
STATUT 

STOWARZYSZENIA MALTA SŁUBA MEDYCZNA 
Uchwalony przez WZD 8 października 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi 18 kwietnia 2015 roku. 

 

PREAMBUŁA 

 Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna (do roku 2011 używające nazwy Maltańska 

Służba Medyczna –Pomoc Maltańska) jest oparte na zasadach i wartościach Kościoła 

Katolickiego i pełni swoja służbę w duchu chrześcijańskiej miłości bliźniego. Członkowie 

Stowarzyszenia wzorują się na ideałach 900-letniej tradycji Zakonu Maltańskiego w myśl jego 

hasła „Tuitio fidei et obsequium pauperum” (obrona wiary i pomoc potrzebującym). Działalność 

Stowarzyszenia jest kontynuacja dorobku dotychczasowych działań zespołu wolontariuszy 

utworzonego w roku 1990 w Krakowie na życzenie J. Em. Ks. Kardynała Franciszka 

Macharskiego, a założonego i kierowanego przez prof. dr hab. Henryka Kubiaka i dr Róże 

Kubiak. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

 Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na 

podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. 

U. 2001 nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość 

prawną. 

§ 2. 

 Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

§ 3. 

 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 

§ 4. 

 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego 

realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami 

kraju. 

§ 5. 

 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. 

§ 6. 

 Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

§ 7. 

 Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Oddziały, zgodnie z § 27 ust. 1i 

oraz Rozdziału V. 

 

Rozdział II 
 

Cele i formy działania 

§ 8. 
Celami Stowarzyszenia są: 

a. działalność charytatywno - opiekuńcza, 



b. promocja i ochrona zdrowia, 

c. rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

d. kształtowanie osobowości swoich członków oraz dzieci i młodzieży w duchu wiary 

chrześcijańskiej i miłości bliźniego, 

e. budzenie w społeczeństwie postaw wrażliwości na ludzka niedole, 

f. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych, 

g. ratownictwo medyczne i pomoc ofiarom wypadków i katastrof, w tym komunikacyjnych, 

g. promocja zdrowego stylu bycia, 

i. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

j. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

k. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy 

społeczeństwami. 

§ 9. 

 Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz organizacji i 

inicjatyw działających w następujących obszarach: kultura, oświata edukacyjna, ochrona 

środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny oraz pomoc 

społeczna. 

§ 10. 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

- prowadzenie działalności nieodpłatnej: 

a. zabezpieczenie medyczne zgromadzeń o charakterze religijnym, 

b. organizowanie i przeprowadzanie służby medycznej i kursów pierwszej pomocy 

przedmedycznej, 

c. otaczanie opieka ludzi potrzebujących, chorych, starszych i niepełnosprawnych, 

d. działalność wychowawcza dzieci i młodzieży szczególnie poprzez Korpus Kadetów, 

e. powoływanie ośrodków szkoleniowych, doradczych i placówek opieki i ratownictwa, 

f. inicjowanie oraz opiniowanie rozwiązań formalno-prawnych związanych z działalnością 

Stowarzyszenia, 

g. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia, 

h. udzielanie pomocy ofiarom wypadków i katastrof, 

i. opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych, 

j. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy 

międzynarodowej, 

k. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych, 

l. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami 

masowego przekazu, 

m. udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym, 

n. troskę o rozwój wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji związanych z celami 

Stowarzyszenia, 

o. organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, 

p. promocje i organizacje wolontariatu, 

r. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, 

s. organizowanie wyjazdów turystycznych i krajoznawczych, 

t. realizowanie usług interwencyjnych, profilaktycznych, opiekuńczych i sąsiedzkich, 



z. prowadzenie mediacji rodzinnych. 

 

- prowadzenie działalności odpłatnej: 

a. zabezpieczenie medyczne imprez masowych, 

b. organizowanie kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla klientów instytucjonalnych   

c. organizowanie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego, 

d. prowadzenie wypożyczalni sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego, 

e. prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-

szkoleniowej, 

f. rehabilitacje medyczna, 

g. działalność medyczna, 

h. organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, 

 

2. Całość wypracowanego zysku z działalności odpłatnej zostaje przekazana na cele statutowe. 

 
Rozdział III 

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. Osoba prawna działa w 

Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 13. 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna: 

a. spełniająca warunki art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i jest obywatelem 

polskim lub cudzoziemcem, 

b. jest wyznania katolickiego, 

c. wpłaciła wpisowe, 

d. cechuje się nieskazitelna postawa moralna, 

e. ukończyła kurs pierwszej pomocy Stowarzyszenia lub zdała egzamin zorganizowany przez 

instruktorów Stowarzyszenia, 

f. która złożyła pisemna deklaracje członkowska. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny może odstąpić od wymogu w ust. 1 pkt. e. 

