STATUT
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych
tekst jednolity z dnia 17.06.2018

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych zwane w dalszych postanowieniach Statutu
Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.
zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
§2
1. Stowarzyszenie obejmuje swym działaniem teren Rzeczpospolitej Polskiej i ma siedzibę
w Krakowie.
2. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać terenowe jednostki organizacyjne (filie)
nieposiadające osobowości prawnej, z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy
członków w terenie
§3
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych i krajowych.
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie prowadzi
działalność
pożytku
publicznego na
rzecz
osób niepełnosprawnych w szczególności osób cierpiących na przewlekłą chorobę nerek.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego i w rozmiarach służących realizacji jego celów
statutowych. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej określa uchwała Zarządu
Głównego.
4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na realizację celów działalności pożytku
publicznego.
§5
1. Stowarzyszenie używa pieczęci i wywiesza szyld zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§6
Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:
1. Konsolidacja środowiska dializowanych i dotkniętych przewlekłą niewydolnością nerek dla
wspólnej reprezentacji i obrony interesów wobec wszystkich władz, urzędów i osób.
2. Podejmowanie wspólnych inicjatyw dla usprawnienia organizacji dializ i popularyzacji
najnowszych osiągnięć nauki w zakresie profilaktyki, leczenia, rekonwalescencji i rehabilitacji.
3. Wzajemna pomoc i wymiana informacji we współpracy z krajowymi, zagranicznymi i
międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu
działania.
4. Wpływanie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych w szczególności osób
dotkniętych chorobami nerek oraz po przeszczepieniu narządów.
5. Promocja społecznej profilaktyki zdrowotnej w szczególności wśród osób z grup
podwyższonego ryzyka zachorowań na przewlekłą chorobę nerek.
6. Wyżej wymienione cele realizowane będą w szczególności na rzecz społeczności lokalnych
i środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.

§7
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) prezentowanie wspólnego stanowiska wobec władz, urzędów i osób mających
wpływ na sprawy środowiska osób zagrożonych lub dotkniętych chorobami nerek;
b) wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;
c) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi środkami masowego
przekazu,
organizacjami
międzynarodowymi
i
o
zasięgu
krajowym,
zainteresowanymi sprawami, które dotyczą pola działania Stowarzyszenia;
d) inicjowanie i wspieranie promocji profilaktyki chorób nerek oraz idei transplantacji,
w tym inicjowanie badań i analiz w tym zakresie;
e) inicjowanie i wspieranie nowych przedsięwzięć dla dobra członków Stowarzyszenia
oraz całego środowiska osób dotkniętych lub zagrożonych chorobami nerek;
f)

prowadzenie działalności wydawniczej i lektorskiej;

g) organizowanie oraz współorganizowanie wycieczek, zlotów oraz innych form
rekreacji;
h) bieżące informowanie środowiska o istotnych sprawach za pośrednictwem stale
aktualizowanego portalu internetowego Stowarzyszenia;
i)

prowadzenie stałej wymiany informacji z otoczeniem oraz poradnictwa za pomocą
środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, faks, poczta elektroniczna);

j)

udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób niepełnosprawnych w
szczególności osób cierpiących na przewlekła chorobę nerek, w tym osób nie
będących członkami Stowarzyszenia

k) finansowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej
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l)

wspieranie finansowe i rzeczowe placówek oraz instytucji, których zadaniem jest
prowadzenie działalności w zakresie objętym celami Stowarzyszenia

2. Stowarzyszenie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. W związku z zakresem celów Stowarzyszenia sposobem ich realizacji zakres nieodpłatnej
działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie obejmuje:
a) Wydawanie książek (58.11.Z)
b) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
c) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
d) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z)
e) Działalność portali internetowych (63.12.Z)
f)

Pozostała działalność usługowa
niesklasyfikowana (63.99.Z)

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

g) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
h) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych (88.10.Z)
i)

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)

j)

Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B)

