STATUT

ON-KO
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
KOORDYNATORÓW OPIEKI ONKOLOGICZNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

ON-KO Ogólnopolskie Stowarzyszenie Koordynatorów Opieki Onkologicznej,
w dalszych postanowieniach Statutu zwane „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym,
samorządnym i trwałym zrzeszeniem, stworzonym dla realizacji celów określonych
w niniejszym Statucie.

2.

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.

3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U.2020.2261 t.j. z dnia 2020.12.16) niniejszego Statutu oraz na
podstawie innych obowiązujących norm prawnych.

4.

Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice.

5.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, Stowarzyszenie może działać również na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

6.

Stowarzyszenie współpracuje i może należeć do innych lokalnych, regionalnych,
krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

7.

Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: ON-KO Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Koordynatorów Opieki Onkologicznej, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami
może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i symboli graficznych. W kontaktach
za granicą Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą ON-KO Polish Association
of Cancer Care Navigators.

8.

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego z napisem
wskazującym jego nazwę.

9.

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: ON-KO.
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10.

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§2
1.

Celem Stowarzyszenia jest:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

popularyzacja funkcji koordynatora opieki onkologicznej oraz koncepcji
systemowego wspierania pacjentów onkologicznych;
promowanie dobrych praktyk w pracy koordynatora opieki onkologicznej;
wspieranie członków stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych do
wykonywania zadań koordynatora opieki onkologicznej;
wspieranie członków stowarzyszenia w rozwoju naukowym;
proponowanie, współtworzenie, konsultowanie i popularyzacja programów
kształcenia dla koordynatorów opieki onkologicznej;
wspieranie badań i inicjatyw na rzecz usprawnienia funkcji koordynatora
w polskim systemie ochrony zdrowia i szybkiej ścieżki onkologicznej;
działania na rzecz współpracy pomiędzy podmiotami i osobami realizującymi
opiekę onkologiczną w Polsce;
wspieranie rozwoju zawodu koordynatora, jego umocowania w systemie i dobrej
legislacji w obszarze opieki nad pacjentami onkologicznymi;
wspieranie koncepcji ustanowienia zawodu koordynatora;
promowanie informacji o korzyściach dla pacjenta i systemu związanych z pracą
koordynatorów opieki onkologicznej;
inicjowanie i udział w badaniach naukowych;
gromadzenie i upowszechnianie informacji o działalności naukowej członków
Stowarzyszenia, także w skali międzynarodowej;
ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia
2020.02.25);
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania;
działalność
na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu;
wywieranie wpływu na kształtowanie polityki dotyczącej onkologii w Polsce;

2

21)
22)
23)
24)
25)
26)

2.

działalność na rzecz tworzenia i propagowania standardów postępowania
w opiece onkologicznej;
pomoc w rozwoju kontaktów naukowych między osobami i instytucjami
działającymi w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej;
upowszechnianie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych;
wspieranie systemu ochrony zdrowia w Polsce, propagowania zdrowego stylu
życia;
ochrona zdrowia, promocja i pobudzania wszelkiej aktywności społecznej;
wspieranie placówek zapewniających opiekę onkologiczną i przeciwdziałanie
wykluczeniom społecznym pacjentów onkologicznych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

tworzenie warunków współdziałania osób i instytucji w Stowarzyszeniu;
wymianę wiedzy i informacji niezbędnych do rozwoju członków Stowarzyszenia;
prowadzenie badań nad funkcjonowaniem zawodu koordynatora i organizacją
opieki onkologicznej w Polsce i innych państwach;
organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych szkoleń,
warsztatów, zjazdów, narad, konferencji i seminariów w celu wymiany
doświadczeń oraz kształcenia działaczy Stowarzyszenia;
opracowanie
i
dystrybucja
materiałów
naukowych,
analitycznych,
publicystycznych, edukacyjnych i szkoleniowych;
opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie rozwoju systemu opieki
onkologicznej w Polsce;
reprezentowanie Stowarzyszenia na targach, konferencjach naukowych,
imprezach branżowych, seminariach naukowych, konferencjach w kraju i za
granicą;
reprezentowanie członków Stowarzyszenia w debatach i dyskusjach publicznych
poświęconych organizacji opieki onkologicznej;
organizowanie i realizacja przedsięwzięć edukacyjnych skierowanych do osób
wykonujących pracę koordynatora opieki onkologicznej.

3.

Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną
działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i nast. ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.
z dnia 2020.06.18) w zakresie wszystkich swoich celów.