3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych do Stowarzyszenia decyduje Zarząd Główny lub 

Zarząd Oddziału. 

4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo złożyć na ręce 

Sekretarza Zarządu Głównego odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest 

ostateczna. 

§ 14. 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 



a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b. nosić mundur Stowarzyszenia, 

c. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Delegatów, jako delegat, 

d. do uczestnictwa w szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd Główny lub Zarząd 

Oddziału, 

e. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

f. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z 

jego celami statutowymi, 

g. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b. terminowego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, 

c. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

d. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 

§ 15. 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana 

merytoryczna działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i 

zostanie przyjęta przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału 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 podejmowanych przez 

Stowarzyszenie zadań 

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej 

deklaracji. 

§ 16. 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje i godności pozbawia Walne Zgromadzenie Delegatów. 

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, poza tym posiada 

takie prawa jak członek zwyczajny. Do obowiązków członka honorowego należy: 

a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

c. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

§ 17. 
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi 

Głównemu lub Zarządowi Oddziału, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec 

Stowarzyszenia, 

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

c. wystąpienia z Kościoła Katolickiego, 

d. uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału z powodu: 

I. nie płacenia składek członkowskich, 

II. nieusprawiedliwionego braku aktywności w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 

6 miesięcy, 

III. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 



IV. działania na szkodę Stowarzyszenia, 

e. prawomocnego orzeczenia sadu o pozbawieniu członka praw publicznych. 

 

2. Osoba pozbawiona członkostwa ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia 

Delegatów w terminie do 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie, Zgromadzenie 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest 

ostateczna. 

 
Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 18. 
Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Delegatów, 

b. Zarząd Główny, 

c. Główna Komisja Rewizyjna. 

§ 19. 
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz stowarzyszenia w 

trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków 

Stowarzyszenia. Osoba dokooptowana musi zostać poddana zatwierdzeniu na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu. 

 
Walne Zgromadzenie Delegatów 

§ 20. 
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższa władza Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział: 

a. Zarząd Główny Stowarzyszenia, 

b. Komendanci Oddziałów albo ich zastępcy, 

c. Delegaci wybrani przez członków Oddziałów w trybie określonym w § 23 niniejszego Statutu. 

3. Z głosem doradczym: 

a. członkowie zwyczajni, nie będący delegatami, 

b. członkowie wspierający i honorowi. 

4. Zarząd Główny powiadamia Delegatów oraz Komendantów Oddziałów droga e-mail o 

terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia, co najmniej na miesiąc przed terminem 

Walnego Zgromadzenia. 

§ 21. 
Walne Zgromadzenie może być: 

a. zwyczajne, 

b. nadzwyczajne. 

§22. 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny raz w roku, jako 

sprawozdawcze i co 3 lata, jako sprawozdawczo – wyborcze. 

2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów powinno być: 

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Głównego z działalności Stowarzyszenia, 

b. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 

c. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły, 

d. udzielenie Zarządowi Głównemu pokwitowania z wykonywanych przez niego 



obowiązków(absolutorium). 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Delegatów, jeżeli Zarząd 

Główny nie zwoła tego w ustalonym czasie. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje się, gdy władze lub osoby 

upoważnione do zwoływania zgromadzeń uznają to za wskazane. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny. 

6. Komisja Rewizyjna lub grupa co najmniej 2/3 delegatów Stowarzyszenia ma prawo zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, ilekroć zwołanie tego uznają za wskazane, 

a Zarząd Główny nie zwoła zgromadzenia w ciągu 1 miesiąca od dnia zgłoszenia przez nie 

odpowiedniego żądania 

7. Podmioty uprawnione do zwoływania zgromadzeń oraz Komendanci Oddziałów maja prawo 

domagać się umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad. Nadanie takie należy 

zgłosić pisemnie na ręce Zarządu Głównego, jednak nie później ni tydzień przed ustalona data 

Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

§ 23. 
1. Wyboru Delegatów dokonuje się na Zebraniu Członków Oddziału. 

