Załącznik do Uchwały nr 1/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego

STATUT
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
STOWARZYSZENIA MEDYCZNEGO

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 1
1.

2.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Medyczne, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104) oraz
niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej ChSM.
Art. 2

Stowarzyszenie jest organizacją chrześcijańską o charakterze świeckim, opartą na dialogu
międzywyznaniowym, zrzeszającym pracowników medycznych, studentów uczelni i szkół
medycznych oraz osoby wspierające.
Art. 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz
naczelnych jest miasto Poznań.
Art. 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
Art. 5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi
i innymi instytucjami.
Art. 6
Stowarzyszenie ma prawo używania znaku, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
Art. 7
1.
2.

Stowarzyszenie opiera swą działalność statutową na społecznej pracy członków.
Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.
Art. 8

1.
2.
3.

Stowarzyszenie może powoływać Oddziały na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
Oddziały powołane są przez Zarząd Główny w trybie uchwały na wniosek grupy inicjatywnej.
Oddziały skupiają członków zwyczajnych i wspierających.
Art. 9

Działalność Stowarzyszenia jest jawna i opiera się na niniejszym Statucie oraz regulaminach.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
Art. 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1.
2.
3.

Rozpowszechnianie wśród pracowników medycznych zasad etyki chrześcijańskiej;
Upowszechnianie i pogłębianie wiedzy biblijnej;
Pomoc pracownikom Służby Zdrowia w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu
zawodowego i etycznego;

4.

Kształtowanie postaw zmierzających do umacniania rodziny, ochrony zdrowia, opieki
społecznej i poszanowania pracy, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez
osobistą bliską relację z Jezusem Chrystusem;
Art. 11

Dla zrealizowania powyższych celów Stowarzyszenie:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Organizuje wykłady, kursy i konferencje, obozy studenckie o charakterze ewangelizacyjnym
i medycznym, także wystawy, imprezy kulturalne;
Prowadzi działalność wydawniczą broszur, czasopism, książek i nośników multimedialnych;
Zakłada i prowadzi ośrodki ochrony zdrowia i opieki społecznej;
Utrzymuje kontakty i współpracuje z organizacjami krajowymi, zagranicznymi
prowadzącymi działalność o podobnych celach;
Organizuje i prowadzi zbiórkę i rozdzielnictwo artykułów pierwszej potrzeby, medycznych
i innych potrzebnych dla ośrodków ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz inne cele
charytatywne;
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.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 12
1.

2.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi lub
innego państwa oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych.
Art. 13

1.
2.
3.

Członkiem zwyczajnym może zostać każdy pełnoletni chrześcijanin, pragnący realizować
swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii oraz akceptujący cele Stowarzyszenia.
Złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
Zostanie przyjęty przez Zarząd Główny.
Art. 14

Członkami zwyczajnymi mogą być:
1.
2.

Pracownicy medyczni.
Studenci wyższych uczelni medycznych i szkół medycznych o specjalnościach medycznych.
Art. 15

Członek zwyczajny ma:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
2. Prawo uczestniczenia w zebraniach, kursach, konferencjach i innych imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Przynależności do komisji problemowych i grup szczególnych zainteresowań.
4. Korzystanie ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

5.
6.

Prawo do przedstawiania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
Prawo do noszenia odznaki członkowskiej.
Art. 16

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
3. Przestrzegania zasad etyki chrześcijańskiej.
4. Opłacania rocznej składki członkowskiej w wysokości i terminach, ustalonych przez władze
Stowarzyszenia.
Art. 17
1.

2.

Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu
Głównego,
b) Skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny w przypadku nieuzasadnionego braku
aktywności lub zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres powyżej dwunastu
miesięcy,
c) Wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego za postępowanie nieetyczne lub działanie na
szkodę Stowarzyszenia,
d) Zgonu członka,
e) Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na utratę praw publicznych.
Członek Stowarzyszenia wyjeżdżający na dłuższy pobyt za granicę nie traci swych uprawnień
pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej.
Art. 18

Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego
Zebrania. Odwołanie winno być zgłoszone na piśmie w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji
członkowi. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie, odwołującemu się nie przysługują
prawa członkowskie.
Art. 19
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego
w oparciu o pisemną deklarację kandydata wspartą wnioskiem jednego członka zwyczajnego
Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo do udziału w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, a także
do wnoszenia inicjatyw technicznych i organizacyjnych.
4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
Art. 20
Utrata praw członka wspierającego następuje zgodnie z art. 17 pkt. 1. z wyjątkiem pkk. 1 b)
Art. 21
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 chrześcijańskiej;

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek
Zarządu.
3. Członek honorowy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego nie musi składać deklaracji
o przystąpieniu do Stowarzyszenia i jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej;
4. Członek honorowy może uczestniczyć w spotkaniach Zarządu Głównego bądź Prezydium
Zarządu Głównego na ich zaproszenie;
5. 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.18 statutu.

