STATUT STOWARZYSZENIA
ROZDZIAŁ 1
_____________________________________________________
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie dla Rozwoju Chirurgii Dziecięcej, zwane dalej
Stowarzyszeniem.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto
Wrocław.

§3
1.Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym
Rzeczpospolitej Polskiej.
2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

§5
Stowarzyszenie używa podłużnej pieczęci określającej nazwę i siedzibę Stowarzyszenia.

§6
1.Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności społecznej ogółu członków oraz
społecznej pracy działaczy.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać
określone zadania innym podmiotom.

ROZDZIAŁ 2
_____________________________________________________
Cel i środki działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) zwiększenie efektywności diagnostyki i leczenia chirurgicznego dzieci,
2) promocja zdrowia,
3) pomoc dzieciom- ofiarom wypadków, przestępstw, przemocy domowej
4) promocja badań naukowych w zakresie wad rozwojowych, nowotworów i urazów,
5) upowszechnienie dorobku Kliniki Chirurgii Dziecięcej we Wrocławiu.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współpraca z instytucjami masowego przekazu oraz środowiskami opiniotwórczymi w zakresie
celu Stowarzyszenia,
2) sponsorowanie działalności naukowo-badawczej w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i
leczenia wad rozwojowych, nowotworów i urazów,
3) prowadzenie wymiany doświadczeń i szkoleń w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i
leczenia wad rozwojowych, nowotworów i urazów u dzieci,
4) publikowanie wyników badań i obserwacji klinicznych w zakresie chorób wymagających
leczenia chirurgicznego,
6) prowadzenie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie ratowania
życia ludzkiego i bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ 3
_____________________________________________________
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która zadeklaruje chęć
działania na rzecz dzieci wymagających leczenia chirurgicznego, zostanie zarekomendowana
przez członka zwyczajnego i uzyska akceptację w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o
przystąpieniu i zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto:
a) osoby fizyczne: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, numer PESEL,
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, dołączając także odpis z
właściwego rejestru, jeżeli podlegają wpisowi do rejestr
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna i fizyczna, z
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, która
zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta - na podstawie
pisemnej deklaracji - przez Zarząd Stowarzyszenia - w drodze uchwały.
4. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego
przedstawiciela..
5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna zasłużona dla działalności
Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.

§ 11
Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających leży w kompetencji
Zarządu.

§ 12
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w
głosowaniu
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) udziału w pracach, szkoleniu i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
5) rekomendowania kandydata do Stowarzyszenia,
6) otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych,
7) korzystania z innych uprawnień wynikających ze statutu, uchwał i działalności
Stowarzyszenia.

§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
2) branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,
3) opłacanie składek członkowskich w terminie określonym uchwalą Zarządu.

§14
1.Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyjątkiem prawa wyborczego- czynnego i biernego.
2.Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z
wyjątkiem prawa wyborczego (biernego i czynnego) i obowiązku opłacania składek.
3.Nadanie członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia godności członka honorowego, nie
powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego.

§ 15
1.Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka - zgłoszonego na piśmie,
b) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na skutek zalegania w
opłacaniu składek członkowskich przez okres 1 kwartału od terminu ustalonego uchwałą
Zarządu
c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia,
d) utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia,
e) rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od jego decyzji przysługuje
prawo wniesienia w terminie 14 dni odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ 4
_____________________________________________________
Władze Stowarzyszenia

§ 16
1.Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 2-letnią kadencję do czasu
wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Mandat członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej wygasa po pierwszym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w roku
kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z
powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji, o liczbę członków nie większą jak 1/3, Walne Zebranie dokonuje
uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach
wskazanych w ust. 2 i ust. 3 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego
miejsce, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia
funkcji.

§ 17
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają, o ile Statut nie stanowi inaczej:
1) w pierwszym terminie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków
uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 31 pkt 1 i 2,
2) w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych, który to termin
zostaje wyznaczony 30 minut później od pierwszego terminu.

§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez
Zarząd raz w roku.
2. Zarząd jest zobowiązany powiadomić uczestników o miejscu, terminie oraz porządku
dziennym Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Członek może być powiadomiony o terminie Walnego Zgromadzenia listem poleconym
lub pocztą elektroniczną po wyrażeniu zgody przez członka.

§ 19
1.W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem decydującym wszyscy
członkowie Stowarzyszenia.
2.Zaproszeni przez Zarząd goście mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z
głosem doradczym.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) ustalanie kierunków działania i programu działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór władz w głosowaniu tajnym,
5) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia,
7) uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
8) rozpatrywanie wniosków Zarządu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu
Członków ,
9) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
10) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

§ 21
1. Walne Zgromadzenie Członków wybiera Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej spośród kandydatur zgłoszonych w czasie obrad.
2. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska najwięcej głosów nie mniej jednak niż 50%
obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków, spośród kandydatur
zgłoszonych przez wybranego Prezesa. Do tych wyborów ma zastosowanie § 22 ust. 2.
4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zgromadzenie Członków, spośród
kandydatur zgłoszonych przez wybranego Przewodniczącego. Do tych wyborów ma
zastosowanie § 21 ust. 2.
5. Członek Zarządu nie może być wybranym do Komisji Rewizyjnej

§ 22
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:
1) z inicjatywy Zarządu,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek 50%+1 członka Stowarzyszenia.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w terminie 6 tygodni od
daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
3. Członek może być zawiadomiony o terminie Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą
elektroniczną po wyrażeniu pisemnej zgody przez członka.;

§ 23
Zarząd składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w tym:
 Prezesa
 Skarbnika
 Sekretarza

§ 24
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie miedzy Walnymi Zgromadzeniami
Członków,
2) realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia Członków,
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
4) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem § 29 ust. 2.
5) gospodarka funduszami Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonego przez Walne
Zgromadzenie budżetu,
6) podejmowanie uchwał w sprawach nagród i kar oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy
członkami,
7) przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji,

8) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego,
10) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach
krajowych i zagranicznych,
11) przyjmowanie zapisów, dotacji i darowizn,

§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na kwartał i
zwoływane są przez prezesa lub sekretarza.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych uprawniony
jest Prezes Zarządu samodzielnie albo łącznie Sekretarz i Skarbnik. W sprawach o
charakterze niemajątkowym wymagane jest samodzielne działanie Prezesa Zarządu albo
łączne działanie dwóch członków Zarządu

§ 26
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.

§ 27
1.Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo- gospodarczej,
2) przedstawienie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
5) składania na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie
absolutorium Zarządowi.
6) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w sytuacji gdy Zarząd tego
nie uczyni w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania jego zwołania

2.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej 2 razy w roku.

ROZDZIAŁ 5
_____________________________________________________
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 28
1.Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) fundusze.

2.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpływy ze składek członkowskich i opłat wpisowych,
b) dotacje, subwencje i zapisy,
c) darowizny,
d) wpływy z działalności gospodarczej,
e) dochody z nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia,
f) dochody z ofiarności publicznej.

§ 29
1. Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
2. Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zgromadzenia
Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
d) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości Stowarzyszenia na okres dłuższy niż 3 lata,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 100.000 zł lub
zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.
3. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 30
Władze Stowarzyszenia, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania
się nowo wybranych władz, którym obowiązane są niezwłocznie przekazać majątek i
prowadzone sprawy (akta). Przekazania dokonuje się w formie protokolarnej.

ROZDZIAŁ 6
_____________________________________________________
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 31
1.Zmiana Statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2
uprawnionych do głosowania.
2.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

