STATUT
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA MEDYCZNEGO
Art. 1
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem jest
organizacją o charakterze świeckim, działającą zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym w Rzeczpospolitej Polskiej.
Art. 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
Art. 3
Stowarzyszenie może powoływać Oddziały na zasadach określonych w niniejszym
statucie.
Art. 4
Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Art. 5
Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy
członków.
Art. 6
Celem Stowarzyszenia jest:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Głoszenie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela każdego człowieka;
Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy biblijnej;
Rozwijanie osobistej społeczności z Jezusem Chrystusem i zachęcanie do
angażowania się w pracę lokalnych zborów;
Rozpowszechnianie wśród pracowników Służby Zdrowia zasad etyki
chrześcijańskiej;
Kształtowanie wśród członków i środowiska medycznego postaw tolerancji
religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań;
Szerzenie i umacnianie jedności chrześcijan biblijnie wierzących w dziele
ewangelizacji i uczniostwa Chrystusowego;
Pomoc chrześcijańskim pracownikom Służby Zdrowia w ich dążeniach do
osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego;
Kształtowanie postaw zmierzających do umacniania rodziny, ochrony zdrowia,
opieki społecznej i poszanowania pracy, a także przeciwdziałanie patologiom
społecznym i niesienie pomocy potrzebującym.

Art. 7
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Dla zrealizowania powyższych celów Stowarzyszenie:
1) Prowadzi indywidualną i zbiorową ewangelizację;
2) Organizuje odczyty, wykłady, kursy i konferencje, zjazdy i kongresy, wystawy,
imprezy kulturalne, zebrania członków;
3) Prowadzi działalność wydawniczą broszur, czasopism, książek;
4) Zakłada i prowadzi ośrodki ochrony zdrowia i opieki społecznej;
5) Utrzymuje kontakty i współpracuje z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi prowadzącymi działalność o podobnych celach;
6) Organizuje i prowadzi zbiórkę i rozdzielnictwo artykułów pierwszej potrzeby,
medycznych i innych potrzebnych dla ośrodków ochrony zdrowia i opieki
społecznej oraz na cele charytatywne;
7) Podejmuje i popiera inne inicjatywy i przedsięwzięcia mające na celu rozwój
ochrony zdrowia i opieki społecznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i
innym patologiom społecznym oraz niesienie pomocy potrzebującym.
Art. 8
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni chrześcijanin bez różnicy
płci, będący pracownikiem Służby Zdrowia, który:
1. Złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, utożsamiając się z
następującymi, wspólnymi dla większości Kościołów i organizacji chrześcijańskich
podstawami doktrynalnymi:
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Wiara w Trójjedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
Uznanie Biblii za najwyższy i rozstrzygający autorytet w sprawach wiary i
postępowania;
Uznanie boskości Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, Jego
niepokalanego poczęcia, bezgrzesznego życia i odkupieńczej śmierci na
krzyżu za grzechy świata;
Wiara w cielesne zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, Jego
wniebowstąpienie i powtórne przyjście;
Uznanie powszechnej grzeszności i winy oddzielającej ludzi od Boga;
Wiara w odkupienie człowieka i możliwość uniknięcia kary wiecznego
potępienia wyłącznie dzięki zbawczemu dziełu Jezusa Chrystusa;
Wiara w zbawienie i usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski Bożej
przez wiarę w Jezusa Chrystusa;
Uznanie śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu jako jedynej, skutecznej i
wystarczającej ofiary zmazującej grzechy;
Uznanie Jezusa Chrystusa, Bożego Syna jedynym pośrednikiem między
ludźmi a Bogiem Ojcem i jedyną drogą do Niego;
Uznanie nowego narodzenia z Ducha Świętego przez przyjęcie Jezusa
jako osobistego Zbawiciela i Pana, jako warunku zbawienia;
Wiara w życie wieczne, będące darem miłosierdzia Bożego oraz wieczne
potępienie, będące wyrazem Bożej sprawiedliwości;
Wiara w moc oraz kierownictwo Ducha Świętego w życiu chrześcijanina;
