
STATUT STOWARZYSZENIA  

KLASTER „TECHNOLOGIA W MEDYCYNIE” 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze dobrowolnym i samorządnym.  

3. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu i uchwał organów Stowarzyszenia oraz 

powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w tym ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7.04.1989r. r., (tj. z dnia 24 sierpnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 

1393). 

4. Stowarzyszenie może otrzymać statut organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisu do Krajowego 

Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań określonych ustawą o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie z 24.04.2003r. (tj. z dnia 1 lutego 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 239). 

 

§ 2. 

1. Pełna Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Klaster „Technologia w Medycynie”. Nazwa skrócona Klaster 

Technomed.  

2. Stowarzyszenie może posługiwać się wyróżniającym znakiem graficznym (logo).    

 

§ 3. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów, ul. Rejtana 16C.   

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej 

granicami. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych o celach podobnych do celów 

Stowarzyszenia, na warunkach określonych w statutach tych organizacji. 

 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy członków oraz innych osób, którzy mogą świadczyć pracę 

społecznie lub odpłatnie na podstawie stosownych umów, w tym umów o pracę, zawieranych ze 

Stowarzyszeniem. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 6. 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1) rozwój badań w zakresie szeroko pojętej medycyny oraz technologii stosowanych w medycynie, 

2) stosowanie w medycynie rozwiązań i technik z zakresu diagnostyki wspomaganej komputerowo, 

3) systemów przetwarzania danych w tym obrazów 3D oraz sposobów obróbki danych w celu wytwarzania 

prototypów wspomagających procesy medyczne: diagnozowanie, planowanie operacji, przebieg operacji 

oraz rehabilitację, 

4) rozwój rozwiązań technicznych i technologicznych w zakresie projektowania systemów 

wspomagających leczenie i rehabilitację osób o ograniczonej zdolności ruchowej, oraz osób ze 

schorzeniami innych układów i narządów  

5) wdrażanie i propagowanie technologii wpływających pozytywnie na jakość życia i zdrowie obywateli, 

6) badanie technologii w zakresie zdrowego trybu życia i ekologii, 

7) badanie biotechnologii powiązanych ze zdrowym trybem życia, 

8) propagowanie wiedzy w zakresie zdrowia, zapobiegania chorobom, rehabilitacji i pomocy ludziom 

niepełnosprawnym, 

9) edukację personelu medycznego i pacjentów w zakresie realizacji celów statutowych 



10) rozpowszechnienie idei stowarzyszenia 

11) Wspieranie działalności naukowo-badawczej członków stowarzyszenia w zakresie udziału w 

konferencjach i sympozjach naukowych oraz działalności publikacyjnej i wydawniczej.  

§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie własnych badań naukowych  oraz wspieranie badań innych jednostek  

2) współpraca ze szpitalami oraz innymi jednostkami opieki zdrowotnej 

3) współpraca z uczelniami wyższymi oraz innymi jednostkami sektora oświaty i nauki  

4) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, oraz środkami masowego przekazu oraz 

jednostkami i osobami zainteresowanymi działaniami na rzecz celów stowarzyszenia, 

5) reprezentowanie interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia wobec organów władzy państwowej i 

samorządowej 

6) reprezentowanie interesów zbiorowych członków Stowarzyszenia wobec innych uczestników systemu 

opieki zdrowotnej oraz życia publicznego i obrotu gospodarczego  

7) opiniowanie i kształtowanie racjonalnej polityki w zakresie zapotrzebowania na usługi medyczne 

8) organizowanie spotkań dyskusyjnych, wykładów, szkoleń, kursów i odczytów, itp., 

9) organizowanie praktyk i stażów krajowych i zagranicznych 

10) prowadzenie działalności informacyjno-publicystycznej oraz wydawniczej 

11) tworzenie funduszy stypendialnych 

12) ustanawianie fundacji wspierających inicjatywy, badania i prace podejmowane w celu doskonalenia i 

rozwoju różnych form organizacyjno-prawnych przydatnych dla opieki medycznej, 

13) powoływanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, jednostek zajmujących się udzielaniem 

kredytów i pożyczek pieniężnych członkom Stowarzyszenia, 

14) nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji z organizacjami o podobnym profilu, 

15) pozyskiwanie funduszy pomocowych dla działalności osób, placówek lub inicjatyw wspieranych przez 

stowarzyszenie, 

16) prowadzenie doradztwa dla członków Stowarzyszenia, 

17) prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. 

 

§8. 

Dla potrzeb realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie 

związanym z realizacja celów statutowych. 

 

 

§9. 

Przychody osiągane z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie służą pokrywaniu kosztów 

działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych. Dochód Stowarzyszenia nie może być 

przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10. 

