STATUT
EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA
CZYSTE LECZENIE

W BRZMIENIU
PRZYJĘTYM PRZEZ ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA
UCHWAŁĄ NR 2/2009
ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA
Z DNIA 9 WRZEŚNIA 2009 ROKU.
Zważywszy, że:
(A) podczas zabiegu medycznego, kosmetycznego lub innego z naruszeniem ciągłości tkanek,
dalej „Zabieg”, istnieje poważne ryzyko zakażenia drobnoustrojem, dalej „Ryzyko”;
(B) istnieje społeczna potrzeba stworzenia mechanizmu zmierzającego do osiągnięcia
zamierzonego celu, jakim jest dążenie do możliwie maksymalnego ograniczenia Ryzyka„Cel Stowarzyszenia”;

(C) została stworzona koncepcja Programu Certyfikacji Czyste Leczenie TM, dalej „Program”
stworzona dla usługobiorców i personelu, którzy chcieliby mieć pewność, że podczas
Zabiegu, zostało zminimalizowane ryzyko zakażenia;
(D) istnieje potrzeba nadania formy prawnej dla Programu, poprzez powołanie do życia
organizacji społecznej, jako trwałego systemu zróżnicowanych i skoordynowanych działań
ludzkich, wykorzystujących, przekształcających, zespalających specyficzny zespół ludzkich,
materialnych, kapitałowych, ideowych i naturalnych środków w jedną problemową całość,
zajmującą się zaspokajaniem potrzeb zdrowia publicznego
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we wzajemnym oddziaływaniu z innymi systemami działalności ludzkiej i zasobami w jej
otoczeniu, tj. poprzez powołanie do życia zrzeszenia opartego w swych założeniach w
szczególności na:
1. dobrowolności, czyli przede wszystkim na swobodzie inicjatywy zrzeszenia się oraz na
swobodzie udziału w stowarzyszeniu;
2. zasadzie samodzielnego określania własnych celów, programów działania i struktury
organizacyjnej oraz samostanowienia, czyli samodzielnego uchwalania aktów
wewnętrznych dotyczących własnej działalności (samorządność);

3. trwałości jego celów, czyli istnieniu w oderwaniu od egzystencji poszczególnych członków;
4. działaniach w celach niezarobkowych o charakterze non profit i nie nastawionych na zysk,
oraz

5. poszanowaniu konstytucyjnej zasady praworządności oraz zasady demokracji wewnętrznej,

niniejszym ustanawia się Statut Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie, określający ustrój
stowarzyszenia, organizację i sposób działania w następującym brzmieniu:
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§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. NAZWA STOWARZYSZENIA
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Stowarzyszenie nosi nazwę „Europejskie Stowarzyszenie Czyste Leczenie, dalej
„Stowarzyszenie”.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Czyste Leczenie.
Stowarzyszenie w kontaktach zagranicznych może posługiwać się nazwą „European Clean
Healthcare Association” oraz skrótem „ECHA”.
Nazwa Stowarzyszenia oraz jego skrót podlegają ochronie prawnej.

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3
1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8

SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA

Siedzibą Stowarzyszenia jest Rybnik.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne kraje.
Postanowienia pkt. 1.2.2 nie wyłączają współpracy Stowarzyszenia z instytucjami i
organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, oraz działalności poza granicami kraju,
prowadzonej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z literą miejscowego
prawa.

STATUS PRAWNY I ORGANIZACYJNY ORAZ CZAS TRWANIA
STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie działa na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.
855 z późn. zm.), jak również w oparciu o postanowienia niniejszego statutu, regulaminów
organów Stowarzyszenia oraz o uchwały organów Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, oraz
zrzeszać się w organizacjach pozarządowych o tożsamym lub podobnym celu działania, w
szczególności w organizacjach o charakterze międzynarodowym.
W przypadkach określonych w pkt. 1.3.3 w sprawach wynikających z tytułu członkostwa
Stowarzyszenie podlega wówczas obowiązującym statutom i przepisom stowarzyszeń z
zachowaniem swej formy organizacyjno-prawnej.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej i pracy ogółu członków.
Stowarzyszenie do prowadzenia swoich działań i realizacji statutowych celów może
zatrudniać pracowników oraz zakładać i prowadzić biura.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach, w zakresie:
a) działalność wydawnicza;
b) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana;
c) działalność usługowa w zakresie informacji;
d) doradztwo związane z zarządzaniem;
e) pozostałe badania i analizy techniczne;
f) badania naukowe i prace rozwojowe;

g)
h)
i)
j)