4.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1)
2)
3)
4)

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
działalność
pozostałych
organizacji
członkowskich,
gdzie
indziej
niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
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5)
6)
7)
8)
9)
5.

działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.11.Z);
działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.

CZŁONKOSTWO - PRAWA I OBOWIĄZKI
§3
1.

Stowarzyszenie posiada następujących członków:
1)
2)
3)

zwyczajnych;
wspierających;
honorowych.

2.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, o pełnej
zdolności do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zarówno
obywatel Polski, jak też cudzoziemiec, bez względu na to, czy posiada miejsce
zamieszkania w Polsce, czy poza jej terytorium, pełniąca w momencie wstąpienia do
Stowarzyszenia funkcję koordynatora opieki onkologicznej.

3.

Aby starać się o członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu, kandydat musi złożyć
pisemną deklarację z wnioskiem o przyjęcie do Stowarzyszenia.

4.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne oraz osoby
prawne, które deklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów Stowarzyszenia i złożą pisemną deklarację członkowską.

5.

Nabycie członkostwa zwyczajnego, wspierającego oraz honorowego w Stowarzyszeniu
następuje na mocy uchwały Zarządu.

6.

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
szczególne zasługi w realizację celów Stowarzyszenia.

§4
1.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
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1)
2)
3)
4)

2.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)
2)
3)
4)
5)

3.

uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i prawa głosu
odnośnie wszelkich podejmowanych na nim uchwał;
biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia;
korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
zgłaszania Zarządowi wszelkich wniosków, związanych z działalnością
Stowarzyszenia.

aktywnego uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia;
troszczenia się o dobre imię Stowarzyszenia;
propagowanie celów działalności Stowarzyszenia w społecznościach lokalnych;
przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz innych aktów
wewnętrznych;
regularnego opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego oraz nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich i mają
wyłącznie głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie
prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

§5
1.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1)
2)

3)

dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia Zarządowi;
uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków, w związku z niespełnianiem
kryteriów członkostwa lub niewypełnianiem postanowień statutu oraz innych
aktów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym w szczególności wskutek
niepłacenia wymagalnej składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
śmierci członka, będącego osobą fizyczną lub ustania bytu prawnego członka,
będącego osobą prawną.

2.

O zamiarze skreślenia z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje danego
członka Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na 4 (cztery) tygodnie przed podjęciem
uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

3.

Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków ma prawo do odwołania się do
Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia
uchwały o skreśleniu z listy członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest
ostateczna.
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WŁADZE STOWARZYSZENIA
§6
1.

Władzami Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)

Walne Zebranie Członków;
Zarząd;
Komisja Rewizyjna;
Rada Doradcza.

2.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Kadencja Zarządu i Komisji
Rewizyjnej upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu lub
członków Komisji Rewizyjnej.

3.

Jeżeli w czasie trwania kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej powstanie potrzeba
uzupełnienia ich składu, kadencja nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
upłynie równocześnie z upływem kadencji pozostałych członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, zgodnie z ust. 2 zdanie drugie.

§7
1.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach
inaczej. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących
wszelkich kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.

2.

Walne Zebranie Członków może być zwołane jako zwyczajne i nadzwyczajne.

3.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, w terminie do końca
września. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie.

4.

Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd uchwałą, z jego własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo 1/5 członków
Stowarzyszenia, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Może zostać
zwołane także uchwałą Komisji Rewizyjnej, jeżeli w terminie 30 dni od złożenia przez
Komisję albo 1/5 członków Stowarzyszenia pisemnego wniosku do zarządu, Zarząd nie
zwołał Walnego Zebrania Członków.

5.

Wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą zostać powiadomieni przez Zarząd
o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej
na 1 (jeden) miesiąc przed jego odbyciem e-mailowo na adres poczty elektronicznej,
podany wcześniej Zarządowi. Jeżeli członek Stowarzyszenia nie posiada adresu poczty
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elektronicznej może zostać powiadomiony telefonicznie lub listem poleconym na adres
lub numer telefonu podany wcześniej Zarządowi.
6.

Zarząd prowadzi listę obejmującą: adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub
adres korespondencyjny członków Stowarzyszenia, a każdy członek jest zobowiązany
do podania nowego adresu poczty elektronicznej lub numeru telefony lub adresu
korespondencyjnego w przypadku jego zmiany. W wypadku braku dokonania przez
członka aktualizacji adresu e-mailowego, numeru telefonu lub adresu
korespondencyjnego, jeżeli informacja zostanie przekazana na adres lub telefon
znajdujący się na liście prowadzonej przez Zarząd, członka uznaje się za
powiadomionego o Walnym Zebraniu Członków.

