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STATUT  

 

STOWARZYSZENIA IM. O. PIO W RADOMIU  

 

Tekst jednolity Statutu 

Stowarzyszenia im. O. Pio w 

Radomiu uwzględniający 

zmiany dokonane przez 

Nadzwyczajne Walne Zebranie 

członków:  

-Uchwałą nr 1 i  nr 2 z dnia 06 

września 2007 roku;  

-Uchwałą nr 1/2011/NWZC/  z 

dnia 9 lutego 2011 r.–  w sprawie 

zmian w Statucie 

Stowarzyszenia im. O. Pio w 

Radomiu.  

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne  

Art.1 

1 Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu  zwane w dalszej części Statutu 

Stowarzyszeniem jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym posiada jącym 

osobowość prawną.  

 

Art.2 

1 Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującym 

prawem. 

2 Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.  

 

Art. 3 

1.  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej .  

2.  Siedzibą S towarzyszenia jest  Radom.  

 

Art. 4 

1.  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych 

organizacji,  których działalność pokrywa się z celami i zadaniami 

Stowarzyszenia.  

 

Art. 5 

1 Stowarzyszenie jest  zawiązane na czas nieograniczony i działa na po dstawie 

przepisów Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z  2001 r. nr 79  poz, 855 

z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.  

 

Art. 6 

1 Stowarzyszenie  opiera swoją działalność przede wszystkim o społeczną pracę 

członków.  

2 W swojej  działalności może zatrudniać pracowników.  

 

Rozdział II  
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Działalność Stowarzyszenia  

Art. 7 

1.  Stowarzyszenie jest  zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym  głównie dla 

świadczenia opieki i pomocy osobom chorym na chorobę nowotworową lub inną 

nie rokującą wyleczenia, osobom niepełn osprawnym oraz ich rodzinom.  

2.  Stowarzyszenie uczestniczy w innych dziełach charytatywnych, jako 

organizator lub uczestnik, współpracując z organizacjami pozarządowymi, 

władzami i instytucjami centralnymi i lokalnymi.  

3.  Działalność statutowa Stowarzyszenia jak o organizacji pożytku publicznego 

może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub jako działalność 

odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego 

wolontariacie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietn ia 2003 r .  o dzia ła lnośc i poży tku 

publ icznego i  o wolontar iac ie Dz.U.10.234.1536 j . t . ) .   Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność gospodarczą  wyłącznie jako dodatkową w stosunku do 

działalności pożytku publicznego. Wszystkie formy działalności  będą 

rachunkowo wyodrębnione w stopniu u możliwiającym określenie przychodów, 

kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.  

4.  Nadwyżka przychodu nad kosztami w całości jest przeznaczana na działalność 

pożytku publicznego Stowarzyszenia.  

 

Cele Stowarzyszenia  

Art. 8 

1.  Celem Stowarzyszenia jest:  

a)  ochrona i promocja zdrowia,  

b)   działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze 

społeczeństwem,  

c)   działalność charytatywna,  

d)  niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich 

rodzinom oraz wyrównywanie szans  tych rodzin i  osób,  

e)  działalność na rzecz integracji i  reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

f)  działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,  

g)  działalność na rzecz rodziny,  

h)  promocja i organizacja wolontariatu,  

i)  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami,  

j)  działalność na rzecz organizacji pozarządowych, oraz osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,  o stosunku 

Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

sumienia i  wyznania,  stowarzyszeń i jednostek samorządu terytorialnego, 

spółdzielni socjalnych i spółek akcyjnych i spółek z og raniczoną 

odpowiedzialnością,  które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz 

przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych, oraz nie 

przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, 

akcjonariuszy i pracowników,  

k)  działalność na rzecz ochrony środowiska i ekologii.  

 

2.  Stowarzyszenie prowadzi działalność w szczególności:  

a)  na rzecz osób chorych na nowotwory,  

b)  na rzecz przewlekle chorych, niepełnosprawnych i  starszych,  

c)  na rzecz osób zagrożonych  lub dotkniętych zaburzeniami układ u chłonnego,  
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d)  na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania nad nimi opieki i po ich 

śmierci.  

3.  Stowarzyszenie propaguje ideę i metody opieki paliatywnej i hospicyjnej, 

długoterminowej pomocy osobom starszym, rehabilitacji osób zagrożonych lub 

dotkniętych zaburzeniami układu chłonnego.  