1.3.9

reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
pozostała działalność profesjonalna; naukowa i techniczna;
wynajem i dzierżawa;
działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
k) pozaszkolne formy edukacji;
l) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej;
m) działalność organizacji członkowskich;
n) pozostała indywidualna działalność usługowa.
Wszelki dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

1.4
1.4.1
1.4.2

ZNAK GRAFICZNY STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność pod znakiem graficznym Programu Certyfikacji
„Czyste Leczenie”TM wyróżniającym go wśród innych organizacji.
Stowarzyszenie używa pieczątki i znaków organizacyjnych z nazwą Stowarzyszenia
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§2 CELE STOWARZYSZENIA I ŚRODKI ICH REALIZACJI
2.1
2.1.1

2.1.2
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

CELE STOWARZYSZENIA

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest promocja zdrowia oraz wdrażanie rozwiązań z
zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych, w szczególności poprzez rozwijanie Programu Certyfikacji Czyste Leczenie,
którego podstawą jest zbiór zasad ujętych w systemie Czyste Leczenie, o nazwie
„INSPECTOR”.
Do celów Stowarzyszenia oprócz celu wskazanego w pkt. 2.1.1. należy (Cele
Stowarzyszenia):
rozwijanie i propagowanie najwyższych standardów higieny i aseptyki ujętych w Programie
Czyste LeczenieTM
tworzenie sieci dostępnych Czystych Placówek Medycznych i w tym Czystych Gabinetów,
Klinik, Szpitali i innych praktyk o podobnym charakterze;
podejmowanie inicjatyw i promocja skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony przed
zakażeniami związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
kształtowanie opinii i ocen w zakresie bezpieczeństwa terapii medycznych;
podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz przedstawicieli organów państwowych i
samorządowych w zakresie ochrony przed zakażeniami;
promowanie placówek medycznych stosujących procedury Czystego Leczenia
INSPECTOR
wspieranie działań naukowych i zawodowych zwianych z zapobieganiem zakażeniom
zwianym z udzieleniem świadczeń zdrowotnych;
edukowanie społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia i aseptyki;
propagowanie wiedzy o nowościach w dziedzinie przestrzegania higieny podczas
przeprowadzania Zabiegów;

10) stworzenie na potrzeby Programu Czyste LeczenieTM bazy danych producentów i
materiałów medycznych;
11) promocja dostępu do stworzonej na potrzeby Programu Czyste LeczenieTM bazy danych;
12) promowanie producentów i sprzedawców produktów spełniających wysokie wymagania
sanitarne zgodnie z Programem Czyste LeczenieTM;
13) kształcenie z zakresu epidemiologii i praktyki zwalczania zakażeń zwianych z udzieleniem
świadczeń zdrowotnych;
14) stworzenie możliwości prezentacji wyrobów medycznych spełniających normy Programu
Czyste Leczenie szerokiemu gronu zainteresowanych;
15) kształtowanie współpracy międzynarodowej w duchu konstruktywnego dialogu i współpracy
naukowej w zakresie tematyki ryzyka zakażeń zwianych z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych;
16) stworzenie komunikacji pomiędzy pracownikami zajmującymi się problematyką ryzyka
zakażeń zwianych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w celu wymiany wiedzy i
doświadczeń;
17) rozwijanie i pogłębianie kontaktów naukowych i kulturalnych oraz koleżeńskich więzi
między członkami Stowarzyszenia;
18) rozwijanie zainteresowań naukowych, socjalnych i ekonomicznych członków związanych z
Celami Stowarzyszenia;
19) nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami, kolami naukowymi i ośrodkami
akademickimi, których działalność zakreślają cele zbieżne z Celami Stowarzyszenia;
20) promowanie postaw personelu medycznego i pacjentów zgodnych z Celami
Stowarzyszenia;
21) wspieranie finansowe placówek medycznych chcących przyłączyć się do Programu, o ile
taką decyzję podejmie Zarząd Stowarzyszenia, na zasadach określonych odrębnym
regulaminem uchwalonym przez Zarząd;
22) inne cele zbieżne z celem nadrzędnym Stowarzyszenia.