Członkostwo w stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza samodzielności członków w odniesieniu do 

prowadzonej własnej działalności. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych 

2) członków wspierających 

3) członków honorowych. 

 

§ 11. 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej – zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała 

na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.  

3. Członkiem honorowym może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie 



posiadająca osobowości prawnej, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub w inny 

szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.  

4. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

 

§ 12. 

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem organów Stowarzyszenia, 

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o odmowie przyjęcia w 

poczet członków Stowarzyszenia lub skreśleniu z listy członków, 

4) korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, w szczególności 

do wszelkich form pomocy przewidzianych w organizacji, 

5) dostępu z korzystania z informacji o działalności Stowarzyszenia, 

6) uczestniczenia w zebraniach, pracach, kursach organizowanych przez Stowarzyszenie i jego statutowe 

organy, 

7) uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach Walnego Zebrania Członków, 

 

§ 13. 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:  

1) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia 

2) swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia oraz dbać o jego 

dobre imię 

3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia  

4) przestrzegać Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,  

5) opłacać terminowo składki członkowskie i opłaty wpisowe na rzecz Stowarzyszenia w razie ich 

ustanowienia 

 

§ 14. 

Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos na Walnym Zebraniu Członków. 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków i wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i winno być 

złożone do listy obecności przed przystąpieniem do udziału w obradach.  

 

§ 15. 

1. Członek wspierający i honorowy może brać udział w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu, 

jeżeli zostanie zaproszony przez Zarząd. Członek wspierający i honorowy ma prawo uczestniczyć w 

dyskusji, wyrażać opinie i propozycje co do sposobu realizacji celów Stowarzyszenia.  

2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej i opłaty wpisowej.  

 

§ 16. 

Członkowie Stowarzyszenia, jak również prowadzone przez nich osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

mają  prawo używać nazwy oraz logo Stowarzyszenia w celach informacyjnych i promocyjnych 

prowadzonej przez siebie działalności – wyłącznie na zasadach określonych uchwałą Zarządu. 

 

§ 17. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na podstawie: 

1) uczestnictwa w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia i wpisaniu na listę założycieli Stowarzyszenia 

(założyciele mają status członków zwyczajnych Stowarzyszenia), 

2) uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. 

 

§18. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub ustania bytu prawnego osoby prawnej, 

3) wykluczenia członka. 
2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku: 



1) nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia, 

2) prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, 

3) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

4) zalegania z zapłatą składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy 
3. O wykluczeniu członka Stowarzyszenia orzeka Zarząd stosowną uchwałą podając przyczyny swojej 

decyzji w treści uchwały.  

4. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, składając 

odwołanie za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

Odwołanie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku złożenia odwołania o którym mowa w ust. 4 w terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie 

Członków w terminie niezwłocznym nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia odwołania 

uwzględniając rozpoznanie odwołania w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Na skutek 

odwołania Walne Zebranie Członków  podejmuje decyzję w formie uchwały podtrzymującą decyzję 

zarządu o wykluczeniu członka lub uchylającą taką decyzję. Uchwała Walnego Zebrania Członków w 

tym zakresie jest ostateczna.  

6. Skutek w postaci wykluczenia członka Stowarzyszenia następuje z dniem uchwały Walnego Zebrania 

Członków podtrzymującej decyzję Zarządu.  

7. Do uchwał Zarządu odmawiających przyznania członkostwa stosuje się odpowiednio zasady 

odwołania i jego rozpoznania określone w ust. 4-6. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 19. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna 

 

§ 20. 

Władze Stowarzyszenia mają prawo ustalić we własnym zakresie regulaminy wewnętrzne, regulujące 

szczegółowe zasady ich działania przy uwzględnieniu zasad wynikających z niniejszego statutu. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 21. 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w której prawo udziału mają 

wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku utworzenia 

Oddziału Stowarzyszenia członkowie zwyczajni działający w tej jednostce mają prawo uczestniczyć w 

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia poprzez Delegatów wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków Oddziału. 

2. Członkowie wspierający Stowarzyszenia i zaproszeni goście mają prawo uczestniczyć w Walnym 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 

§ 22. 

1. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 

1) raz w roku, jako zebranie o charakterze  sprawozdawczym obejmujące  zatwierdzenie 

sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz  

2) raz na dwa lata jako zebranie o charakterze  sprawozdawczo - wyborczym, w zależności od 

upływu kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,  obejmujące  zatwierdzenie 

sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz 

udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, Komisji 

Rewizyjnej, na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia oraz na 

żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych (delegatów). 



4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego 

miesiąca od dnia zgłoszenia żądania przewidzianego w ust. 2. 

5. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków na 14 dni przed jego terminem 

zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Stowarzyszenia albo jedynie Zarządy Oddziałów, w 

przypadku utworzenia Oddziałów Stowarzyszenia. 