2. Jeden mandat przypada na każdych 50 członków Oddziału oraz dodatkowo jeden mandat na 

każde rozpoczęte 50 członków. Natomiast w Oddziałach liczących do 50 członków wybierany 

jest jeden delegat. 

3. Kadencja Delegata trwa 3 lata. Mandat Delegata wygasa z chwila upływu kadencji, 

rezygnacji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 

4. Wybory Delegatów odbywają się najpóźniej na 2 tygodnie przed wygaśnięciem mandatu 

poprzedniego Delegata, a w przypadku ustania mandatu Delegata przed upływem kadencji 

najpóźniej po upływie miesiąca od zdarzenia powodującego ustanie mandatu. 

5. Wybory Delegata pierwszej kadencji odbywają się nie później ni w terminie 2 tygodni przed 

planowanym terminem zgromadzenia. 

6. Każdemu Delegatowi przysługuje jeden głos na Zgromadzeniu Delegatów. 

7. Delegaci maja obowiązek brać osobisty udział w zgromadzeniach. Nie dopuszcza się 

wykonywania prawa głosu przez pełnomocników. 

§ 24. 
1. Uchwały władz Stowarzyszenia (Oddziału) podejmowane są zwykła większością głosów, przy 

obecności ½ członków, jeżeli przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykła większością głosów, bez względu na liczbę 

obecnych na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przepisy niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o 

usuniecie członków władz Stowarzyszenia, o pociągniecie ich do odpowiedzialności jak równie 

w sprawach osobowych, 

lub na wniosek Walnego Zgromadzenia. 

4. Z obrad Walnego Zgromadzenie sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i 

osobę prowadzącą protokół. 

5. Obradami Walnego Zgromadzenia Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, 

sekretarz, członek. 

§ 25. 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy w szczególności: 

a. uchwalenie Statutu i jego zmian, 

b. wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia, 

c. uchwalanie programów działania Stowarzyszenia, 

d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 



e. udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu, 

f. ustalanie zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego oraz ich wysokości, 

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 
Zarząd Główny 

§ 26. 
1. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na 

zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów. 

2. Członkiem Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału nie może być osoba, która była skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

3. Zarząd Główny składa się z 5-7 członków. W skład Zarządu Głównego wchodzą w kolejności: 

a. Komendant Główny, 

b. Zastępca Komendanta Głównego, 

c. Skarbnik, 

d. Sekretarz, 

e. Kwatermistrz. 

f. Członek Zarządu 

g. Członek Zarządu 

4. Do Zarządu Głównego Stowarzyszenia mogą być powołane osoby spośród członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

5. Wybory do Zarządu Głównego Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w 

obecności ponad połowy ogólnej liczby Delegatów. 

6. Członek Zarządu Głównego nie może zasiadać i pełnić funkcji w Głównej Komisji Rewizyjnej, 

Zarządzie Oddziału oraz posiadać mandatu delegata na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

7. Kadencja Zarządu Głównego wynosi 3 lata. 

8. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak ni raz na 

kwartał. 

9. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez Komendanta Głównego lub Zastępce 

Komendanta Głównego. 

10. Do ważności uchwał Zarządu Głównego wymagana jest obecność co najmniej ½ członków 

Zarządu Głównego, w tym Komendanta Głównego lub Zastępcy Komendanta Głównego. 

11. Uchwały zapadają zwykła większością głosów. 

12. Z obrad Zarządu Głównego sporządza się protokół. 

13. Zarząd Główny działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu. 

§ 27. 
1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy kierowanie bieżącą działalnością 

Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b. ustalania planów działania Stowarzyszenia, 

c. określenie zakresu prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, 

d. uchwalanie regulaminów, 

e. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

f. podejmowanie uchwał o przyjęciu, wykreśleniu i wykluczeniu członków Stowarzyszenia, 



g. określanie wyglądu i zasad noszenia munduru, 

h. udzielanie pełnomocnictw zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, 

i. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, 

j. powoływanie i odwoływanie Zarządów Oddziałów, 

k. koordynowanie działalności Oddziałów, 

l. ustalanie budżetu Stowarzyszenia, 

m. powoływanie i określanie zadań bieżących Stowarzyszenia, 

n. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych. 

§ 28. 
1. Do realizacji swych zadań Zarząd Główny może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego 

Dyrektora. 

2. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega uchwaleniu 

przez Zarząd Główny. 

 
Główna Komisja Rewizyjna 

§ 29. 
1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Główna Komisja Rewizyjna. 