2.2

ŚRODKI REALIZACJI CELÓW STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizację i prowadzenie szkoleń, konferencji, odczytów i wykładów w zakresie
Programu Czyste LeczenieTM i profilaktyki zakażeń związanych z udzieleniem
świadczeń zdrowotnych;
2) prowadzenie doradztwa i szkoleń w ramach Programu Czyste LeczenieTM;
3) dalszy rozwój procedur INSPECTORTM
4) opracowywanie publikacji, materiałów dydaktycznych i promocyjnych z zakresu
epidemiologii i praktyki zwalczania zakażeń zwianych z udzieleniem świadczeń
zdrowotnych;
5) prowadzenie prac badawczych w zakresie dezynfekcji, sterylizacji i ochrony przed
zakażeniami zwianymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
6) przyznawanie wraz z jednostką certyfikującą w ramach Programu Czyste
LeczenieTM certyfikatu:
a. CZYSTY PRODUKT®, dla firm produkujących sprzęt, akcesoria bądź inne
wyroby medyczne spełniające wymagania Programu Czyste LeczenieTM,
dla którego zostały opracowane procedury użycia;

b. CZYSTY GABINET®, dla gabinetów lekarskich i kosmetycznych, które
spełniają wymagania Programu Czyste LeczenieTM
c. CZYSTA KLINIKA®, CZYSTY SZPITAL, spełniającym wymogi wynikające z
Programu Czyste LeczenieTM
d. wydawanie innych certyfikatów;
7) ustalanie wymogów i zasad dotyczących profilaktyki i zwalczania zakażeń
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
8) współpracę z pokrewnymi organizacjami narodowymi i międzynarodowymi;
9) promocję korzyści wynikających z przystąpienia do Programu Czyste LeczenieTM;
10) organizację akcji informacyjnych motywujących do realizacji Celów
Stowarzyszenia;
11) pozyskiwanie wsparcia osób o znacznym autorytecie społecznym i autorytetów
medycznych z dziedziny profilaktyki i zwalczania zakażeń związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych;
12) organizowanie spotkań z osobami zwianymi z problematyką profilaktyki i
zwalczania zakażeń związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
13) organizowanie okresowych spotkań członków Stowarzyszenia;
14) sporządzanie opinii i ekspertyz o stanie i potrzebach w zakresie zakażeń
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w szczególności przy
współpracy z uprawnionymi podmiotami jeżeli jest to konieczne w świetle
obowiązujących przepisów;
15) prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej;
16) prowadzenie szkoleń i kursów w zakresie wyznaczonym przez Cele
Stowarzyszenia;
17) zawieranie umów i porozumień z osobami prawnymi, fizycznymi, stowarzyszeniami
lub fundacjami, których przedmiotem będzie wspieranie realizacji Celów
Stowarzyszenia;
18) inne działania zmierzające do osiągania Celów Stowarzyszenia.

§3 CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIA
3.1 CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
3.1.1

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
1) zwyczajnych;
2) wspierających;
3) honorowych.

3.1.2

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, a ponadto osoby prawne jako
Członkowie wspierający.

3.2 CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
3.2.1

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która posiada
rekomendację wszystkich członków Zarządu, a ponadto:
a) posiada polskie obywatelstwo, albo
b) jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, albo
c) jest cudzoziemcem niemającym miejsca zamieszkania na terytorium RP, oraz która
złoży pisemną, deklarację członkostwa.

3.2.2

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje jednomyślnie Zarząd w
drodze uchwały.

3.2.3

Uchwała o której mowa w pkt. 3.2.2, zostaje podjęta nie później niż w ciągu dwóch tygodni
od daty złożenia deklaracji. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia pisemnie
zainteresowanego na wskazany w deklaracji adres do doręczeń.

