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 STATUT 
Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych 

 

(tekst jednolity po zmianach z dnia 14.12.2016 r.) 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Konsultantów i Doradców Laktacyjnych zwane dalej 
„Towarzystwem”. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej: PTKiDL. 

 
 

§ 2 
1. Siedzibą Towarzystwa są Gliwice. 

2. Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem obowiązujących 

przepisów.  

3. Dla właściwego realizowania swych celów Towarzystwo może również prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym 

profilu. 

 
§ 3 

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać 
pracowników, w tym swoich członków. 
 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
 

         § 4 

Celami Towarzystwa są: 

a) umacnianie pozycji konsultantów laktacyjnych IBCLC i doradców laktacyjnych CDL, 

IBCLC - jest to osoba posiadająca dyplom International Board Certified Lactation Consultant. 
Dyplom uzyskuje się przez zdanie egzaminu, jednakowego dla kandydatów z całego świata. 
Egzamin jest przygotowywany każdego roku przez zespół ekspertów działających w ramach 
Międzynarodowej Rady Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych (International Board 
of Lactation Consultant Examiners), która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych 
i przedstawicielstwa dla poszczególnych kontynentów. 
 
CDL   - jest to osoba posiadająca dyplom Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. 
Certyfikat uzyskują osoby, które w ramach kształcenia podyplomowego odbyły kurs medyczny 
"Problemy w laktacji", zaliczyły praktykę nadzorowaną i indywidualną, zdały egzamin teoretyczny 
i praktyczny przed egzaminatorami Centrum Nauki o Laktacji. CNoL ma  siedzibę w Warszawie i 
jedyną placówką kształcenia podyplomowego wydającą tego typu certyfikaty w Polsce. 
 

b) tworzenie środowiska konsultantów i doradców laktacyjnych dbającego o wysoką jakość usług konsultantów i 
doradców laktacyjnych, aktualizowanie wiedzy i umiejętności oraz przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki, 
stworzenie lobby zawodowego, 

c) ujednolicenie i dbałość o przestrzeganie standardów postępowania w laktacji, 

d) propagowanie karmienia piersią, jako optymalnego sposobu żywienia niemowląt i małych dzieci, 

e) podnoszenie poziomu świadomości społecznej w zakresie znaczenia karmienia naturalnego dla fizycznego i 
psychicznego zdrowia człowieka. Działania na rzecz utworzenia w Polsce systemu wsparcia dla kobiet 
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karmiących piersią na terenie szpitala oraz po jego opuszczeniu, zintegrowanego z opieką zapewnianą przez 
państwową ochronę zdrowia, 

f) działania na rzecz organizacji opieki okołoporodowej sprzyjającej rozpoczynaniu laktacji, 

g) propagowanie i rozpowszechnianie fachowej wiedzy na temat laktacji i karmienia piersią, 

h) zarejestrowanie zawodu konsultanta i doradcy laktacyjnego. 

 
 

§ 5 
Swoje cele Towarzystwo realizuje poprzez: 
 

a) formułowanie i upowszechnianie standardów postępowania dotyczących laktacji w placówkach służby 
zdrowia, 

b) koordynację działań dotyczących upowszechniania karmienia piersią w Polsce, 

c) przedkładanie opinii, ekspertyz, propozycji, zaleceń w dziedzinie laktacji i karmienia piersią, 

d) prowadzenie szkoleń naukowych dla konsultantów i doradców laktacyjnych, położnych oraz lekarzy, 
 

e) organizowanie konferencji naukowych, 
f) inspirowanie i prowadzenie badań i programów naukowych w dziedzinie laktacji, 

g) wymianę informacji o działaniach, szkoleniach związanych z laktacją, 
 

h) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych ze wspieraniem 
karmienia piersią w Polsce, 

i) współpracę z medycznymi organizacjami zawodowymi (towarzystwa naukowe, konsultanci innych dziedzin) i 
Ministerstwem Zdrowia, 

j) tłumaczenie książek, artykułów naukowych, dokumentów WHO, UNICEF, WABA, ILCA i innych,  

k) prowadzenie informacyjnej strony internetowej, 

l) prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej, udział w audycjach radiowych i telewizyjnych oraz inne 
formy popularyzacji idei karmienia piersią, 

m) wspieranie i organizowanie inicjatyw społecznych, charytatywnych i edukacyjnych w dziedzinie promocji 
karmienia piersią, 

n) podejmowanie działań prowadzących do implementacji zapisów chroniących karmienie piersią w polskim 
ustawodawstwie. Podejmowanie działań na rzecz utrzymywania wysokiego poziomu moralnego 
i zawodowego członków Towarzystwa. 