Rozdział IV
Władze naczelne
Art. 22
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.
1.

2.

3.

4.

Walne Zebranie,
Zarząd Główny,
Główna Komisja Rewizyjna.
Art. 23
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. W trybie tym można powołać nie
więcej niż połowę składu władz.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych
członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata i kończy się z chwilą
wyboru nowych władz.

Walne Zebranie
Art. 24
1.
2.
3.
4.

5.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co 4 lata i mają charakter sprawozdawczowyborczy.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o jego terminie,
miejscu i proponowanym porządku obrad najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem jego
rozpoczęcia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.

6.

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno odbyć się najpóźniej w terminie 60 dni od daty
zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art. 25

1.
2.

Walne Zebranie obraduje według ustalonego i uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) Wybór przewodniczącego obrad;
b) Uchwalenie regulaminu obrad;
c) Uchwalenie programów działalności Stowarzyszenia;
d) Wybór i odwoływanie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
e) Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego;
f) Przyjmowanie sprawozdań i wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej;
g) Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego na wniosek
Głównej Komisji Rewizyjnej;
h) Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Zarząd Główny;
i) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego w sprawach członkowskich;
j) Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczenia majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia;
k) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
l) Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
Art. 26

1.

2.
3.

Uchwały Walnego Zebrania z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu i rozwiązania
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
a) W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
b) W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym
terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Uchwały dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości
3/4 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.
Głosowanie odbywa się jawnie. Na wniosek przyjęty przez co najmniej 1/3 liczby członków
Stowarzyszenia głosowanie może być tajne.

Zarząd Główny
Art. 27
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością i pracami Stowarzyszenia
w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami, zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego
Zebrania oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd Główny składa się 5 - 7 członków wybranych przez Walne Zebranie na okres 4 lat.
Członkiem Zarządu może być jedynie członek Stowarzyszenia.
Przewodniczącym Zarządu Głównego zostaje kandydat, który uzyska więcej niż 50 %
oddanych głosów ważnych.
Na pierwszym posiedzeniu, Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium w składzie
5 osób: dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Skarbnika. Przewodniczący –
wybrany przez Walne Zebranie
Prezydium Zarządu Głównego podejmuje decyzje w imieniu Zarządu Głównego w okresie
między jego posiedzeniami, informując o nich Zarząd Główny na jego najbliższym
posiedzeniu.
Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez Przewodniczącego lub zastępującego go
Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeby, co najmniej raz na 6 miesięcy.

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwołuje Przewodniczący Zarządu Głównego lub
zastępujący go Wiceprzewodniczący w miarę potrzeby.
8. Do ważności posiedzeń Zarządu Głównego i jego Prezydium konieczna jest obecność co
najmniej połowy ich członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego
i Sekretarza.
9. Uchwały Zarządu Głównego i jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
posiedzenia.
10. Na wniosek 1/3 liczby członków biorących udział w posiedzeniu Zarządu Głównego i jego
Prezydium zarządza się głosowanie tajne w sprawach dotyczących członków władz
Stowarzyszenia.
11. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu Głównego
łącznie, w tym co najmniej jeden powinien być członkiem Prezydium Zarządu Głównego.
7.

Art. 28
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
Zapewnienie przestrzegania Statutu,
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
Realizowanie programu działalności Stowarzyszenia,
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
Uchwalanie budżetu rocznego, planów finansowo-gospodarczych Stowarzyszenia oraz
wysokości składek członkowskich,
g) Powoływanie komisji problemowych sekcji środowiskowych oraz zatwierdzanie
regulaminów ich działania,
h) Powoływanie Oddziałów oraz nadzór nad ich działalnością,
i) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości,
j) Przyjmowanie darowizn i zapisów,
k) Zwoływanie Walnych Zebrań,
l) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów krajowych i zagranicznych.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Główna Komisja Rewizyjna
Art. 29
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Główna Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5, wybieranych na okres 4 lat. Główna Komisja
Rewizyjna wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego składu Przewodniczącego, oraz
Sekretarza. Głównej Komisji Rewizyjnej służy prawo kooptacji.
Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
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.
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Głównej Komisji Rewizyjnej ma prawo
brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium.
Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
naczelnych Stowarzyszenia.