4.  Stowarzyszenie realizuje powyższą opiekę i  pomoc(zadania) w obiektach 

nowych i istniejących(w tym hospicjach i Domach Pomocy Społecznej), 

własnych, użyczonych lub wynajmowanych. W tym celu może inicjować 

budowę, rozbudowę, przebudowę, remont i modernizację tych obiektów.  

5.  Stowarzyszenie pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie 

udzielać pomocy i opieki osobom objętych jego działalnością.  

 

Środki działania  Stowarzyszenia  

Art. 9 

1.  Działalność w wymienionym w Art. 8 zakres ie stowarzyszenie realizuje 

poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej i  odpłatnej.  

2.  W zakresie działalności nieodpłatnej Stowarzyszenie realizuje następujące 

zadania:  

a)  ochrona zdrowia ludzkiego,  

b)  powoływanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i  inn ych form 

zakładów opieki zdrowotnej i społecznej,  

c)  działanie na rzecz kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego,  

d)  opracowywanie, koordynowanie i wdrażanie projektów, konkursów i innych 

przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi,  

e)  prowadzenie prac badawczo –  rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i 

farmacji,  

f)  działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna i  charytatywna,  

g)  organizowanie,  prowadzenie i wspieranie działań edukacyjnych dla 

pracowników medycznych i wolontariuszy oraz innych zain teresowanych 

osób,  

h)  promocja celów Stowarzyszenia za pomocą nośników medialnych i internetu.  

i)  wydawanie książek, broszur i innych publikacji z zakresu ochrony i  

promocji zdrowia oraz promocji i  działalności wolontariatu,  

j)  drukowanie broszur, ulotek i innych publikacji z zakresu promocji i  ochrony 

zdrowia oraz promocji i  ochrony wolontariatu,  

k)  organizowanie spotkań, seminariów, konferencji , szkoleń,  

l)  współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami o 

podobnym zakresie działania,  

m)  współpraca z organami władzy publicznej, samorządami, środkami 

masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie 

partnerstwa w zakresie ochrony i promocji zdrowia,  

3.  W zakres działalności odpłatnej, wchodzą zadania:  

a)  sprzedaż przedmiotów, darowizn na cele  prowadzenia działalności 

organizacji pożytku publicznego,  

b)  pobieranie odpłatności od prowadzonych działań wyszczególnionych w 

ustępie 2 punkty:  b,c,d,e,f,g,i , j ,k w przypadku posiadania 

niewystarczających środków finansowych przeznaczonych na pokrycie 

kosz tów działalności  Stowarzyszenia.  

 

4.  Przy realizacji swoich celów Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i 

administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i 
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innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(Dz.U. nr 96, poz. 873),  z 

późniejszymi zmianami.  

5.  Stowarzyszenie współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi, 

organizacjami kościelnymi, jednostkami resortu zdrowia, Narodowym 

Funduszem Zdrowia  oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych 

celach i podobnym zakresie działania.  

6.  Dla pozyskania środków materialnych do realizacji  swoich celów 

Stowarzyszenie:  

a)  gromadzi składki członkowskie oraz dary pieniężne i rzeczowe od przyjaciół 

i  sympatyków Stowarzyszenia (osób prawnych i  fizycznych),  

b)  prowadzi kwesty i inne akcje pozyskiwania funduszy,  

c)  czyni starania o granty,  dotacje i  subwencje ze źródeł (środków publicznych 

i niepublicznych, między innymi występując do władz i administracji 

państwowej,  samorządowej oraz innych instytucji,  

d)  zawiera umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.  

7.  Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów powołuje terenowe jednostki 

organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych, które:  

a)  podlegają bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszen ia oraz działają na 

podstawie Statutu Stowarzyszenia,  

b)  mogą posiadać osobowość prawną.  

 

Rozdział III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

Art. 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a)  zwyczajnych,  

b)  wspierających,  

c)  honorowych.  

 

Art. 11 

1.  Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo 

polskie   ( także cudzoziemiec:  posiadający kartę czasowego lub stałego 

pobytu w Polsce,  lub mający więź z Polską poprzez rodziców lub 

współmałżonka), pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona pra w 

publicznych, posiadająca wysokie walory moralne i  etyczne  która:  

a)  zaakceptuje cele statutowe Stowarzyszenia i  zadeklaruje chęć współdziałania 

z innymi członkami  w realizacji  jego celów wymienionych w rozdziale II  

niniejszego statutu,  

b)  zapozna się z prawami i obowiązkami członka Stowarzyszenia,  

c)  złoży deklarację członkowską,  

d)  przedstawi opinię dwóch członków Stowarzyszenia,  

e)  przedstawi motywy swojego wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia.  

