
 

Statut Stowarzyszenia 
Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia  

"PRO SALUTEM" 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia –  
„PRO  SALUTEM’’  jest organizacją społeczną i w dalszej części zwane jest 
Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. ”Prawo 

o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 20 z 10 kwietnia 1989 r.) oraz Ustawy z 10 stycznia 
1996 r. „O zmianie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. Nr 27 z 8 marca 
1996 r.) z późniejszymi zmianami. 

§ 2 
 

1.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2.  Nazwa i symbole Stowarzyszenia są prawnie zastrzeŜone. 
 

§ 3 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto st. Warszawa. 
 

§ 4 
 

1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 
2. Dla realizowania swych celów Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność poza 

granicami RP, zgodnie z prawem miejscowym. 
3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania Oddziałów Terenowych, które mogą 

posiadać osobowość prawną. 
 

§ 5 
 

Stowarzyszenie określa formy swej działalności, strukturę organizacyjną, uchwala 
akty wewnętrzne. 

§ 6 
 

Stowarzyszenie uŜywa: 
1. Okrągłej pieczęci z napisem w otoku: Europejskie Stowarzyszenie Promocji 

Zdrowia” - „PRO SALUTEM’’.  
2. Płaskiej pieczęci z napisem: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia - 

„PRO SALUTEM’’ z adresem i numerem telefonu. 
3. Emblematu z napisem Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia - „PRO 

SALUTEM’’. 
4. Legitymacji wydawanej członkom Stowarzyszenia. 
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Rozdział II 

 
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

 
§ 7 

  
 Celem stowarzyszenia jest: 
  
1. promowanie zdrowia 
2. dbałość o rozwój medycyny i ochrony zdrowia na terenie działalności 

Stowarzyszenia 
3. troska o poprawę zdrowotności społeczeństwa i propagowanie wiedzy o 

profilaktyce, moŜliwościach diagnostycznych i leczniczych 
4. inicjowanie i wspieranie badań naukowych mających na celu zapobieganie 

chorobom cywilizacyjnym 
5. kreowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój profilaktycznych usług 

medycznych 
6. promocja wszelkiej problematyki w zakresie zdrowego stylu Ŝycia, w prasie, radiu 

i TV, jak równieŜ w innych mediach, w tym zagranicznych 
7. promocja etyki w zdrowiu i medycynie 
8. pozyskiwanie środków na stypendia dla studentów i młodych pracowników nauki 

o profilu medycznym 
9. ułatwienie dostępu do wszelkich informacji dotyczących postępu w dziedzinie 

medycyny środowiskowej i zapobiegawczej 
10. powoływanie i zakładanie szkół na wszystkich poziomach nauczania oraz innych 

jednostek edukacyjno-szkoleniowych 
11. stałe podnoszenie kwalifikacji oraz pomoc osobom pragnącym zdobywać wiedzę 

z zakresu promocji i ochrony zdrowia 
12. upowszechnianie osiągnięć naukowych, technicznych i organizacyjnych 

dotyczących medycyny społecznej i promocji zdrowia 
13. organizacja szkoleń, kongresów, konferencji naukowych 
14. współpraca z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi działającymi w 

obszarze promocji zdrowia, medycyny i środowiska 
15. monitorowanie regulacji prawnych i administracyjnych dotyczących ochrony 

zdrowia i aktywne wpływanie na ich doskonalenie. Prezentowanie w tym zakresie 
stanowisk Stowarzyszenia wobec Sejmu, Senatu oraz innych struktur 
ustawodawczych i wykonawczych Państwa zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. 

16. poprawę stanu środowiska naturalnego w miastach, gminach i na wsi 
17. poprawę stanu zdrowia mieszkańców gmin, miast i wsi 
18. wdraŜanie zasad i strategii polityki zdrowia w kraju, miastach, gminach i na wsi 
19. aktywizowanie wspólnot samorządowych do wspólnego rozwiązywania 

problemów ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców w regionach, miastach, 
gminach i na wsi 

20. upowszechnianie doświadczeń i efektów pracy Stowarzyszenia oraz 
propagowanie idei zdrowych miast w kraju i za granicą 

21. rozwijanie i popieranie współpracy pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi 
Zdrowych Miast na świecie. 