3.2.4

Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, osobie, o
której mowa w pkt. 3.2.1, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków,
w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia uchwały, o której mowa w pkt. 3.2.2.

3.2.5

Założyciele Stowarzyszenia, zgodnie z listą Założycieli Stowarzyszenia załączoną do
wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się członkami zwyczajnymi z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

3.2.6

Wzór deklaracji członkostwa ustala Zarząd w drodze uchwały.

3.3 CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
3.3.1

3.3.2
3.3.3

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba
prawna deklarująca pomoc finansowa, lub inne wsparcie materialne na rzecz
Stowarzyszenia.
Uchwałę w przedmiocie nadania członkostwa wspierającego podejmuje Zarząd.
Do trybu nadania statusu członka wspierającego mają zastosowanie odpowiednio
postanowienia pkt. 3.2.

3.4 CZŁONKOSTWO HONOROWE
3.4.1

3.4.2

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, w tym członek
Stowarzyszenia, która wniosła szczególny wkład w działalność Stowarzyszenia lub
która bezpośrednio lub pośrednio położyła zasługi w realizacji Celów
Stowarzyszenia.
Uchwałę w przedmiocie nadania oraz pozbawienia honorowego członkostwa
podejmuje Zarząd.

3.5 USTANIE CZŁONKOSTWA
3.5.1

3.5.2
3.5.3

3.5.4

3.5.5
3.5.6

3.5.7
3.5.8

3.5.9

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia;
2) skreślenia z listy członków;
3) wykluczenia;
4) zgonu;
5) ustania osobowości prawnej.
Dobrowolne wystąpienie następuje na skutek pisemnej rezygnacji skutecznie doręczonej
Zarządowi.
Skreślenie z listy członków może nastąpić jedynie w drodze uchwały podjętej przez Zarząd
z powodu braku udziału członka w działalności statutowej Stowarzyszenia lub zaległości w
opłacaniu składek członkowskich przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy lub dłuższy.
Uchwała, o której mowa w pkt. 3.5.1 ppkt. 3) może zostać podjęta w przypadku, gdy:
1) członek Stowarzyszenia narusza postanowienia powszechnie obowiązującego lub
wewnętrznego prawa w oparciu, o które działa Stowarzyszenie, w szczególności
postanowienia Statutu Stowarzyszenia i Regulaminów;
2) swoją postawą, godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
3) działa na szkodę Stowarzyszenia;
4) nie wykonuje nałożonych na niego przez organy Stowarzyszenia obowiązków.
Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka podejmuje Zarząd.
Od uchwały Zarządu, o której mowa w pkt. 3.5.1 ppkt. 2) i 3) przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zebrania Członków, poprzez doręczenie odwołania Zarządowi w terminie 30
dni licząc od dnia doręczenia uchwały.
Odwołanie, o którym mowa w pkt. 3.5.6 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Członek, który z własnej woli wystąpił ze Stowarzyszenia lub został skreślony z listy
członków z powodów określonych w pkt. 3.5.3, ma prawo ponownego wstąpienia do
Stowarzyszenia na ogólnych zasadach.
Postanowienia ust. 3.5 stosuje się odpowiednio do wszystkich członków stowarzyszenia.

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

4.3.4

4.3.5

4.3.6
4.3.7

PRAWA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

Członkowie mają obowiązek:
1) troszczyć się o rozwój i dobro Stowarzyszenia;
2) brać aktywny udział w działalności Stowarzyszenia i realizowania jego celów;
3) przestrzegać postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia, oraz innych
przepisów o charakterze wewnętrznym, w oparciu o które działa Stowarzyszenie;
4) opłacać regularnie składki, opłaty oraz inne należności ustalone w statucie i
regulaminach Stowarzyszenia, oraz w innych przepisach o charakterze wewnętrznym,
w oparciu, o które działa Stowarzyszenie, a w przypadku członków wspierających
Stowarzyszenia — spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

PRAWA CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo
wyborcze), na zasadach określonych w statucie i regulaminach organów
Stowarzyszenia;
2) udział w ogólnych zebraniach z prawem wykonywania głosu;
3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
4) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia, w szczególności w
wykładach, konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia;
5) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do organów
Stowarzyszenia;
6) noszenia odznaki Stowarzyszenia.