 
 

 
§ 6 

1. Towarzystwo prowadzi nieodpłatną działalność sklasyfikowaną w PKD jako: 
a) 94.12.Z  Działalność organizacji profesjonalnych 
b) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych 
c) 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację  
d) 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
e) 58.11. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem 

w zakresie oprogramowania 
f) 58.14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
g) 82.30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

 
 

§ 6a 
1. Towarzystwo prowadzi odpłatną działalność sklasyfikowaną w PKD jako: 

a) 94.12.Z  Działalność organizacji profesjonalnych 
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b) 72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 
i technicznych 

c) 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację  
d) 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
e) 58.11. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem 

w zakresie oprogramowania 
f) 58.14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
g) 82.30. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
 

§ 7 

Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych i wspierających. 

 
 

§ 8 

1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w tym 
cudzoziemcy zamieszkali na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające aktualny certyfikat IBCLC 
lub CDL.  

2. Aby zostać członkiem zwyczajnym należy złożyć do biura Towarzystwa pisemną deklarację wraz z kopią 
posiadanego certyfikatu i dokonać wpłaty rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej na dany rok. 

 

§ 9 
1.Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa, 

b) uczestniczenia w spotkaniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze 
Towarzystwa, 

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa, 

d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 

e) zaskarżenia do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków. 

 
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

a) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Towarzystwa, 
(miedzy innymi: przygotowanie streszczenia artykułu z literatury fachowej polskojęzycznej lub obcojęzycznej 
dotyczącego tematu karmienia piersią, laktacji lub tematów pokrewnych, przygotowanie wykładu, prezentacji 
przypadku lub plakatu na konferencję lub warsztaty, organizacja zjazdu, konferencji, pomoc w redagowaniu 
Biuletynu, redagowania tekstów do strony www Towarzystwa) 

b) przestrzegania Statutu, regulaminów, Kodeksu Etycznego i uchwał władz Towarzystwa, 

c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie. 

 
 

§ 10 
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub inna jednostka nie mająca osobowości prawnej, 

zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Towarzystwa i zostanie 
przyjęta w poczet członków przez Zarząd. 
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2. Członkowie wspierający korzystają ze zniżek w odpłatności za uczestnictwo w  szkoleniach organizowanych 
przez PTKiDL. 

3. Obowiązkiem członka wspierającego jest: 
• opłacanie składek w zadeklarowanej wysokości, 
• propagowanie i wspieranie w swoim środowisku celów statutowych Towarzystwa. 

 
4. Członków wspierających  przyjmuje na drodze uchwały Zarząd po złożeniu pisemnej deklaracji do biura 

PTKiDL . 

 
§ 11 

Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

b) śmierci członka, 

c) wykluczenia przez Zarząd, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad Statutowych lub Kodeksu 
Etycznego, nieprzestrzegania postanowień i uchwał, 

d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową 
w postaci pozbawienia praw publicznych, 

e) nieopłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat. 
 
 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna 

 
§ 12 

Władzami Towarzystwa są: 
a) Walne Zebranie Członków 
b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna 
d) Komisja Koleżeńska. 

 
 

§ 13 
1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Koleżeńskiej wynosi 4 lata. Wybór Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej i Komisji Koleżeńskiej następuje zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów będących członkami zwyczajnymi Towarzystwa. 

 

2. Członkowie wybrani do władz Towarzystwa mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje. 

 
§ 14 

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład 
osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych 
głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyborów. Uzupełnianie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało 
więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów. 

 
 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§ 15 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni. 
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3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na  14 dni przed terminem 
Walnego Zebrania Członków. 

4. Do zawiadomienia o terminie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zobowiązany jest dołączyć 
sprawozdanie z działalności za poprzedni rok. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 
przynajmniej jednej trzeciej ogólnej liczby uprawnionych członków. 

 
 

§ 16 

1. Walne Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd w zależności od potrzeb, przy czym nie rzadziej niż 
raz w roku. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad i prowadzenie 
zebrania powierzone jest osobie przewodniczącego zebrania wybranego w jawnym głosowaniu 
bezwzględną większością głosów. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w uzasadnionych 
przypadkach. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:  

a) z inicjatywy Prezesa 
b) z inicjatywy Zarządu 
c) z inicjatywy Komisji Rewizyjnej 
d) z inicjatywy Komisji Koleżeńskiej 
e) na umotywowane żądanie, co najmniej 25% liczby członków Towarzystwa. 