Świadczenie swoim codziennym życiem i postępowaniem, że
odzwierciedlanie cech Bożego charakteru i posłuszeństwo Jego Słowu
stanowi dla chrześcijanina sprawę najwyższej wagi;
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1. Uzna cele, zadania i zasady funkcjonowania Stowarzyszenia, popierając jego
działalność i pragnąc przyczyniać się do jego rozwoju.
2. Zostanie przyjęty przez Zarząd Główny.
Art. 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych;
2. Honorowych;
3. Wspierających.
Art. 10
1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel Polski lub innego
państwa, pozostający przez okres co najmniej jednego roku członkiem
wspierającym i aktywnie realizujący w tym okresie cele Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie decyzji Zarządu
Głównego na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu
Oddziału, a w przypadku nieistnienia na danym terenie Oddziału - na wniosek
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego - na
podstawie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
3. Zarząd Główny może przekazać Zarządowi Oddziału uprawnienia do
przyjmowania i stwierdzania ustania członkostwa w stosunku do członków
zwyczajnych.
Art. 11
Członek zwyczajny ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
prawo uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, korzystania ze
świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
przedstawiania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
Art. 12
Członek zwyczajny ma obowiązek przestrzegania zasad etyki biblijnej, postanowień
Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, brania aktywnego udziału w realizacji celów
Stowarzyszenia, uiszczania składek członkowskich.
Art. 13
Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do
Zarządu Głównego;
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny w przypadku nieuzasadnionego
braku aktywności lub zalegania członkowskich opłatą składek członkowskich
przez okres powyżej dwunastu miesięcy;
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za postępowanie nieetyczne lub
działanie na szkodę Stowarzyszenia;
4. Utraty zdolności do czynności prawnych;
5. Śmierci członka.
Art.14
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Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do
Walnego Zebrania Reprezentantów. Odwołanie winno być zgłoszone na piśmie w
ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji członkowi. Do czasu powzięcia decyzji
przez Walne Zebranie Reprezentantów, odwołującemu się nie przysługują prawa
członkowskie.
Art. 15
1. Tytuł członka honorowego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego jest
nadawany przez Zarząd Główny obywatelom polskim lub innych państw, którzy w
szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia i krzewienia zasad
etyki biblijnej;
2. Osoba będąca członkiem honorowym Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
Medycznego nie musi składać deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz
spełniać warunków z Art. 11-13 Statutu Stowarzyszenia;
3. Członek honorowy może uczestniczyć w spotkaniach Zarządu Głównego bądź
Prezydium Zarządu Głównego na ich zaproszenie;
4. Zarząd Główny ma prawo pozbawić osobę tytułu członka honorowego w
wypadku postępowania nieetycznego lub na szkodę Stowarzyszenia. Od tej
decyzji przysługuje zainteresowanemu prawo do odwołania zgodnie z art.12
statutu.
Art. 16
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba będąca obywatelem Polski lub
innego państwa, deklarująca poparcie dla założeń i celów Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu
Oddziału w oparciu o pisemną deklarację kandydata wspartą wnioskiem dwóch
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Art. 17
Członek wspierający może brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia, jest
zwolniony od obowiązku uiszczania opłat członkowskich, nie posiada czynnego i
biernego prawa wyborczego.
Art. 18
Członkostwo wspierające ustaje na zasadach określonych w Art. 13 Statutu.
Art. 19
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Reprezentantów,
2. Zarząd Główny,
3. Główna Komisja Rewizyjna.
Art.20
1. Walne Zebranie Reprezentantów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Reprezentantów należy:
1)
2)
3)