PRAWA CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH I CZŁONKÓW HONOROWYCH

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego.
Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
Członkowie wspierający mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
statutowych organów Stowarzyszenia, w szczególności w Walnym Zebraniu Członków.
W przypadku, gdy członkiem wspierającym jest osoba prawna, uprawnienia wynikające z
postanowień pkt. 4.3.3 przysługują jej przedstawicielom, należycie umocowanym do jej
reprezentacji.
Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w pkt. 4.1.1 ppkt. 3), 4) i 5), a
w przypadku osób fizycznych również w pkt. 4.1.1 ppkt. 6). Osoby prawne są wyróżnianie
certyfikatem Stowarzyszenia.
Zarząd może pozbawić członków wspierających i honorowych praw, o których mowa
wpkt4.3.
Do trybu pozbawienia uprawnień, o którym mowa w pkt. 4.3.6, stosuje się odpowiednio
postanowienia pkt. 3.5.

§5 WŁADZE STOWARZYSZENIA
5.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
5.1.1

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

5.1.2

Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

5.1.3

Wybór członków organów Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym,
jak również bezpośrednio lub korespondencyjnie.

5.1.4

Decyzję w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w 5.1.3 podejmuje Walne
Zebranie Członków w drodze uchwały.

5.1.5

Skład członkowski organu Stowarzyszenia może być uzupełniony przed upływem kadencji
organu, poprzez uzupełnienie nowego członka; Mandat członka organu Stowarzyszenia
powołanego przed upływem danej kadencji organu Stowarzyszenia wygasa równocześnie
z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków organu Stowarzyszenia danej kadencji.

5.1.6

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w statucie uchwały władz Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale:
a) w pierwszym terminie - co najmniej polowy członków władz;
b) w drugim terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

5.1.1

Uchwały władz Stowarzyszenia co do zasady podejmowane są w głosowaniu jawnym.
Uchwały władz mogą być podejmowane w trybie głosowania tajnego.

5.1.2

Uchwały władz Stowarzyszenia co do zasady podejmowane są w głosowaniu
bezpośrednim. Uchwały mogą być podejmowane w trybie korespondencyjnym lub
indywidualnego zbierania głosów.

5.2 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
5.2.1

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

5.2.2

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;
b) uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby Stowarzyszenia;
c) uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Członków;
d) uchwalenie budżetu Stowarzyszenia;
e) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz innych członków władz Stowarzyszenia;
f)

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań innych władz Stowarzyszenia;

g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
organy Stowarzyszenia;
h) podejmowanie uchwał przynależności Stowarzyszenia do innych organizacji;
i)

nadawanie oraz pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

j)

rozwiązanie Stowarzyszenia w drodze uchwały oraz określenie w drodze uchwały sposobu
przeprowadzenia likwidacji i przekazania majątku;

k) zatwierdzanie corocznych bilansów, przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu,
zatwierdzanie preliminarza budżetowego na okres wstępny;
l)

podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzieleniu Zarządowi
absolutorium;

m) rozpoznawanie odwołań od decyzji Zarządu;
n) inne sprawy, w których statut nie określa właściwości innych władz Stowarzyszenia.
5.2.3

Walne Zebranie Członków dzieli się na zwyczajne i nadzwyczajne.

5.2.4

Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej 1 raz w roku.

5.2.5

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w dowolnym czasie, w razie
konieczności.

5.2.6

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy;
a) na wniosek Komisji Rewizyjnej;
b) na wniosek co najmniej 25% wszystkich zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
skutecznie doręczonego Zarządowi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

5.2.7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 2
miesięcy od dnia doręczenia Zarządowi wniosku.

5.2.8

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków, co najmniej na
1 miesiąc przed terminem. Zawiadomienie określa miejsce i dzień zebrania oraz
przewidywany porządek dzienny. Zawiadomienie zostaje dostarczone wszystkim członkom
Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty oraz ogłoszone w widocznym miejscu w lokalu
Stowarzyszenia.