Art. 30
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej wszystkich władz
Stowarzyszenia, kontrola jego majątku oraz przedstawienie wniosków i zaleceń
pokontrolnych,
b) Występowanie do Zarządu Głównego o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
c) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i występowanie z wnioskami w sprawie
absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego,
d) Występowanie do Walnego Zebrania o odwołanie członka Zarządu Głównego oraz
zawieszenie w funkcjach członków Zarządu Głównego,
e) Nadzór nad prawidłową działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów, jeżeli takie
istnieją
f) Występowanie do Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia w funkcjach Zarządu
Oddziałów lub poszczególnych członków tego Zarządu,
g) Uchwalenie regulaminu swojego działania.

Rozdział V
Oddziały
Art. 31
1.
2.

Do zorganizowania Oddziału wymagana jest inicjatywa, co najmniej 7 osób zamierzających
działać w tym Oddziale.
Uprawomocnienie działalności Oddziału wymaga złożenia przez grupę inicjatywną wniosku
do Zarządu Głównego, który powołuje dany Oddział.
Art. 32

1.
2.
3.

Oddział jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia złożony z co najmniej 7 członków.
O utworzeniu, zasięgu terytorialnym oraz likwidacji Oddziału decyduje Zarząd Główny.
Zarząd Główny może zezwolić, aby Oddział uzyskał osobowość prawną.
Art. 33

Władzami Oddziału są:
1.
2.
3.

Walne Zebranie,
Zarząd Oddziału,
Komisja Rewizyjna.
Art. 34

1.
2.

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) Wybór i odwoływanie Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej,
b) Wybór reprezentantów na Walne Zebranie stosownie do wytycznych Zarządu Głównego,
c) Uchwalenie programu działalności Oddziału i środków jego realizacji w ramach
wytycznych władz naczelnych Stowarzyszenia,
d) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
e) Rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
f) Rozpatrywanie spraw dotyczących Oddziału wniesionych pod obrady przez członków
Oddziału, jego władz albo przekazanych przez Zarząd Główny.

Art. 35
1.

2.
3.
4.
5.

Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebrania
zwoływane są raz na cztery 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.
Termin oraz porządek obrad Walnego Zebrania winny być podane do wiadomości członków
Oddziału najpóźniej na 4 tygodnie przed zebraniem.
Do ważności obrad Walnego Zebrania niezbędna jest obecność 1/2 ilości członków Oddziału.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu
członków.
Głosowanie jest jawne. Na wniosek przyjęty przez co najmniej 1/3 liczbę członków
głosowanie może być tajne.
Art. 36

1.
2.
3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Oddziału z inicjatywy własnej, na wniosek
Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
Zarząd Oddziału zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu czterech
tygodni od otrzymania wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
Art. 37

1.
2.
3.

Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym Stowarzyszenia na szczeblu Oddziału
i sprawuje swe funkcje w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a) Kierowanie działalnością Oddziału,
b) Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
c) Wykonywanie uchwał i zaleceń Walnych Zebrań,
d) Wykonywanie uchwał i zarządzeń Zarządu Głównego,
e) Przygotowanie na Walne Zebranie wniosków, preliminarzy i sprawozdań z działalności,
f) Zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału,
g) Składanie sprawozdań władzom nadrzędnym Stowarzyszenia,
h) Pobieranie składek członkowskich,
g) Zarządzanie majątkiem przydzielonym Oddziałowi uchwałą Zarządu Głównego,
h) Uchwalanie projektów budżetu i planów finansowo-gospodarczych Oddziału,
Art. 38

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
Przewodniczącym Zarządu Oddziału zostaje kandydat, który uzyska więcej niż 50 %
oddanych głosów ważnych.
Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona Sekretarza oraz Skarbnika.
Posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Przewodniczący lub zastępujący go członek Zarządu
Oddziału w miarę potrzeby.
Do ważności posiedzeń Zarządu Oddziału konieczna jest obecność 3 członków.
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
Oddziału.

7.