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem państwa będącego
członkiem Unii Europejskiej lub mieszkająca na terenie państwa będącego członkiem Unii
Europejskiej, a w szczególności:
a) dializująca się
b) z przewlekłą niewydolnością nerek
c) po przeszczepieniu nerek,
oraz przedstawiciele ustawowi i opiekunowie, jak również osoby działające na rzecz osób
spełniających kryteria podane w pkt. a) - c).
2. Nabycie członkostwa następuje poprzez wpis na listę członków zwyczajnych w drodze
uchwały Zarządu Głównego podjętej na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Zarząd Główny może odmówić wpisu na listę członków zwyczajnych Stowarzyszenia osoby,
która swym postępowaniem nie daje rękojmi zgodnej współpracy i przynosi ujmę środowisku.
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4. W przypadku, gdy członkowie zwyczajni, o których mowa w ust. 1 statutu, są małoletni i
mają poniżej 16 lat, do przystąpienia przez nich do Stowarzyszenia wymagana jest zgoda ich
przedstawicieli ustawowych. Małoletnim poniżej lat 16-tu nie przysługuje prawo głosu podczas
walnych zebrań członków ani czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 10
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków/Delegatów na wniosek
Zarządu Głównego.
3. Członkowi honorowemu przysługują prawa i obowiązki członka wspierającego.
§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna.
2. Nabycie statusu członka wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu Głównego
podjętej na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członek wspierający ustala z Zarządem Głównym.
§ 12
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) inicjować działalność w sferze statutowej,
b) otrzymywać informacje od władz o działalności Stowarzyszenia,
c) wglądu do rejestru członków, uchwał i protokołów,
d) korzystać w uzasadnionych przypadkach z pomocy oraz urządzeń Stowarzyszenia,
e) wybierania i wybieralności do władz Stowarzyszenia,
2. Członkowie wspierający mają prawa określone w ustępie 1, za wyjątkiem pkt. d) i e).
§ 13
Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
a) współpracy w realizacji celów Stowarzyszenia
b) przestrzegania zobowiązań Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia
d) opłacanie składek
członkowskich

członkowskich

zgodnie

z

regulaminem

opłacania

składek

§ 14
1. Członkostwo ustaje przez:
a) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone Zarządowi Głównemu na piśmie,
b) śmierć członka i/lub utratę osobowości prawnej,
c) skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego z listy członków z powodu
działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
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d) skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Głównego z listy członków z powodu utraty
praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku,
e) skreślenie na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej wskutek długotrwałego lub
rażącego uchylania się od współpracy w realizacji celów statutowych
f)

skreślenie na podstawie uchwały Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu Głównego z
listy członków stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek członkowskich zgodnie z
regulaminem opłacania składek członkowskich stowarzyszenia

2. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Komisji Rewizyjnej, w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia o skreśleniu.
3. Od uchwały Komisji Rewizyjnej o skreśleniu przysługuje prawo wniesienia odwołania do
Walnego Zebrania Członków/Delegatów, w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o
skreśleniu.
4. Uchwała Walnego Zebrania Członków/Delegatów jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków/Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób Walne Zebranie
Członków może zostać decyzją Zarządu Głównego zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów,
wybieranym w proporcji jeden delegat na 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Kadencja
delegata pokrywa się z kadencją Zarządu Głównego. Delegat posiada prawa i obowiązki
określone Statutem, dla członka zwyczajnego.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w czasie
trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków
Stowarzyszenia, pod warunkiem zatwierdzenia ich wyboru przez najbliższe Walne Zebranie
Członków/Delegatów.
Walne Zebranie Członków/Delegatów
§ 16
1. Walne Zebranie Członków/Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków/Delegatów udział biorą z głosem decydującym członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie
wspierający i osoby zaproszone.
§ 17
1. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków/Delegatów w szczególności należy:
a) ustalanie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej,
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c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
członkom Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) oraz członkom Komisji
Rewizyjnej Terenowej jednostki organizacyjnej (filii).
d) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny,
Komisję Rewizyjną lub co najmniej 10 % ogólnej liczby członków/delegatów,
e) wybór i odwoływanie członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
f)

uchwalanie Statutu i jego zmian,

g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku,
h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
i)

rozpatrywanie odwołań z § 14 ust. 3, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych
władz,

j)