7.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

wybór i odwołanie Członków Zarządu;
udzielanie absolutorium Członkom Zarządu;
wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej;
udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej;
uchwalanie zasad działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia;
zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia;
zatwierdzanie sprawozdań rocznych Zarządu;
zatwierdzanie sprawozdań kontrolnych Komisji Rewizyjnej;
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwały o
przeznaczeniu
majątku zlikwidowanego
Stowarzyszenia;
ustalanie wysokości składki członkowskiej,
rozpatrywanie odwołań osób skreślonych z listy członków Stowarzyszenia.

8.

Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia przy obecności co
najmniej 2/3 członków. W przypadku zwołania Walnego Zebrania w drugim terminie
odwołanie członków Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów bez względu na
liczbę obecnych członków

9.

Zmiana Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków
Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy członków, a w przypadku zwołania
Walnego Zebrania w drugim terminie 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych
członków.

10.

Jeśli na Walnym Zebraniu nie ma wymaganego kworum, Zarząd zwołuje zebranie
w drugim terminie, który zostaje wyznaczony na dzień przypadający nie później niż
miesiąc od pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków. W przypadku zwołania
zebrania w drugim terminie zawiadomienie o zwołaniu zawiera informację, że uchwały
podjęte w drugim terminie są ważne i obowiązują bez względu na liczbę obecnych na
zebraniu członków.
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11.

Walne Zebranie Członków może obniżyć składkę członkowską w stosunku do
konkretnego członka lub zwolnić go z niej w całości.

12.

Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w Walnym Zebraniu za pomocą elektronicznych
środków bezpośredniego porozumiewania się w postaci wideokonferencji,
zapewniającej w czasie rzeczywistym zarówno transmisję obrad Walnego Zebrania jak
i dwustronną komunikację. Udział członka za pomocą elektronicznych środków
bezpośredniego porozumiewania się w Walnym Zebraniu potwierdza na liście
uczestników Walnego Zebrania swoim podpisem Przewodniczący Walnego Zebrania.
Przewodniczący odpowiada za identyfikację członków biorących udział w Walnym
Zebraniu za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się. Na
jego wniosek członkowie ci przedstawiają dokument tożsamości ze zdjęciem.

13.

Członkowie biorący udział w Walnym Zebraniu za pomocą elektronicznych środków
bezpośredniego porozumiewania się wchodzą w skład kworum wymaganego i mogą
brać udział głosowaniach jawnych. Oddane przez nich głosy potwierdza
Przewodniczący Walnego Zebrania. Ich udział w głosowaniach tajnych, przewidzianych
w Statucie Stowarzyszenia jest możliwy wyłącznie wtedy gdy system elektroniczny
umożliwi anonimowość i będzie obowiązywał jako forma głosowania dla wszystkich
uczestników Walnego Zebrania.

§8
1.

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania
Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.

Zarząd składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.

3.

Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 4 lata.

4.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością, w obecności co najmniej połowy
członków, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej. Uchwały zapadają
w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich kwestii
osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.

5.

Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz
na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, informując o nich
wszystkich członków mailowo, co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed wyznaczonym
terminem posiedzenia. Prezes Zarządu prowadzi listę adresów poczty elektronicznej,
którą każdy członek Zarządu obowiązany jest aktualizować w przypadku zmiany swoich
danych. Prezes ma obowiązek przesłać listę adresów poczty elektronicznej członków
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Zarządu niezwłocznie po każdej jej aktualizacji wszystkim członkom Zarządu oraz
członkom Komisji Rewizyjnej.
7.

W przypadku, w którym w przeciągu 3 miesięcy nie odbyło się Zebranie Zarządu,
zebranie takie może zwołać każdy członek Zarządu, działając w trybie określonym
w ust. 6.

8.

Do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli w jego imieniu, w tym
do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, uprawniony jest: Prezes
Zarządu z dowolnym innym członkiem zarządu lub Wiceprezes z dowolnym innym
członkiem zarządu.

9.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.

10.

Do kompetencji Zarządu należą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

11.

realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia;
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
uchwalanie corocznych planów działalności Stowarzyszenia zgodnych z zasadami
działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia;
tworzenie corocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładania
ich Walnemu Zebraniu Członków do akceptacji;
zatrudnianie pracowników;
zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

Mandat Członków Zarządu wygasa:
1)
2)
3)
4)

po upływie kadencji, na którą byli powołani;
w wypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
z chwilą rezygnacji, złożonej na piśmie Komisji Rewizyjnej;
z chwilą odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§9
1.