5.3 ZARZĄD
5.3.1

Skład Zarządu tworzą:
Prezes Zarządu;
Wiceprezes Zarządu;
Trzech członków Zarządu.

5.3.2

Kompetencje i obowiązki poszczególnych członków Zarządu określa regulamin Zarządu
uchwalony przez Zarząd w drodze uchwały.

5.3.3

Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja Celów Stowarzyszenia;
b) uchwalanie regulaminu Zarządu;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu Stowarzyszenia;
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia;
e) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
f)

organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia;

g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości i majątku
ruchomego;
i)

reprezentacja Stowarzyszenia;

j)

udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów i składania oświadczenia woli;

k) powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań;
l)

zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

m) opracowywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej i
innych dokumentów zwianych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
n) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
o) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał
Walnego Zebrania Członków;
p) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
q) sporządzanie projektów regulaminów organów Stowarzyszenia;
r) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
s) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Stowarzyszenia;
t)

ustalanie wysokości składek członkowskich;

u) decydowanie o możliwości i formie współpracy z innymi organizacjami;
v) inne kompetencje zastrzeżone dla właściwości Zarządu postanowieniami statutu.
5.3.4

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
oraz podpisywania umów, zaciągania zobowiązań i dokonywania czynności

rozporządzających w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu,
w tym Prezesa Zarządu.
5.3.5

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub
innego upoważnionego członka Zarządu.

5.3.6

Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
Posiedzenie Zarządu może odbywać się za pomocą środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość (telekonferencja), o którym wszyscy Członkowie Zarządu
zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. W takich przypadkach protokół
z posiedzenia Zarządu sporządza i podpisuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

5.4 KOMISJA REWIZYJNA
5.4.1

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

5.4.2

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: Przewodniczącego, jego zastępcy oraz
Sekretarza.

5.4.3

Kompetencje i obowiązki poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej, określa regulamin
Komisji Rewizyjnej, uchwalony przez Komisję Rewizyjną w drodze uchwały.

5.4.4

Do Kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości,
gospodarności i zgodności z przepisami w oparciu, o które działa Stowarzyszenie;
b) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
c) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem w przedmiocie udzielenia
Zarządowi absolutorium;
d) występowaniu cło Zarządu z żądaniem wyjaśnień w sprawach wynikających z kontroli
działalności Stowarzyszenia.

5.4.5

Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego ze swojego grona na pierwszym
posiedzeniu kadencji.

5.4.6

Członkowie zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.

§6 MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
6.1 Majątek Stowarzyszenia tworzą:
a) składki członkowskie;
b) dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym z ruchomości, nieruchomości i praw;
c) wpływy z działalności gospodarczej;
d) darowizny, spadki, zapisy;
e) dotacje;
f) inne wpływy i dochody.

6.2 Zarząd majątkiem Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu, z
wyłączeniem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania
Członków.
6.3 Składki nie podlegają zwrotowi.
6.4 Sposoby korzystania z majątku Stowarzyszenia:
6.4.1

Majątek Stowarzyszenia może być wykorzystywany wyłącznie na cele statutowe.

6.4.2

Członkowie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem pkt. 6.4.3 me mogą być wynagradzani za
wykonywanie swych obowiązków, jak również nie partycypują w zyskach. Nie dotyczy to
zwrotu kosztów własnych członków związanych z wykonywaniem decyzji Zarządu oraz
członków będących ekspertami i doradcami.

6.4.3

Osoby pozostające w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem otrzymują wynagrodzenie z
tytułu świadczenia pracy na rzecz Stowarzyszenia.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 ZMIANA STATUTU
Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne
Zebranie Członków.

7.2 ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
7.2.1
7.2.2

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały podjętej przez Walne Zebranie
Członków.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków powołuje
komisję likwidacyjną i decyduje o przeznaczeniu majątku. Komisja likwidacyjna
zobowiązana jest do opublikowania wyników likwidacji w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim.

7.3 QUORUM
Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, zostaje podjęta
większością bezwzględną w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