Wybór przewodniczącego obrad;
Uchwalenie regulaminu obrad;
Uchwalenie programów działalności Stowarzyszenia;
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Wybór i odwoływanie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego;
Przyjmowanie sprawozdań i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;
Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego
na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
8) Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Główny, Zarząd
Oddziałów, reprezentantów;
9) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego w sprawach
członkowskich;
10) Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia;
11) Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych
organów Stowarzyszenia.
4)
5)
6)
7)

1. W Walnym Zebraniu Reprezentantów udział biorą:
1)
2)

Z głosem stanowiącym reprezentanci Oddziałów wybrani na Walnych
Zebraniach wg klucza każdorazowo uchwalonego przez Zarząd Główny;
Z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

1. Walne Zebrania Reprezentantów mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Zebrania Reprezentantów odbywają się co 4 lata i mają charakter
sprawozdawczo-wyborczy. Nadzwyczajne Walne Zebranie Reprezentantów
zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji
Rewizyjnej lub na żądanie Zarządów Oddziałów, których łączna ilość członków
stanowi co najmniej 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne
Zebranie Reprezentantów może obradować jedynie nad sprawami, dla których
zostało zwołane. O terminie Walnego Zebrania Reprezentantów Zarząd Główny
zawiadamia Oddziały najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem jego
rozpoczęcia. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Reprezentantów
na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie Zarządu Oddziałów,
Walne Zebranie Reprezentantów powinno się odbyć najpóźniej w terminie 60 dni
od daty zgłoszenia wniosku.
2. Do ważności obrad Walnego Zebrania Reprezentantów niezbędna jest obecność
2/3 ilości reprezentantów. Jeżeli w terminie oznaczonym nie zbierze się
wymagana ilość reprezentantów, Zarząd Główny zwołuje ponownie Walne
Zebranie Reprezentantów w drugim terminie, najdalej w ciągu 14 dni. Obrady
Walnego Zebrania Reprezentantów odbytego w drugim terminie są ważne bez
względu na ilość obecnych reprezentantów.
3. Uchwały Walnego Zebrania Reprezentantów z wyjątkiem uchwał dotyczących
zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów obecnych na zebraniu reprezentantów. Uchwały dotyczące zmiany statutu
lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 3/4 głosów obecnych na
Walnym Zebraniu Reprezentantów.
4. Głosowanie odbywa się jawnie. Na wniosek przyjęty przez co najmniej 1/3 liczby
reprezentantów głosowanie jest tajne.
5. Walne Zebranie Reprezentantów otwiera Przewodniczący Zarządu Głównego.
Obradom Walnego Zebrania Reprezentantów przewodniczy osoba wybrana
przez Walne Zebranie Reprezentantów. Tryb obrad Walnego Zebrania
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Reprezentantów określa regulamin obrad uchwalony przez Walne Zebranie
Reprezentantów.
Art.21
1. Zarząd Główny jest naczelnym organem wykonawczym Stowarzyszenia i
sprawuje swe funkcje w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Reprezentantów.
2. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
Zapewnienie przestrzegania statutu,
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Reprezentantów,
Realizowanie programu działalności Stowarzyszenia,
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
Uchwalanie budżetu rocznego, planów finansowo-gospodarczych
Stowarzyszenia, zatwierdzanie budżetów i planów finansowogospodarczych Oddziałów oraz wysokości składek członkowskich,
Wydawanie instrukcji i regulaminów nie zastrzeżonych dla innych władz
Stowarzyszenia,
Powoływanie komisji problemowych sekcji środowiskowych oraz
zatwierdzanie regulaminów ich działania,
Powoływanie Oddziałów oraz nadzór nad ich działalnością,
Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
Przyjmowanie darowizn i zapisów,
Zwoływanie Walnych Zebrań Reprezentantów,
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych,

1. Zarząd Główny składa się od 7 do 11 członków i 3 zastępców (w tym mniej niż
50% mogą stanowić osoby należące do jednej grupy wyznaniowej) wybranych
przez Walne Zebranie Reprezentantów na okres 4 lat. W razie stałej lub
czasowej przeszkody w pełnieniu obowiązków przez członka w jego prawa i
obowiązki wchodzi kolejny zastępca. Członkiem Zarządu może być jedynie
członek Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie 5 osób, w tym
Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika.
Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Głównego
w okresie między jego posiedzeniami, informując o nich Zarząd Główny na jego
najbliższym posiedzeniu.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez Przewodniczącego lub
zastępującego go Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeby, co najmniej raz na
6 miesięcy.
4. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący Zarządu
Głównego lub zastępujący go Wiceprzewodniczący w miarę potrzeby co najmniej
raz na 3 miesiące.
5. Do ważności posiedzeń Zarządu Głównego i jego Prezydium konieczna jest
obecność co najmniej połowy ich członków, w tym Przewodniczącego i
Sekretarza.
6. Uchwały Zarządu Głównego i jego Prezydium zapadają zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos
Przewodniczącego posiedzenia. Na wniosek 1/3 liczby członków biorących udział
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w posiedzeniu Zarządu Głównego i jego Prezydium zarządza się głosowanie
tajne w sprawach dotyczących członków władz Stowarzyszenia.
7. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu
Głównego łącznie, w tym co najmniej jeden powinien być członkiem Prezydium
Zarządu Głównego.
Art. 22
1. Główna
Komisja
Rewizyjna
jest
najwyższym
organem
kontrolnym
Stowarzyszenia, odpowiedzialnym przed Walnym Zebraniem Reprezentantów.
2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej
wszystkich władz Stowarzyszenia, kontrola jego majątku oraz
przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
występowanie do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Reprezentantów,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Reprezentantów i
występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego
Zarządu Głównego,
występowanie do Walnego Zebrania Reprezentantów o odwołanie
członka Zarządu Głównego oraz zawieszenie w funkcjach członków
Zarządu Głównego,
nadzór nad prawidłową działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
występowanie do Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia w
funkcjach Zarządu Oddziałów lub poszczególnych członków tego
Zarządu,
uchwalenie regulaminu swojego działania oraz regulaminu działania
Komisji Rewizyjnej Oddziałów.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków oraz 2 zastępców
członków, wybieranych na okres 4 lat. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze
swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
2. W celu wykonania swoich zadań Główna Komisja Rewizyjna może żądać od
władz, członków i pracowników Stowarzyszenia wszelkich sprawozdań i
wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan
majątku Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej
ma prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Głównego i jego Prezydium.
Art. 23
1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Oddział złożony z co
najmniej 15 członków.
2. Oddziały mogą być tworzone na obszarze obejmującym kilka województw,
województwa, gminy, miasta, dzielnicy oraz przy instytucjach i zakładach pracy.
3. O utworzeniu, zasięgu terytorialnym oraz likwidacji Oddziału decyduje Zarząd
Główny.
Art. 24
Władzami Oddziału są:
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1. Walne Zebranie,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna.
Art. 25
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą na szczeblu Oddziału.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
Wybór reprezentantów na Walne Zebranie Reprezentantów stosownie
do wytycznych Zarządu Głównego,
Uchwalenie programu działalności Oddziału i środków jego realizacji w
ramach wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia,
Uchwalanie projektów budżetu i planów finansowo-gospodarczych
Oddziału,
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
Rozpatrywanie spraw dotyczących Oddziału wniesionych pod obrady
przez członków Oddziału, jego władz albo przekazanych przez Zarząd
Główny.

1. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zebrania zwoływane są raz na dwa lata, zaś nadzwyczajne z inicjatywy Zarządu
Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej, na żądanie 1/3 członków Oddziału lub
na zlecenie Zarządu Głównego. Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału.
2. Termin oraz porządek obrad Walnego Zebrania winny być podane do
wiadomości członków Oddziału najpóźniej na 2 tygodnie przed zebraniem.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może obradować jedynie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
3. Do ważności obrad Walnego Zebrania niezbędna jest obecność 1/2 ilości
członków Oddziału.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na
zebraniu członków.
5. Głosowanie jest jawne. Na wniosek przyjęty przez co najmniej 1/3 liczbę
członków głosowanie jest tajne.

Art. 26
1. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym Stowarzyszenia na szczeblu
Oddziału i sprawuje swe funkcje w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1)
2)
3)
4)

Kierowanie działalnością Oddziału,
Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnych Zebrań,
Wykonywanie uchwał i zarządzeń Zarządu Głównego,
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5)
6)
7)
8)
9)

Przygotowanie na Walne Zebranie wniosków, preliminarzy i sprawozdań
z działalności,
Zwoływanie Walnych Zebrań,
Składanie sprawozdań władzom nadrzędnym Stowarzyszenia,
Pobieranie składek członkowskich,
Zarządzanie majątkiem przydzielonym Oddziałowi uchwałą Zarządu
Głównego,

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków oraz 2 zastępców członków
wybranych przez Walne Zebranie. W razie stałej lub czasowej przeszkody w
pełnieniu obowiązków przez członka Zarządu Oddziału w jego prawa i obowiązki
wchodzi kolejny zastępca.
2. Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Sekretarza oraz
Skarbnika.
3. Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go
członek Zarządu Oddziału w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. Do ważności posiedzeń Zarządu Oddziału konieczna jest obecność 3 członków.
5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W razie
równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. Na wniosek
jednego z członków Zarządu Oddziału zarządza się głosowanie tajne w sprawach
dotyczących członków władz Stowarzyszenia.
6. Do reprezentowania Oddziału Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie
Zarządu Oddziału łącznie, w tym co najmniej jeden z nich powinien być osobą
określoną w art. 26 ust.5 Statutu.
Art.27
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym na szczeblu Oddziału.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

2)
3)
4)
5)

kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej
Zarządu Oddziału, kontrola majątku powierzonego Oddziałowi,
przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
występowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie Walnego Zebrania,
składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i występowanie z
wnioskami w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
występowanie do Walnego Zebrania w sprawie odwołania członków
Zarządu Oddziału i zawieszanie w funkcjach członków tego Zarządu,
składanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców członków wybieranych
przez Walne Zebranie. Komisja wybiera ze swego składu Przewodniczącego i
Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Główną
Komisję Rewizyjną.
3. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma
prawo brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.
Art. 28
1. Stowarzyszenie ma prawo posiadać, nabywać i zbywać majątek ruchomy i
nieruchomy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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2. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze, nieruchomości i ruchomości.
3. Fundusze Stowarzyszenia powstają z:
1)
2)
3)
4)
5)

Składek członkowskich,
Darowizn i zapisów,
Dotacji i innych dochodów niestałych w tym zbiórek publicznych i imprez,
Dochodów z majątku własnego oraz działalności statutowej,
Dochodów z działalności gospodarczej, na którą Stowarzyszenie
uzyskało zezwolenie wymagane odrębnymi przepisami.

Art. 29
Wszystkie akty prawne, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub
zmianę majątku Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisów
upoważnionych przez Zarząd Główny osób.
Art. 30
Zarządy Oddziałów dysponują majątkiem Stowarzyszenia tylko na podstawie
upoważnienia Zarządu Głównego.
Art. 31
W razie podjęcia przez Walne Zebranie Reprezentantów uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zebranie Reprezentantów określi, na jaki cel ma być
przeznaczony majątek Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną.
Art. 32
Do czasu powołania Oddziałów i wyboru reprezentantów Oddziałów funkcje Walnego
Zebrania Reprezentantów sprawuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Katowice, 16.03.2002 r.
Przewodniczący ZG ChSM

Sekretarz ZG ChSM
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