6. Walne Zebranie Członków może się odbyć bez formalnego zwołania i podejmować wiążące 

uchwały, jeżeli na Zebraniu obecni są wszyscy członkowie zwyczajni (delegaci), a nikt z obecnych nie 

wniósł sprzeciwu co do odbycia Zebrania lub objęcia poszczególnych spraw porządkiem obrad. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. 

8. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 7 zarząd proponuje zebranym drugi termin 

Walnego Zebrania Członków, jednakże termin ten nie może zostać wyznaczony wcześniej niż po 

upływie 2 tygodni licząc od pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie 

uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę 

obecnych, uprawnionych do głosowania członków. Tryb niniejszy nie dotyczy podejmowania uchwał 

o zmianach statutu i o rozwiązaniu stowarzyszenia.  

9. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Osoba otwierająca Walne Zebranie Członków przystępuje do 

przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego danego Walnego Zebrania Członków w drodze stosownej 

uchwały Walnego Zebrania Członków. Po dokonanym wyborze Przewodniczący poddaje pod 

głosowanie porządek obrad i prowadzi dalsze obrady Walnego Zebrania Członków.   

10. W sprawach osobowych Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym, w 

pozostałych sprawach – w głosowaniu jawnym. 

 

§ 23. 

Poza sprawami zastrzeżonymi wyraźnie niniejszym statutem oraz obowiązującymi przepisami prawa do 

kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

1) uchwalenie Statutu i jego zmian; 

2) uchwalanie ordynacji wyborczych oraz Regulaminu Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwoływanie członków Zarządu; 

4) wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej; 

5) ustalanie terminów i wysokości składek członkowskich; 

6) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

7) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia; 

8) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia; 

9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu; 

10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek 

Zarządu, 

11) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

12) rozstrzyganie o innych istotnych sprawach Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd 

13) powołanie Komisji Likwidacyjnej, w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia 

14) decydowanie o przeznaczeniu majątku w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia 

 

Zarząd 

 

§ 24. 

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie w zakresie wszystkich czynności 

sądowych i pozasądowych. 

2. Zarząd składa się z jednej lub większej ilości osób powoływanych na okres wspólnej kadencji, która 

wynosi dwa lata. 

3. Powołani członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu oraz inne funkcje w miarę 

potrzeb. 

4. Walne Zebranie Członków może w każdej chwili odwołać członka Zarządu. 

5. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia potrzebne 



jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Zarządu. 

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, na wniosek Prezesa Zarządu lub innego członka 

Zarządu. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezes lub w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. 

8. Zarząd ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków, w związku z czym obowiązany 

jest przedstawiać sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia na każdym Zwyczajnym Walnym 

Zebraniu Członków.  

9. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia się Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie 

z działalności Stowarzyszenia za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. 

Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z 

mandatami pozostałych członków Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również w razie jego 

rezygnacji, śmierci lub odwołania. 

10. W razie rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu winni zwołać w terminie 

14 dni Walne Zebranie Członków, którego porządek obrad winien obejmować uzupełnienie składu 

Zarządu.   

11. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a  członkiem Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje 

pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków lub jeden z członków Komisji 

Rewizyjnej powołany uchwałą Komisji Rewizyjnej.  

 

§ 25. 

1.  Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

2) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

3)  realizacja celów Stowarzyszenia 

4) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków Stowarzyszenia oraz skreślenia 

osoby z listy członków Stowarzyszenia; 

8) prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia, 

9) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności honorowego 

członka Stowarzyszenia, 

10) rozpatrywanie wniosków składanych przez członków Stowarzyszenia, 

11) zatrudniania i zwalnianie pracowników, zawieranie umów cywilnoprawnych.  

12) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, 

13) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 

14) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracyjnymi i władzami innych 

organizacji, 

15) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju 

pełnomocnictw w imieniu stowarzyszenia, 

16) podejmowanie uchwał o przynależności stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych 

organizacji oraz delegowanie przedstawicieli stowarzyszenia do tych organizacji, 

17) składanie Walnemu Zebraniu Członków rocznych sprawozdań z działalności zarządu 

18) inne sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych władz Stowarzyszenia. 

2. Zarząd może udzielić członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa dotyczącego dysponowania 

określonymi środkami materialnymi.  

3. Zarząd może powoływać zespoły pomocnicze i komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz 

termin rozpoczęcia i zakończenia zleconych prac. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad 

jego działalnością.  Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlega Zarządowi w 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 



2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres 

wspólnej dwuletniej kadencji przez Walne Zebranie Członków.  

3. Powołani członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz 

inne funkcje w miarę potrzeb.  