2. Główna Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, w 

głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych Delegatów. 

3. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego 

4. Kadencja członków Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 

5. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może zasiadać i pełnić żadnej funkcji w Zarządzie 

Głównym, Zarządzie Oddziału oraz pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa oraz podległości służbowej z członkiem władz 

Stowarzyszenia ani posiadać mandatu delegata na Walnym Zgromadzeniu Delegatów. 

6. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

§ 30. 
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a także Oddziałów Stowarzyszenia, 

b. badanie sprawozdania finansowego Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów, 

c. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, 

d. zwołanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w 

terminie ustalonym Statutem. 

 
Rozdział V 

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – Oddziały 

§ 31. 
1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. 

2. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze Statutu Zarząd Główny powołuje i odwołuje 

Oddziały. 

3. Zarząd Główny określa zasięg terytorialny Oddziału i jego siedzibę 

4. Oddział liczy minimalnie 15 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 32. 
1. Władza oddziału jest Zebranie Członków Oddziału oraz Zarząd Oddziału. 



2. W skład Zarządu Oddziału wchodzi 5 osób: Komendant Oddziału, jego zastępca, sekretarz, 

skarbnik i członek zarządu 

3. Zarząd Oddziału jest powoływany na kadencje 3 lat oraz odwoływany przez Zarząd Główny. 

Zarząd Główny powołuje Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej rekomendacji podjętej jako 

uchwała Zebrania Członków oddziału. Rekomendacja ta nie jest jednocześnie wiążąca dla 

Zarządu Głównego. 

4. Komendant Oddziału jest przedstawicielem Zarządu Głównego na terenie działania Oddziału. 

Do jego kompetencji należy w szczególności koordynacja i nadzór nad bieżącą ddziałalnością 

danego Oddziału. 

5. Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy: rekomendowanie składu Zarządu 

Oddziału, ustalanie planów pracy Oddziału, wybór delegatów, rozpatrywanie sprawozdań z 

pracy Zarządu Oddziału. 

§ 33. 
1. Zarząd Oddziału jest zobowiązany do składania pisemnych sprawozdań z działalności 

statutowej i finansowej Zarządowi Głównemu w terminach ustalonych regulaminem Zarządu 

Głównego, realizuje bieżącą prace Oddziału i wykonuje zadania powierzone przez władze 

Stowarzyszenia, reprezentuje Oddział na 

zewnątrz, przyjmuje nowych członków oraz wykonuje inne zadania określone statutem. 

2. Zarząd Oddziału podlega kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

 
Rozdział VI 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 34. 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z: 

a. składek członkowskich, 

b. darowizn od osób fizycznych i prawnych, 

c. dotacji i grantów, 

d. zapisów i spadków, 

e. przychodów z własnej działalności, 

f. dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

g. dochodów ze zbiórek publicznych, 

h. przychodów z odpłatnej działalności statutowej. 

2. Majątek stowarzyszenia bez względu na źródło jego pochodzenia służy wyłącznie do 

realizacji celów statutowych. 

§ 35. 
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Główny w ramach obowiązujących 

przepisów prawa. 

§ 36. 
1. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu 

działający samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania 

umów, udzielania pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Komendanta 

Głównego lub Zastępcy Komendanta Głównego. 

2. Zarząd Główny może udzielić pełnomocnictwa do wykonania określonych czynności 

prawnych innym osobom w drodze uchwały. 

3. Niniejszy Statut zabrania: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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, 

zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, w 

szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich 

osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba, że to 

wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celów statutowych, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych ni w 

stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

Rozdział VII 

Likwidacja Stowarzyszenia 

§ 37. 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów podjęta 

większością 2/3 głosów przy udziale ½ uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach 

określonych przepisami prawa. 

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Głównego. 

3. Majątek rozwiązywanego Stowarzyszenia przeznacza się na realizacje celów statutowych 

stowarzyszenia o podobnych celach statutowych, zgodnie z uchwała WZD. 

Rozdział VIII 
Zmiana Statutu 

§ 38. 
Niniejszy Statut może być zmieniony uchwała Walnego Zgromadzenia Delegatów powziętą 

większością 2/3 głosów bez względu na liczbę obecnych. 

 

Rozdział IX 

§39. 
W sprawach nieregulowanych Statutem maja zastosowanie przepisy Ustawy o 

Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001, nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami), Ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, nr 234, poz.1536) oraz 

Kodeksu Cywilnego. 