Komisja Rewizyjna powoływana jest uchwałą Walnego Zebrania Członków do
sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.

Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków, w tym Przewodniczącego, którego
wybiera ze swego grona.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są na wspólna kadencję trwającą 4 lata.

4.

Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od innych organów i nie podlega
w zakresie kontroli wewnętrznej i nadzoru żadnemu innemu organowi Stowarzyszenia.
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5.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie, w obecności co najmniej połowy
członków Komisji Rewizyjnej, chyba że Statut stanowi w określonych kwestiach inaczej.
Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wszelkich
kwestii osobowych, które zapadają w głosowaniu tajnym.

6.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
jeden raz na 3 miesiące. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
informując o nich wszystkich jej członków, mailowo, co najmniej na 2 (dwa) tygodnie
przed terminem odbycia. Przewodniczący Komisji prowadzi listę adresów poczty
elektronicznej, którą każdy członek Komisji obowiązany jest aktualizować w przypadku
zmiany swoich danych.

7.

W przypadku, w którym w przeciągu 3 miesięcy nie odbyło się posiedzenie Komisji
Rewizyjnej zebranie takie może zwołać każdy członek Komisji Rewizyjnej, działając
w trybie określonym w ust. 6.

8.

Wniosek o zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej może złożyć także na piśmie Zarząd
oraz 1/3 Członków Stowarzyszenia, Przewodniczący ma wówczas obowiązek
niezwłocznego zwołania takiego posiedzenia.

9.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

2)
3)
4)
5)

przeprowadzanie raz w roku przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem kontroli
merytorycznej i finansowej działalności Zarządu oraz badanie zgodności tej
działalności z zasadami działalności programowej i finansowej Stowarzyszenia;
przedkładanie protokołów kontroli Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków
do akceptacji oraz wnioskowanie o udzielenie bądź nie absolutorium Zarządowi;
przeprowadzanie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich;
składanie wniosku o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
zwoływanie Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w §7 ust. 4.

10.

W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

11.

Mandat Członków Komisji Rewizyjnej wygasa:
1)
2)
3)
4)

po upływie kadencji, na którą byli powołani;
w chwili ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
w chwili rezygnacji, złożonej na piśmie Zarządowi;
w chwili odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków.
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§10
1.

Rada Doradcza jest organem eksperckim, wspierającym i doradczym Stowarzyszenia.

2.

Powołania i odwołania członków Rady Doradczej dokonuje Zarząd Stowarzyszenia
w formie uchwały.

3.

Kadencja Rady Doradczej kończy się wraz z kadencją Zarządu, który ją powołał.

4.

Do kompetencji Rady Doradczej należy opiniowanie planów i projektów przedłożonych
jej przez Zarząd Stowarzyszenia.

MAJĄTEK I FUNDUSZE
§11
1.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

składek członkowskich;
darowizn, spadków, zapisów;
pracy społecznej członków Stowarzyszenia;
dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz majątku Stowarzyszenia;
dotacji celowych; grantów i subwencji;
środków pochodzących od sponsorów;
zbiórek publicznych, ofiarności publicznej;
nawiązek i świadczeń pieniężnych.

2.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia oraz
w kasie Stowarzyszenia, prowadzonej przez Zarząd.

3.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych i wyłącznie jako dodatkową do działalności pożytku
publicznego.

4.

Całość nadwyżki przychodów nad kosztami Stowarzyszenia przeznaczana jest na
działalność statutową Stowarzyszenia.

5.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.

Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w wysokości przekraczającej
10.000,00 euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

7.

Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

8.

Rok obrotowy Stowarzyszenia jest rokiem kalendarzowym.
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9.

Majątek Stowarzyszenia nie może być:
1)

2)

3)

4)

przeznaczany na udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 (zwane dalej: „osoby bliskie”);
przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
przeznaczany na zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§12
1.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu
Członków, przy obecności co najmniej połowy tych członków. W przypadku
wyznaczania drugiego terminu uchwała o likwidacji podejmowana jest zwykłą
większością głosów.

2.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3.

Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie osoba wybrana przez ostatni
Zarząd pełniący swoje funkcje w momencie podjęcia uchwały o likwidacji.

4.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i innych ustaw.

Statut przyjęto dnia 19 marca 2021 r.
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