4. Walne Zebranie Członków może w każdej chwili odwołać członka Komisji Rewizyjnej.  

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków Komisji 

Rewizyjnej. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, na wniosek 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub innego członka Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący lub w razie jego nieobecności inny członek Komisji Rewizyjnej.  

7. Komisja Rewizyjna zbiera się co najmniej raz na pół roku oraz w miarę potrzeb. 

8. Do wygaśnięcia mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio 

postanowienia statutu dotyczące wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Mandat członka Komisji 

Rewizyjnej wygasa również z dniem wystąpienia okoliczności powodującej niespełnianie przez członka 

Komisji Rewizyjnej jednego z warunków określonych w statucie.  

9. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu. 

 

 

§ 27. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności finansów 

Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli, 

3) prawo żądania zwołania Zebrania Członków,  

4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,  

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków, 

6) składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

§ 28. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej winni spełniać następujące warunki: 

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 29. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i nieruchome, a także prawa i środki pieniężne 

nabyte przez Stowarzyszenie w trakcie jego funkcjonowania. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Stowarzyszenie uprawniony jest Zarząd z tym jednak 

zastrzeżeniem, że rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia lub jego obciążenie ponad wartość  100.000 

t(sto tysięcy pln) jednorazowo lub okresowo w skali roku wymaga zgody Komisji Rewizyjnej. Oświadczenia 

woli wobec osób trzecich w tym zakresie składane są zgodnie z zasadą reprezentacji Stowarzyszenia 

wyrażoną w §24 ust. 5 niniejszego statutu, a zgoda Komisji Rewizyjnej może być wyrażona przed 

podjęciem danej czynności przez Zarząd lub do dwóch miesięcy po jej dokonaniu.  

 

§ 30. 
Źródłami majątku Stowarzyszenia są:  

1) składki członkowskie i opłaty wpisowe,  

2) darowizny, zapisy i spadki,  

3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,  

4) dotacje i inne, 

5) dochody z działalności gospodarczej 

6) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 



stowarzyszenia, 

7) wpływy z ofiarności publicznej, 

8) inne. 

 

§ 31. 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

2. Stowarzyszenie cały swój dochód przeznacza na działalność statutową związaną z realizacją celów 

Stowarzyszenia. 

3. O bieżącym rozdysponowaniu funduszy Stowarzyszenia zgodnie z ust. 2, decyduje Zarząd.  

4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składkę członkowską w ciągu  

30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu członkostwa w Stowarzyszeniu 

 

§ 32. 

Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie wyodrębnia 

rachunkowo w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników. Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku 

publicznego.  

 

§ 33. 

Zabrania się: 

1) udzielania przez Stowarzyszenie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników Stowarzyszenia 

oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”, 

2) przekazywania przez Stowarzyszenie majątku na rzecz swoich członków, członków władz lub 

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

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach, 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub pracowników 

Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

Rozdział VI 

Terenowe jednostki organizacyjne - Oddziały Stowarzyszenia 

 

§ 34. 

1. Utworzenie terenowej jednostki organizacyjne Stowarzyszenia, zwanej Oddziałem, następuje na 

podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków. 

2. Siedzibę i obszar działania Oddziału ustala Walne Zebranie Członków. 

3. Do powołania Oddziału wymagana jest inicjatywa co najmniej 15 członków zwyczajnych zamierzających 

działać w tej jednostce. 

 

§ 35. 

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Oddziału, 

2) Zarząd Oddziału, 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

 

§ 36. 

1. Do władz Oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz 

Stowarzyszenia. 

2. Do zakresu działania Zarządu Oddziału Stowarzyszenia należy także realizacja celów statutowych 



Stowarzyszenia.  

3. Uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Oddziału Stowarzyszenia, który nie ma osobowości prawnej 

podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, w razie braku uchwały Walnego Zebrania Członków w tej sprawie 

oraz w przypadku określonym w ust. 3 pkt. 1. 

4. W razie rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia, który uzyskał osobowość prawną stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z tym, że pozostały po likwidacji majątek 

będący własnością Stowarzyszenia przejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 37. 

1. Delegatów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału w 

liczbie określonej przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Określone liczby delegatów powinno być proporcjonalne do liczby członków zrzeszonych w Oddziale 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 38. 

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania 

Członków wyłącznie w przypadku, gdy zostały objęte porządkiem obrad Walnego Zebrania 

Członków. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe  

 

§ 39. 

1. Niniejszy Statut został przyjęty jednomyślną uchwałą zebrania założycielskiego Stowarzyszenia w 

dniu 26 lipca 2016 roku 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

obowiązującego prawa.  

 

 

 

Przewodniczący zebrania założycielskiego Stowarzyszenia: .....................................  

 

 

Protokolant zebrania założycielskiego Stowarzyszenia: .................................... 

 

 

 

Członkowie Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia: 

 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 

.................................................................... 

 


