STATUT STOWARZYSZENIA
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wspierania Krakowskiej Otolaryngologii
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r – prawo
o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§3
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§4
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Kraków.
§5
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej
2.Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność również poza granicami kraju.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§7
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Cele i formy działania
§9
1.Celem Stowarzyszenia jest:
- pomoc w szkoleniu specjalistycznym lekarzy Kliniki Otolaryngologicznej
w Krakowie,
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- zbieranie funduszy na modernizację Kliniki Otolaryngologicznej w Krakowie,
- promocja wiedzy o problemach otolaryngologicznych ze szczególnym
uwzględnieniem leczenia operacyjnego,
- pomoc przy wprowadzeniu nowych metod diagnostycznych i leczniczych
w otolaryngologii.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez :
a) współpracę z organami administracji państwowej w sprawach dotyczących
działalności statutowej Stowarzyszenia,
b) opracowywania kierunków rozwoju w zakresie diagnostyki i leczenia chorób
nosa, gardła uszu i krtani,
c) organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych,
d) zakup aparatury medycznej i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji
działalności usługowej i dydaktycznej realizowanej przez zespół Katedry i Kliniki
Otolaryngologii Akademii Medycznej w Krakowie,
e) wspieranie działalności naukowej i dydaktycznej pracowników Kliniki przez:
- współorganizowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych,
- tworzenie stypendiów naukowych ,
f) wspieranie oraz pomoc finansową modernizacji i rozbudowy Katedry i Kliniki
Otolaryngologii Akademii Medycznej.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
Członkowie , ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 12
1.Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela .
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 13
1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna: pełnoletnia , posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, będąca
obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
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2.Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch
miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków
zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo
w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do
Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
§ 14
1.Członek zwyczajny ma prawo:
- wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia ,
- uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
- zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
- korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych
z jego celami statutowymi,
- brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu,
2.Członek zwyczajny obowiązany jest do:
- przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
- regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
- czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
- dbania o mienie Stowarzyszenia,
- brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia
z prawem głosu.
§ 15
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością stowarzyszenia i akceptującą jego cele, która deklaruje
pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach
Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące
podejmowania przez Stowarzyszenie działań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji,
4. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
§ 16
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. Godność członka honorowego nadaje Walne zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego praw wyborczego.
W Stowarzyszeniu może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych
władzach Stowarzyszenia, zebraniach i głosowaniach, poza tym posiada takie prawa
jak członek zwyczajny. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania
składek członkowskich.
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§ 17
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
- pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
- wykluczenia przez Zarząd :
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
- na pisemny wniosek 51% członków Stowarzyszenia,
- z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
- z powodu śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2.osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszeni są:
-Walne Zebranie Członków,
-Zarząd,
-Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz:
Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz
Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejno
następujące po sobie kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosownia, chyba że
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród
członków Stowarzyszenia pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz
nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie
Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbyci wyborów uzupełniających.
Walne zebranie członków
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zebraniu członków biorą udział:
- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez zarząd
stowarzyszenia i powinno się odbyć do 31 maja każdego roku. Termin i miejsce obrad
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zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed
terminem zebrania .
4. Walne Zebranie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek komisji rewizyjnej,
c) pisemny wniosek co najmniej 20%ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie jednego
miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
6.Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia ( kworum).
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
- określenie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia,
- uchwalanie zmian statutu,
- wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
- udzielanie zarządowi absolutorium na wniosek komisji rewizyjnej,
- rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
- uchwalanie budżetu,
- uchwalenie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań stowarzyszenia,
- rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia
lub jego władze,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu,
- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
- podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 21
1 .Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym : prezesa, sekretarza i skarbnika. Prezesa
wybiera walne zebranie. Sekretarza i skarbnika wybiera zarząd na swym pierwszym
posiedzeniu.
2.Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3.W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa.
4.Posiedzenia zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał.
5.Posiedzenia zarządu zwoływane są przez prezesa.
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§ 22
Do kompetencji zarządu należy:
-realizowanie uchwał walnego zebrania i kierowanie całokształtem działalności
stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
- uchwalanie planów działalności stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
- uchwalanie własnego regulaminu, regulaminu biura, regulaminu wynagrodzeń
pracowników stowarzyszenia,
-podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
- podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
- zwoływanie Walnego Zebrania,
- podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających,
- rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności,
stowarzyszenia,
- składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
- w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
członkowskich,
- reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§ 23
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
§ 24
1.Do realizacji swych zadań zarząd może powołać biuro stowarzyszenia i jego
dyrektora.
2.Dyrektor kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji
zarządu.
Komisja rewizyjna
§ 25
1.Komisja rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad działalnością Stowarzyszenia .
2.Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, którzy wybierają spośród siebie
przewodniczącego Komisji. Kadencja komisji rewizyjnej trwa 2 lata.
§ 26
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
- kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia w tym operacji finansowych
Stowarzyszenia,
- kontrolowanie uchwał zarządu,
- składanie sprawozdania z kontroli na każdym zwyczajnym Walnym Zebraniu
członków,
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- prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia członków, oraz
zebrania zarządu,
- składanie wniosków o absolutorium dla władz stowarzyszenia,
- składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu członków.
Majątek i fundusze
§ 27
1.Majątek stowarzyszenia powstaje:
- ze składek członkowskich,
-darowizn, spadków, zapisów,
-dotacji i ofiarności publicznej.
2.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń
woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch
członków zarządu łącznie.
§ 28
W stowarzyszeniu zabronione jest :
a)udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego 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,
zwanych dalej „ osobami bliskimi”,
b)przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 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,
c)wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia 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 że celu statutoweg
Stowarzyszenia,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
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Postanowienia końcowe
§ 29
1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie członków kwalifikowaną większością głosów 3 /4 w
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków
powołuje komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację, określi sposób jej
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 30
W sprawach nieuregulowanych w niniejszy statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o stowarzyszeniach
Kraków , grudzień 2011 r.
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