach ZG SIMP.

8. Od członków Towarzystwa odprowadzana jest na rzecz ZG SIMP część składki 
członkowskiej w wysokości nie mniejszej niż wysokość minimalna ustalona przez ZG SIMP.

VI. Postanowienia końcowe

§17
W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu SIMP.

§18
1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy decyzji ZG SIMP podjętej na wniosek 

minimum 50 % członków Towarzystwa.
2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa. Prezes i Sekretarz zobowiązani są w ciągu trzech 

miesięcy od daty decyzji o rozwiązaniu przekazać protokólarnie wszystkie dokumenty 
Towarzystwa do Zarządu Głównego SIMP.

§19
1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie Statutu SIMP uchwalonego przez Walny 

Zjazd Delegatów SIMP w dniu 16.10.2010 r.
2. Niniejszy Regulamin zatwierdził ZG SIMP w dniu 14.12.2013 r.

Sekretarz Generalny SIMP Prezes SIMP

Kazimierz Łasiewicki Andrzej CiszewskT
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