2.  Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji n a podstawie 

decyzji Zarządu Stowarzyszenia .  

3.  Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc 

finansową lub rzeczową,  

4.  Członkiem wspierającym staje się po złożeni u pisemnej deklaracji na podstawie 

decyzji Zarządu Stowarzyszenia .  

5.  Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia kandydata w poczet członków, 

który nie spełnia warunków: dla członka zwyczajnego  ust. 1. i  2. dla członka 
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wspierającego ust . 3.  i  4.  - niniejszego artykułu.  

6.  Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która:  

a)  wykaże się udokumentowaną pracą w instytucjach charytatywnych lub 

działalności społecznej,  

b)  jest  niekwestionowanym autorytetem moralnym i etycznym,  

c)  wniosła szczególnie duży wkład w tworzeni e i funkcjonowanie 

Stowarzyszenia i swoją postawą znacząco podniosła jego prestiż w 

społeczeństwie,  

d)  na podstawie wymienionych wyżej zalet  została uchwałą Zarządu 

zarekomendowana na Walnym Zebraniu Członków do otrzymania tej 

godności.  

7.  Nadanie godności członka honorowego odbywa się na Walnym Zebraniu 

Członków przez przyjęcie stosownej uchwały.  

 

Art. 12 

1.  Członek zwyczajny ma prawo do:  

a)  czynnego i  biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,   

b)  uczestniczenia w zebraniach, odczytach, seminariach i  konferenc jach 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia,  

c)  zgłaszania opinii ,  wniosków i postulatów pod adresem władz 

Stowarzyszenia,  

d)  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu z 

Stowarzyszenia.  

e)  używać legitymacji  i  odznaki,  

2.  Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:  

a)  Działać dla dobra Stowarzyszenia  

b)  aktywnie uczestniczyć w jego działalności,  

c)  przestrzegać obowiązującego prawa, Statutu, regulaminów i  poleceń władz 

Stowarzyszenia,  

d)  regularnie opłacać składki członkowskie,  

 

Art. 13 

1.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego 

prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych 

władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 

zwyczajni .  

2.  Członek wspierający i honorowy jest zobowiązany  do przestrzegania statutu,  

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia .  

 

Art.14 

1.  Członkostwo Stowarzyszenia wygasa na skutek:  

a)  pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b)  wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

(a)  łamania postanowień statutu i nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia  

 postępowania, które dyskwalifikuje daną osobę jako członka 

Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię,  

 działania na szkodę Stowarzyszenia,  

(b)   notorycznego nie brania udziału w p racach Stowarzyszenia,  

(c)  niepłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej dwóch lat ,  

c)  śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej 
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zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych, likwidacji 

członka będącego osobą p rawną,  

2.  O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały 

Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na 

posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia 

zainteresowanego.  

3.  Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ustępie 1 pkt a) i c) stwierdza 

Zarząd w formie uchwały, przepis ustępu 2 stosuje się odpowiednio.  

4.  Od uchwał Zarządu, o których mowa w ustępie 2 i 3 przysługuje 

zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 1 

miesiąca od powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest  ostateczna.  

 

Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia  

Art. 15 

1.  Władzami Stowarzyszenia są:  

a)  Walne Zebranie Członków,  

b)  Zarząd,  

c)  Komisja Rewizyjna,  

 

Art.16 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 6 lat,  do czasu wyboru nowego Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej.  

2.  Wybór władz Stowarzyszenia - Zarządu i  Komisji Rewizyjnej - odbywa się na 

Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych.  

3.  Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 

członków, o i le Statut nie stanowi inaczej.  Zgromadzeni mogą uchwalić 

głosowanie tajne.  

4.  W głosowaniu w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego 

zebrania.  

Art. 17 

1.  Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji , 

a w czasie jej trwania z powodu:  

a)  wygaśnięcia członkostwa w Stowarzyszeniu,  

b)  pisemnej rezygnacji  

c)  odwołania  przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.  

2.  W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na 

okres do upływu kadencji , spośród nie wybranych kandydatów według 

kolejności uzyskanych głosów, a w przypadku braku kandydatów 

dokooptowanie następuje spośród członków Stowarzyszenia . Liczba 

dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 

liczby członków pochodzących z wyboru.  