Do reprezentowania Oddziału Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu
Oddziału łącznie, w tym co najmniej jeden z nich powinien być osobą określoną w art. 27
ust.10 Statutu.
Art. 39

1.
2.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym na szczeblu Oddziału.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrola co najmniej raz w roku działalności statutowej i finansowej Zarządu Oddziału,
kontrola majątku powierzonego Oddziałowi, przedstawienie wniosków i zaleceń
pokontrolnych,
b) Występowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie Walnego Zebrania,
c) Składanie sprawozdań na Walnych Zebraniach i występowanie z wnioskami w sprawie
absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału,
d) Występowanie do Walnego Zebrania w sprawie odwołania członków Zarządu Oddziału
i zawieszanie w funkcjach członków tego Zarządu,
e) Składanie sprawozdań Głównej Komisji Rewizyjnej.
Art. 40

1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja
wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Główną Komisję
Rewizyjną.
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brania
udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału.

Rozdział VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
Art. 41
1.
2.
3.

4.

Stowarzyszenie ma prawo posiadać, nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze, nieruchomości i ruchomości.
Fundusze Stowarzyszenia powstają z:
a) Składek członkowskich,
b) Darowizn i zapisów,
c) Dotacji i innych dochodów niestałych w tym zbiórek publicznych i imprez,
d) Dochodów z majątku własnego oraz działalności statutowej,
e) Dochodów z działalności gospodarczej, na którą Stowarzyszenie uzyskało zezwolenie
wymagane odrębnymi przepisami.
Środki z funduszy Stowarzyszenia służą wyłącznie do realizacji celów statutowych.
Art. 42

Wszystkie akty prawne, które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę majątku
Stowarzyszenia wymagają dla swej ważności podpisów osób upoważnionych przez Zarząd
Główny.
Art. 43
Zarządy Oddziałów dysponują majątkiem Stowarzyszenia tylko na podstawie upoważnienia
Zarządu Głównego.

Działalność gospodarcza
Art. 44
1.

2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: wydawnictwa broszur, ulotek
czasopism, książek, nośników multimedialnych, usług medycznych;

Rozdział VII
Podstawowe zasady ordynacji wyborczej
Art. 45
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
W ostatnim roku kadencji wybory rozpoczynają się w Oddziałach, jeżeli takie istnieją,
a następnie na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.
Wybory władz są tajne. Za zgodą uczestników Walnego Zebrania, wybory mogą być jawne.
Kandydatów do władz mogą zgłaszać Komisji Wyborczej członkowie Stowarzyszenia,
ustępujący Zarząd Główny, Komisja Rewizyjna. Kandydatami mogą być członkowie
Stowarzyszenia posiadający bierne prawo wyborcze, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przewodniczącym Stowarzyszenia, Zarządu Oddziału zostaje kandydat, który uzyska więcej
niż 50 % oddanych głosów ważnych.
Pozostałymi członkami Władz Stowarzyszenia: Zarządu Głównego, Głównej Komisji
Rewizyjnej i Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału zostają kandydaci, którzy
w wyniku wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
W przypadku rezygnacji, zgonu lub niemożności pracy w okresie kadencji członka Zarządu
Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Zarządu Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej
Oddziału na jego miejsce wchodzi inny członek w drodze kooptacji.
W razie zgonu, rezygnacji lub długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez
Przewodniczącego, funkcję tę do zakończenia kadencji obejmuje Wiceprzewodniczący
w drodze kooptacji.
Wybory i uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia, Walnego Zebrania Oddziału dokonane
i podjęte w pierwszym terminie większością głosów mają moc obowiązującą, gdy w obradach
bierze udział, co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez
względu na liczbę osób uprawnionych.

Rozdział VIII
Zmiana statutu oraz likwidacja stowarzyszenia
Art. 46
1.

2.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej albo
Zarządów Oddziałów.
Uchwała zapada bezwzględną większością głosów, w obecności połowy członków
uprawnionych do głosowania.

3.

1.

2.

Zmiana Statutu powinna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania, tekst
proponowanych zmian powinien być podany członkom Stowarzyszenia do wiadomości nie
później niż 30 dni przed Walnym Zebraniem.
Art. 47
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne
Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Rozdział IX
Przepisy przejściowe
Art. 48
1. Statut przyjęto uchwałą na I Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w dniu
07 października 2016 r.
2. Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna wybrani na Walnym Zebraniu w dniu
24.10.2015r. działają na podstawie dotychczas zatwierdzonego Statutu z dnia 16 marca 2002r.
o numerze KRS 0000123437 do czasu zatwierdzenia nowego Statutu przez Sąd Rejonowy
Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
3. Skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej wybrany na Walnym Zebraniu w dniu
24.10.2015r. pozostaje niezmieniony do zakończenia kadencji.
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