 

6. W przypadkach określonych w § 16 ust. 5 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków musi być zwołane nie 
później niż w ciągu 21 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, 
z podaniem przyczyny i planowanego porządku obrad. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane. 

 
 

§ 17 
1. Do zadań Walnego Zebrania Członków należą: 

 
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  
b) uchwalanie zmian statutu, 
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e) podejmowanie uchwał w sprawie budżetu, sprawozdania rocznego, sprawozdania z działalności i 

sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 
f) omawianie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, 
g) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Towarzystwa, 
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 
j) powoływanie komisji do prowadzenia określonych spraw, 
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku. 

 
 

Zarząd 
 

§ 18 
 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, 
reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
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2. Zarząd składa się z 3 - 5 członków, w tym Prezes, Vice-Prezes, Skarbnik, Sekretarz, wybieranych uchwałą 
Zarządu. 

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku 

4. Prezes Towarzystwa kieruje pracami Zarządu. 

 
§ 19 

Do kompetencji Zarządu zalicza się: 
  

a) podejmowanie uchwał o corocznym planie działania,  

b) tworzenie grup roboczych, 

c) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

e) nadzór nad majątkiem Towarzystwa,  

f) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

g) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu  Towarzystwa do kwoty określonej przez 

Walne Zgromadzenie, 

h) składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 
 

§ 20 

1. Do reprezentacji Towarzystwa na zewnątrz i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych oraz ważności innych pism i dokumentów Towarzystwa oraz podpisywania umów i zobowiązań 
w jego imieniu konieczne jest współdziałanie Prezesa lub Sekretarza z drugim członkiem Zarządu lub 
kierownikiem biura Towarzystwa. 

2. W przypadku niemożności sprawowania przez Prezesa powierzonej mu funkcji, reprezentuje go jeden z 
członków Zarządu.  

 
 

§ 21 
1. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z 

pełnioną funkcją. 
 

2. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Towarzystwo reprezentuje 
członek Komisji Rewizyjnej wskazany w Uchwale Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą 
Walnego Zebrania Członków. 

 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu Towarzystwa 

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 4 członków, w tym  Przewodniczącego, Członkowie Komisji 
Rewizyjnej nie mogą być: 

 
a) powiązani z członkami Zarządu poprzez stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa, ani im podlegli 

w ramach stosunku pracy; 

b) prawomocnie skazani wyrokiem sądowym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej; 

 
 

§ 23 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
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a) ocena pracy Zarządu w tym corocznych sprawozdań i bilansów, 

b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Zarządu Towarzystwa, 

c) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

d) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w przypadku ich bezczynności, 

e) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 
 
 

 
§ 24 

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w 
posiedzeniach Zarządu. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa. 

3. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez nią czynności 
kontrolnych określa regulamin Komisji. 

 
 

§ 25 

1. We wszystkich sporach powstałych z tytułu stosunku stowarzyszeniowego orzeka w sposób ostateczny 
Komisja Koleżeńska. 

2. W skład Komisji Koleżeńskiej wchodzi trzech arbitrów. Każda strona sporu deleguje po jednym arbitrze z 
grona członków Stowarzyszenia, którzy z kolei wybierają trzeciego arbitra, jako superarbitra. 

3. Komisja Koleżeńska orzeka zwykłą większością głosów. 

 
 

Rozdział V 
Majątek Towarzystwa 

 
§ 26 

1. Źrodłami majątku Towarzystwa są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności społecznej,    środki pozyskane od sponsorów, 

c) dotacje, subwencje, granty, udziały, lokaty 

 

2. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie bankowym lub w kasie Towarzystwa. 

3. Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Dochód Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 
między jego członków. 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd. 

6. Majątek Towarzystwa nie może być wyprowadzany poza organizacje, np. w formie pożyczek na rzecz 
członków lub pracowników Towarzystwa. 

  

§ 27 

W zakresie wynikającym z działalności statutowej Towarzystwo może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania 

 
 



8 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

 
 

§ 28 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 
2/3 głosów. 

                                                                  

§  29 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie członków kwalifikowaną większością 2/3 
głosów. 

 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenia majątku Towarzystwa. 
 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nieuregulowanych w statucie mają 
zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach”, Dz.U. nr 20 
z 1989 r., poz.104, z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 
 