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
§ 18

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków/Delegatów, Zarząd
Główny powiadamia uczestników Zgromadzenia i ogół członków Stowarzyszenia na co
najmniej 30 dni przed terminem jego rozpoczęcia.
2. Zawiadomienie następować będzie w formie pisemnej - listem, faksem lub e-mailem, ustnie
- telefonicznie lub osobiście, bądź przez ogłoszenie na stronie internetowej Stowarzyszenia
lub poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w utworzonych Terenowych
jednostkach organizacyjnych (filiach).
§ 19
1. Walne Zebranie Członków/Delegatów może uchwalić regulamin obrad. Do czasu uchwalenia
regulaminu obrad Walne Zebranie Członków/Delegatów obraduje na podstawie Statutu oraz
przepisów powołanych w § 1.
2. Obrady otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub Prezes Zarządu Głównego.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków/Delegatów kieruje Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub inna osoba wyznaczona przez Walne Zebranie Członków/Delegatów, będąca
członkiem Stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
chyba, że Statut stanowi inaczej.
5. W
przypadku
braku
quorum,
uprawniony
organ
zwołuje
Walne
Zebranie
Członków/Delegatów w drugim terminie, tego samego dnia 1 (jedną) godzinę po terminie
pierwszym.
6. Uchwały w drugim terminie mogą być podejmowane bez względu na ilość Członków/
Delegatów uczestniczących w zebraniu, jednak wyłącznie w sprawach wymagających
zwykłej większości głosów.
7. Na wniosek co najmniej 10 % obecnych Członków/Delegatów uchwała podjęta jest w
głosowaniu tajnym.

s. 6

8. W przypadku równej ilości głosów o wyniku głosowania rozstrzyga kierujący obradami
Walnego Zebrania Członków/Delegatów.
9. Uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów podpisuje jego Przewodniczący wraz z
protokolantem.
§ 20
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów zwołuje Zarząd Główny raz w roku nie
później niż do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów zwoływane jest na podstawie uchwały
Zarządu Głównego podjętej z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na
pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby Członków/Delegatów.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów musi
zawierać propozycje porządku obrad i projekty uchwał, które miałyby zostać podjęte.
§ 21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/Delegatów powinno być zwołane najpóźniej w
ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Porządek obrad powinien zawierać co najmniej
sprawy zgłoszone przez żądających zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków/Delegatów.
2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Główny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków/Delegatów w terminie określonym w ust. 1, zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

Zarząd Główny
§ 22
1. Zarząd Główny składa się z trzech członków, w tym Prezesa.
2. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się co najmniej raz na pół roku na zakończenie
półrocza.
3. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu Głównego.
4. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd Główny może podejmować uchwały w drodze obiegowej za pomocą środków
porozumiewania się na odległość w tym faks, poczta.
6. Członkiem Zarządu Głównego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków/Delegatów i kierowanie bieżącą
działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i składanie oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia,
c) powoływanie Terenowych jednostek organizacyjnych (filii),
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d) występowanie z wnioskami o dotacje,
e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
f)

podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,

g) gospodarowanie środkami finansowymi oraz majątkiem Stowarzyszenia,
h) podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej, bycia
organizacją pożytku publicznego oraz określenia rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej
działalności pożytku publicznego,
i)

uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi Statutu,

j)

podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania i wykluczania zwyczajnych i
wspierających,

k) zwoływanie Walnego Zebrania Członków/Delegatów
sprawozdania ze swej działalności,
l)

i

składania

przed

nim

zawieranie umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie.

