
Stowarzyszenie im. Doktora Wojciecha Grzywny Na Rzecz 

Wspierania Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci 

Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

STATUT

Tekst jednolity na dzień 15.11.2006r.



ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

        § 1.  

Stowarzyszenie  o  nazwie  „Stowarzyszenie  im.  Doktora  Wojciecha  Grzywny  Na  Rzecz  
Wspierania  Oddziału  Intensywnej  Terapii  dla  Dzieci  Publicznego Samodzielnego Zakładu  
Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkiego  Centrum  Medycznego  w  Opolu”  zwane  dalej 
„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 
ochronę  i  promocję  zdrowia  polegającą  na  podejmowaniu  działań  zmierzających  do 
rozwijania  i  propagowania  inicjatyw  i  postaw  wspierających  rozwój  intensywnej  terapii 
dziecięcej  na Opolszczyźnie,  upowszechniania wiedzy w tym zakresie,  a także wspierania 
organizacyjnego  i  rzeczowego,  oraz  promocji  Oddziału  Intensywnej  Terapii  dla  Dzieci 
Publicznego  Samodzielnego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkiego  Centrum 
Medycznego w Opolu.

        § 2.  
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

        § 3.  
Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989  roku  Prawo  o 
stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 885), ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r.  o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie  (Dz.  U. 96 poz.  873 z póź. 
zmianami) oraz niniejszego statutu.

        § 4.  
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

        § 5.  
Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o 
podobnym celu działania.

        § 6.  
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

        § 7.  
Stowarzyszenie może posiadać znak firmowy.

        § 8.  
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

        § 9.  
Do  osiągnięcia  celów  statutowych  stowarzyszenie  dąży  w  szczególności  poprzez 
następujące środki działania:

1. Prowadzenie  akcji  oświatowej  i  propagandowej,  polegającej  w  szczególności  na: 
organizowaniu  odczytów,  dyskusji,  wystaw,  szkoleń,  prowadzeniu  działalności 
wydawniczej.



2. Działalność naukowa.
3. Współpraca  z  osobami,  instytucjami  i  organizacjami  w zakresie  zbierania  informacji  i 

wymiany doświadczeń w dziedzinie intensywnej terapii dzieci, w kraju i za granicą.
4. Doradztwo  i   pomoc  organizacyjna  innym  podmiotom  zainteresowanym  działalnością 

Stowarzyszenia. 
5. Przeznaczanie  środków  finansowych  na  cele  szkoleniowe  dla  personelu  medycznego 

Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w Opolu.
6. Fundowanie i przyznawanie nagród.
7. Działalność klubowa.
8. Koordynowanie wysiłków członków Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych.

Działalność statutowa Stowarzyszenia w zakresie określonym w nin. § w pkt. 2 do 8 jest 
działalnością nieodpłatną pożytku publicznego, za którą to działalność Stowarzyszenie 
nie pobiera wynagrodzenia.
Działalnością odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenia jest działalność w zakresie 
określonym w pkt. 1 nin. §. Dochód z tej działalności służy wyłącznie realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy 
wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie może 
przekraczać  1,5-krotności  przeciętnego  wynagrodzenia  miesięcznego  w  sektorze 
przedsiębiorstw  ogłoszonego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  za  rok 
poprzedni.

        § 10.  
Ze  środków  finansowych  Stowarzyszenia  przeznaczanych  na  cele  szkoleniowe  mogą 
korzystać tylko pracownicy Oddziału gotowi do podzielenia się zdobytą na tej drodze wiedzą 
i umiejętnościami z innymi pracownikami Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci w Opolu

        § 11.  
stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych 
spraw może zatrudnić pracowników

        § 12.   
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. O podjęciu  działalności  gospodarczej  decyduje  Walne  Zgromadzenie  w obecności  co 

najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i 

nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

        § 13.  
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 

Polskiej,  oraz  cudzoziemiec,  także  nie  mający  miejsca  zamieszkania  na  terenie 
Rzeczypospolitej  Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej dwóch 
członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską,

2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia

        § 14.  
Członkostwo  Stowarzyszenia  nabywa  się  przez  przyjęcie  kandydatury  przez  Zarząd 
Stowarzyszenia zwykła większością głósów



        § 15.  
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) Swoją  postawą  i  działaniami  przyczyniać  się  do  wzrostu  roli  i  znaczenia 
Stowarzyszenia

2) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia
3) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia
4) Przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

Statutu,
5) Regularnie opłacać składki członkowskie.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w 
szczególności:

1) Przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2) Może  wnioskować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  funkcjonowania 

Stowarzyszenia,
3) Może korzystać z rekomendacji,  gwarancji  i  opieki  Stowarzyszenia w swojej 

działalności.

        § 16.  
1. Osoby  prawne  lub  fizyczne  mogą  zostać  członkami  wspierającymi  poprzez  złożenie 

oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną 
uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę  i  rodzaj  wspierania  Stowarzyszenia  członkowie  wspierający  ustalają  z  jego 

zarządem.
4. Członkowie  wspierający  korzystają  z  praw  przysługujących  członkom  zwyczajnym 

wymienionym w § 15, ust. 2, pkt 2.