3.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w 

sytuacji wskazanej ust. 1 lit .  b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej 

osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.  
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Walne Zebranie Członków 

Art. 18 

1.  Walne Zebran ie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

a)  z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,  

b)  z głosem doradczym - członkowie wspierający i  zaproszeni goście,  

3.  O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 

na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.  

4.  Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:  

a)  w pierwszym terminie - liczby członków określonej w Art.16 ust. 2,  

b)  w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut p óźniej od 

pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób uprawnionych do 

głosowania.  

 

Art. 19 

1.  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2.  Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a 

sprawozdawczo - wyborcze - w terminie określonym w Art.16 ust.1 w miesiącu 

wrześniu, o ile nie zaistnieją  okoliczności uzasadniające zwołanie Walnego 

Zebrania Członków w innym miesiącu.  

3.  Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie 

regulaminu obrad.  

4.  Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie:  

-  przewodniczący,  

-  zastępca przewodniczącego.  

5.  Pozostałe osoby do funkcji koniecznych w sprawnym  przeprowadzeniu 

Walnego Zebrania (sekretarza –  protokolanta, skład personalny komisji , itp.) 

wybiera w głosowaniu Walne  Zebranie Członków.  

6.  Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego 

Zebrania Członków i  powołanych na nim komisji .  

7.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w 

uzasadnionych przypadkach.  

8.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:  

a.  z własnej inicjatywy,  

b.  na żądanie Komisji Rewizyjnej,  

c.  na umotywowane żądanie co najmniej  1/4 liczby członków  zwyczajnych.  

9.  W przypadkach określonych w ust . 8 pkt b i c.  Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków winno być zwołane n ie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia 

odpowiedniego żądania Zarządowi.  

10.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla 

których zostało zwołane.  

11.  Do żądania zwołania Walnego Zebrania dołącza się proponowany porządek 

obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek może być 

rozszerzony przez Zarząd o inne punkty.  
 

 

 

Art.20 

1.  Do kompetencji  Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:  

a)  uchwalanie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia,  
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b)  rozpatrywanie i  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielanie 

absolutorium    ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

c)  uchwalanie ewentualnych zmian w statucie Stowarzyszenia .  

d)  uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków,  

e)  uchwalanie budżetu,  

f)  wybór oraz odwoływanie władz Stowarzyszenia tj .  członków Zarządu i  

członków Komisji  Rewizyjnej,  

g)  uchwalanie wysokości składek członkowskich dla osób fizycznych i dla osób 

prawnych,  

h)  rozpatrywanie wniosków i  podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych 

przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną,  

i)  rozpatrywanie odwołań od decyzji  o wykluczeniu członka z Stowarzyszenia,  

j)  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,  

k)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.  

4.  Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady Walnego Zebr ania 

Członków.  

 

Zarząd Stowarzyszenia 

Art.  21 

1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z wybranych członków Stowarzyszenia w 

liczbie od 3 do 5 –  ciu osób.  

2.  Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją działalność przed Walnym Zebraniem 

Członków.  

3.  Członkowie Zarządu  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

4.  Przy wykonywaniu swoich zadań Zarząd może przybrać do pomocy dyrektorów, 

kierowników, lub inne osoby, którzy odpowiadają za powierzone im  funkcje  

 

 

 

Art. 22 

1.  Do kompetencji  Zarządu należy:  

a)  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz zgodnie z przyznanymi 

kompetencjami dla poszczególnych członków Zarządu,  

b)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  

c)  kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,  

d)  uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i projektu wysokości składek 

członkowskich,  

e)  tworzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i innych form 

zakładów opieki zdrowotnej i społecznej,  

f)  ustalanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,  w tym powoływanie i 

likwidowanie jego jednostek organizacyjnych,  

g)  uchwalanie regulaminów i innych aktów normujących funkcjonowanie 

Stowarzyszenia i jego jednostek organizacyjnych,  

h)  zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,  

i)  podejmowanie uchwał o rozpoczęciu i zakończeniu działalności 

gospodarczej, oraz rodzaju tej działalności.  

j)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i  jego finansami,  

k)  inicjowanie i programowanie działalności Stowarzyszenia,  

l)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na Walnym  Zebraniu 

członków,  

m)  organizowanie Walnego Zebrania Członków,  
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n)  prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,  zbieranie 

zadeklarowanych składek i zwalnianie z obowiązku ich uiszczenia,  

o)  przyjmowanie i skreślanie z ewidencji  członków Stowarzyszenia .  