m) uchwalanie regulaminu opłacania składek członkowskich stowarzyszenia
n) ustalanie wysokości składek członkowskich

§ 24
Oświadczenia
samodzielnie.

w

imieniu

Stowarzyszenia

składa

każdy

członek

Zarządu

Głównego

§ 25
1. Kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata.
2. Wybór członków Zarządu Głównego odbywa się w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie
Członków/Delegatów.
3. Członkowie Zarządu Głównego mogą być w każdym czasie odwołani.
4. Nie udzielenie członkowi Zarządowi Głównego absolutorium jest jednoznaczne z jego
odwołaniem.
Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia, a w szczególności
jego gospodarkę finansową pod względem celowości i rzetelności.
2. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zebraniu Członków/Delegatów coroczne
sprawozdanie i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu oraz
Zarządom Terenowych jednostek organizacyjnych (filii).
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

s. 8

§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i wybierana jest
przez Walne Zebranie Członków/Delegatów w głosowaniu jawnym, na kadencję
pokrywającą się z kadencją Zarządu Głównego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z
głosem doradczym.
4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
5. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Głównego i nie podlega mu w zakresie
wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru a jej członkowie:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) żądania od Zarządu Głównego przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Stowarzyszenia, w tym jego Terenowych jednostek organizacyjnych
(filii),
d) zwoływanie Walnego Zebrania Członków/Delegatów w razie nie zwołania go przez
Zarząd Główny w terminie ustalonym przez Statut,
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów wniosku o udzielenie lub nie
udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu oraz Zarządom Terenowych jednostek
organizacyjnych (filii),
f)

składanie
sprawozdań
Zebraniu
Członków/Delegatów,

z

własnej

działalności

na

Walnym

g) rozpatrywanie spraw o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia na skutek
długotrwałego lub rażącego uchylania się od współpracy w realizacji celów statutowych,
h) rozpatrywanie spraw o niewłaściwe postępowanie członków Stowarzyszenia godzące w
dobre obyczaje,
i)

rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami Stowarzyszenia.
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Rozdział V
Terenowe jednostki organizacyjne (filie)
§ 29
1. Terenowa jednostka organizacyjna (filia) może być powołana uchwałą Zarządu Głównego,
na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Główny powołując Terenową jednostkę organizacyjną (filię) określa teren jej
działania i siedzibę.
3. Do Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) może należeć tylko członek Stowarzyszenia.
4. Terenowa jednostka organizacyjna (filia) może posiadać osobowość prawną jeżeli uchwała
o jej powołaniu tak stanowi.