        § 17.  
 Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje:
1. Poprzez rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2. Poprzez wykluczenie przez Zarząd:

1) Za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
2) Za nieusprawiedliwione uchylanie się od udziału w pracach Stowarzyszenia,
3) Za zaleganie z opłatą składki przez trzy okresy,
4) Na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z 

przyczyn określonych w punktach 1. i 2.
5) W wyniku utraty praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu,

3. W przypadku śmierci członka,
4. W przypadku likwidacji osoby prawnej.

        § 18.  
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego  Zgromadzenia  Członków  na  co  najmniej  21  dni  przed  terminem  Walnego 
Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.



  
ROZDZIAŁ II. WŁADZE STOWARZYSZENIA

        § 19.  
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

        § 20.  
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

        § 21.  
Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  przy 
obecności  przynajmniej  połowy  członków  uprawnionych  do  głosowania,  jeżeli  dalsze 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

        § 22.  
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub 

częściej na pisemny uzasadniony wniosek członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając 
o  jego  terminie,  miejscu  i  propozycji  porządku  obrad  wszystkich  członków  listami 
poleconymi  lub  w  każdy  inny  skuteczny  sposób  co  najmniej  7  dni  przed  terminem 
rozpoczęcia obrad.

3. W  Walnym  Zgromadzeniu  winna  uczestniczyć  co  najmniej  połowa  członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może 
być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono obradować skutecznie 
bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym  Zgromadzeniu  mogą  uczestniczyć  członkowie  zwyczajni  Stowarzyszenia 
oraz, z głosem doradczym – członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Ustalanie  kierunków  i  programu  działania  Stowarzyszenia,  oraz  uchwalanie 

rocznych planów działalności przedstawianych przez Zarząd,
2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
4) Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) Uchwalenie zmian Statutu,
7) Podejmowanie  uchwał  w sprawie  powoływania  przez  Stowarzyszenie  innych 

organizacji,
8) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9) Rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  wniesionych  przez  członków 

Stowarzyszenia,
10) Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
11) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

6. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  członków 
obecnych.



7. Zmiana  Statutu,  odwołanie  Prezesa,  członków  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  oraz 
rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymaga  bezwzględnej  większości  przy  obecności  ponad 
połowy członków Stowarzyszenia  w pierwszym terminie,  w drugim terminie  wymóg 
obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

        § 23.  
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika i 2 innych członków Zarządu.
3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencję.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
5) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz składanie sprawozdań 

ze swej działalności,
6) ustalanie  wewnętrznej  struktury  Stowarzyszenia,  powoływanie  i  odwoływanie 

pełnomocników Zarządu.

        § 24.  
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 
sekretarza.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji, może 
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, z głosem doradczym.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:

1) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) Składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
3) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
4) Coroczne badanie sprawozdania finansowego Zarządu.

6. Komisja Rewizyjna w swoich czynnościach jest organem niezależnym od Zarządu i nie 
podlega w zakresie swoich czynności kontrolnych Zarządowi, przy czym jej członkowie :
a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c. mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  w  Komisji  Rewizyjnej  zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w 
przepisach  ustawy  o  wynagrodzeniu  osób  kierujących  niektórymi  podmiotami 
prawnymi”.

        § 25.  
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 19 ust.  2, 3 w 
czasie  trwania  kadencji,  uzupełnienie  ich  składu  może  nastąpić  w  drodze  ich  kooptacji. 
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym 
trybie można powołać nie więcej, niż połowę organu.



        § 26.  

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a. składki członkowskie, 

b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 
w użytkowaniu Stowarzyszenia, 

c. dotacje 

d. darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki, 

e. dochody  z  własnej  działalności  gospodarczej  prowadzonej  przez 
Stowarzyszenie, 

f. dochody z działalności statutowej,

g. świadczenia członków wspierających, 

h. dochody  z  ofiarności  publicznej,  pochodzące  w  szczególności  z  zbiórek 
publicznych,  organizacji  balów  dobroczynnych,  loterii  fantowych  i  imprez 
charytatywnych,

i. inne wpływy.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto 
Stowarzyszenia i na nim przechowywane. 

4. Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się: 

a. udzielania pożyczek i zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w  stosunku  do  jego  członków,  członków  władz  Stowarzyszenia  oraz 
pracowników,  a  także  osób  bliskich  dla  pracowników,  tj.  osób  z  którymi 
pozostają w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

b. przekazywania  majątku  Stowarzyszenia  na  rzecz  jego  członków,  członków 
władz  Stowarzyszenia  oraz  pracowników,  a  także  osób  bliskich  dla 
pracowników,  na  zasadach  innych  niż  w  stosunku  do  osób  trzecich,  w 
szczególności  jeżeli  przekazanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na 
preferencyjnych zasadach, 

c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 
władz  Stowarzyszenia  oraz  pracowników,  a  także  osób  bliskich  dla 
pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że 
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d. zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w 
których  uczestniczą  członkowie  Stowarzyszenia,  członkowie  władz  oraz 
pracownicy, a także ich osoby bliskie”.



Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest 
upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.

        § 27.  
1. Stowarzyszenie  rozwiązuje  się  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  lub  w 

innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób 

jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa 

o Stowarzyszeniach.
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