 

 

Art. 23 

1.  Na pierwszym zebraniu wyborczym Zarząd wybiera ze swego grona prezesa,  

vice-prezesa i pozostałych członków Zarządu.    

 

Art.24 

1.  Zarząd może tworzyć komisje do załatwiania konkretnie oznaczonej sprawy.  

2.  Przewodniczącym komisji jest  członek Zarządu.  

3.  Członkami  komisji mogą być osoby spoza Zarządu.  

 

Art. 25 

1.  Zebrania Zarządu powinny odbywać się przynajmniej raz na 2 miesiące, a 

zwołuje je prezes Zarządu.  

2.  Z posiedzeń Zarządu sekretarz sporządza protokół,  który podpisuje ponadto 

przewodniczący zebrania.  

Komisja Rewizyjna 

Art. 26 

1.  Komisja Rewizyjna jest  kolegialnym organem kontroli lub nadzoru, odrębnym 

od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli 

wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia:  

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości  służbowej,  

b)  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

c)  nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienie funkcji w takim organie 

wynagrodzenia.  

2.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne 

Zebranie Członków.  

3.  Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji Rew izyjnej.  

 

Art. 27 

1.  Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, w tym 

również działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, inne formy 

zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, oraz innych jednostek 

organizacyjnych Stowarzyszenia,  a w szczególności działalność finansowo - 

gospodarczą.  

 

Art. 28 

4.  Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz do roku i składa 

pisemne sprawozdanie ze swej kontroli,  formułuje wnioski i określa terminy 

usunięcia uchybień.  

5.  Sprawozdanie składane jest na Walnym Zebraniu Członków wraz z wnioskiem o 

udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.  
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Art. 29 

1.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniu 

Zarządu z głosem doradczym.  

 

Rozdział V  

Majątek Towarzystwa 

Art. 30 

1.  Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, 

które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.  

 

Art.  31 

1.  Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:  

a) składek członkowskich,  

b)  dotacji , subwencji,  

c)  ofiarności publicznej, a w szczególności w trakcie organizowania przez 

stowarzyszenia zbiórek publ icznych,  
d)  darowizn,  

e)  zapisów i spadków,  

f)  dochodów z własnej działalności,  

g)  dochodów z majątku,  

h)  środków uzyskanych w związku z posiadaniem statusu organizacji pożytku 

publicznego,  

i)  nawiązek, świadczeń pieniężnych,  

j)  innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.  

 

Art. 32 

1.  Stowarzyszenia prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów .   

2.  Tryb i  formy prowadzenia rachunkowości ustala Zarząd Stowarzyszenia.  

3.  Środki pieniężne, mogą być przechowywane na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia lub w tzw. pogotowiu kasowym. Wysokość kwoty w pogotowiu 

kasowym ustala Zarząd w formie uchwały.  

4.  Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb bez 

zbędnej zwłoki przekazane na rachunek bankowy.  

5.  Cały dochód ze swoich przedsięwzięć Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na 

działalność statutową.  

 

Art. 33 

1.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku podejmowane 

są  przez Zarząd Stowarzyszenia .  

2.  Dla ważności i skuteczności oświadczeń podejmowanych przez Stowarzyszenia 

w zakresie spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

w tym Prezesa lub Wiceprezesa.  

3.  Dla ważności wszystkich innych pism wymagany jest  podpis prezesa 

Stowarzyszenia lub podpisy upoważnionych przez Zarząd dwóch członków 

Zarządu.  

4.  Na mocy niniejszego statutu zabrania się:  

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, cz łonkowie organów oraz pracownicy organizacji 

pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej , pokrewieństwa lub 
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powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia,  opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",  

b)  przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekaza nie to następuje bezpłatnie 

lub na preferencyjnych warunkach,  

c)  wykorzystywania majątku 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 wyni ka z celu 

statutowego,  

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe.  

 

Rozdział VI  

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

Art. 34 

1.  Uchwalanie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 

większości głosów -  2/3 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 

głosowania.  

2.  Uchwalanie statutu,  jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być 

przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te 

zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.  

3.  Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa przeznaczenie jego majątku oraz wybiera Komisję Likwidacyjną, którą 

może stanowić Zarząd.  

 

 