§ 30
Do zakresu działania Terenowej jednostki organizacyjnej (filii), należy realizacja celów
Stowarzyszenia.
§31
1. Władzami Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) są:
a) Walne Zebranie Członków Terenowej jednostki organizacyjnej (filii)
b) Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej (filii)
c) Komisja Rewizyjna Terenowej jednostki organizacyjnej (filii)
2. Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) składa się z 3 (trzech) osób w tym
Przewodniczącego i dwóch członków,
3. Komisja Rewizyjna Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) składa się z 3 (trzech)
członków,
4. Kadencja władz Terenowej jednostki organizacyjnej trwa 4 lata.
5. Par. 15 ust.3 stosuje się odpowiednio.
§ 32
1. Walne Zebranie Członków Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
2. Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków Terenowej jednostki organizacyjnej
(filii) należy:
a) uchwalanie programu działalności Terenowej jednostki organizacyjnej (filii), zgodnie z
uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) wybór Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej (filii), Komisji Rewizyjnej
Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) oraz delegatów na Walne Zebranie
Członków/Delegatów,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej
(filii) i Komisji Rewizyjnej Terenowej jednostki organizacyjnej (filii).
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§ 33
1. Walne Zebranie Członków Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) zwoływane jest przez
Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) raz w roku nie później niż do 30 kwietnia
danego roku kalendarzowego.
2. O terminie Walnego Zebrania Członków Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) oraz o
proponowanym porządku obrad, Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej (filii)
zawiadamia członków na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.
3. Regulacje zawarte w § 18 ust.2 i 19 Statutu stosuje się odpowiednio.
§ 34
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) jest
zwoływane przez Zarząd Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) z własnej inicjatywy, na
wniosek Komisji Rewizyjnej Terenowej jednostki organizacyjnej (filii), na wniosek Zarządu
Głównego lub Komisji Rewizyjnej oraz na wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Terenowej
jednostki organizacyjnej (filii). Wniosek musi zawierać propozycje porządku obrad i projekty
uchwał, które miałyby być podjęte.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) powinno
być zwołane najpóźniej w ciągu 6 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
3. § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 35
1. Do zakresu działania Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) należy:
a) realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia.
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków/Delegatów oraz uchwał i wytycznych
władz Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Terenowej jednostki
organizacyjnej (fili).
c) prowadzenie działalności finansowej, gospodarczej w ramach upoważnień i wytycznych
udzielonych przez Zarząd Główny,
d) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Terenowej jednostki organizacyjnej (fili),
e) składanie sprawozdań z działalności Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) na
Walnym Zebraniu Członków/Delegatów.
2. Zebranie Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) zwołuje Przewodniczący
Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) nie rzadziej niż raz na pół roku, na zakończenie
każdego półrocza.
3. § 22 ust. 3 - 5 Statutu stosuje się odpowiednio.
§ 36
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) należy:
a) kontrola całokształtu działalności Terenowej jednostki organizacyjnej (filii), co najmniej
raz w roku,
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b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów wraz z oceną
działalności Terenowej jednostki organizacyjnej (filii) i opinią na temat wniosku o
udzielenie absolutorium dla Zarządu Terenowej jednostki organizacyjnej (filii),
c) przedstawianie Zarządowi Głównemu oraz Zarządowi
organizacyjnej (filii) propozycji zmian w działalności
organizacyjnej (filii).

Terenowej
Terenowej

jednostki
jednostki

2. § 27 ust.2-5 Statutu stosuje się odpowiednio.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 37
1. Dochodami Stowarzyszenia są:
a) obowiązkowe składki członkowskie,
b) dochody ze zbiórek pieniężnych na konkretne przedsięwzięcia Stowarzyszenia,
c) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
d) darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
odsetki od lokat bankowych,
e) dochody z działalności gospodarczej,
f)

wpływy pochodzące z Terenowych jednostek organizacyjnych (filii),

g) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług
oraz wpływy z udziału w programach dofinansowanych (unijnych, państwowych,
lokalnych).
§ 38
1. Składka członkowska wpłacona na rzecz Terenowych jednostek organizacyjnych (filii) może
pozostać do wykorzystania w tych jednostkach na potrzeby członków Stowarzyszenia lub
zostać przekazana do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych w Krakowie.
2. Terenowe jednostki organizacyjne (filie) zrzeszające członków Stowarzyszenia zobowiązane
są nadsyłać sprawozdania rozliczające składki i inne wpływy do siedziby Stowarzyszenia, do
końca I kwartału każdego roku kalendarzowego.
§ 39
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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”;
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2. przekazywania 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;
3. wykorzystywania 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 z celu statutowego;
4. zakupu 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.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 40
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania
Członków/Delegatów podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3
uprawnionych do głosowania.
2. Zmiana nazwy Stowarzyszenia, jego siedziby oraz celów Stowarzyszenia wymaga podjęcia
uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów podjętej zwykła większością głosów, przy
obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
3. Odnośnie § 40 punkt 1 i 2 w przypadku braku quorum stosuje się § 19 punkt 5 i 6 z tym,
że wymaga się obecności co najmniej 10 Członków/Delegatów uprawnionych do głosowania.
§ 41
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje :
a) na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków/Delegatów,
b) orzeczenia sądu.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne
Członków/Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

Zebranie
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