22. Delegowanie Ekspertów do prezentacji wystąpień i stanowisk Stowarzyszenia 
wobec władz ustawodawczych, wykonawczych zarówno szczebla centralnego, 
regionalnego oraz szczebla Komisji Europejskiej.  
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§ 8 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Aktywne uczestnictwo swoich członków w Ŝyciu w zakresie promocji zdrowia, a w 

szczególności poprzez opiniowanie, szkolenie, oraz udział w naradach i 
konferencjach. 

2.  Poszukiwanie darczyńców i sponsorów statutowej działalności Stowarzyszenia. 
3. Poszukiwanie dochodów przez współpracę z przemysłem, firmami prywatnymi i 

innymi instytucjami, zarówno w pośredniczeniu w wykonywaniu usług 
medycznych, jak i szerzeniu profilaktyki zdrowotnej. 

4. Organizacja i przeprowadzenie Warsztatów Naukowych dla lekarzy róŜnych 
specjalności oraz konferencji,seminariów i szkoleń zarówno w kraju jaki i 
zagranicą. 

5. Rozwijanie wszelkiej  działalności popularyzującej problematykę 
zdrowia,medycyny i słuŜby zdrowia  poprzez wydawnictwa, produkcje programów 
telewizyjnych i radiowych,publikacje prasowe oraz róŜne formy szkolenia. 

6. Powoływanie i zakładanie szkół na wszystkich poziomach nauczania oraz innych 
jednostek edukacyjno-szkoleniowych i badawczych. 

7. Zakładanie placówek opieki zdrowotnej, domów opieki społecznej, domów 
spokojnej starości, sanatoriów, itp. 

8. Powoływanie i uczestniczenie w powoływaniu podmiotów 
gospodarczych,spółek,stowarzyszeń i fundacji realizujących podobne lub 
komplementarne misje i cele statutowe oraz gospodarcze. 

 
Rozdział III 

 
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowi ązki  

 
§ 9 

 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
      1.  Zwyczajnych, 

2. Wspierających, 
3. Honorowych, 

§ 10 
 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe zostać: 
a) KaŜdy pełnoletni obywatel RP, który interesuje się działalnością społeczną 

i oświatową oraz złoŜył pisemną deklarację, zawierającą zobowiązanie do 
realizacji celów Stowarzyszenia, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia 

b) Osoby w wieku 16-18 lat z zastrzeŜeniem, Ŝe nie mogą wchodzić do organów 
wykonawczych Stowarzyszenia. 

 
§ 11 

 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 
1. Podejmować, zgodnie ze Statutem, inicjatywy dotyczące działalności 

Stowarzyszenia. 
2. Wybierać i być wybieranym do władz. 
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3. Korzystać z pomocy w formie określonej Statutem. 
 

§ 12 
 

1. Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna, która złoŜy 
pisemną deklarację i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający – osoby prawne działają w Stowarzyszeniu poprzez 
swojego przedstawiciela. 

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach organów 
Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 
§ 13 

 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1. Realizować cele Stowarzyszenia oraz przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał 

władz Stowarzyszenia. 
2. Regularnie opłacać składki członkowskie. 
 

§ 14 
 

Członkowie wspierający mają obowiązek: 
1. Wywiązywać się z zadeklarowanych zobowiązań finansowych i zadeklarowanej 

współpracy. 
2. Przestrzegać Statutu i regulaminów władz Stowarzyszenia. 
 

§ 15 
 

Utrata członkostwa następuje wskutek: 
1. Oświadczenia o wystąpieniu, złoŜonym na piśmie zarządowi Stowarzyszenia. 
2. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez 

okres trzech miesięcy. 
3. Wykluczenia za nieprzestrzeganie Statutu lub działanie na szkodę 

Stowarzyszenia. 
4. Zgonu. 
5. Utratę osobowości prawnej. 
6. Uchwałę o skreśleniu z listy i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od 

uchwały tej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 
jednego miesiąca od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu. Do czasu podjęcia 
decyzji przez Walne Zgromadzenie, członkostwo ulega zawieszeniu. 

 
§ 16 

 
1. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie moŜe nadać za aktywną działalność 

społeczną na rzecz Stowarzyszenia godność Honorowego Członka 
Stowarzyszenia – „PRO SALUTEM”.  

2. Walne Zgromadzenie moŜe na wniosek Zarządu przyznać równieŜ Medal 
Honorowy ‘’PRO SALUTEM POLONIAE’’  dla szczególnie zasłuŜonych Członków 
Zwyczajnych, dla Członków Honorowych, a takŜe dla osób i instytucji szczególnie 
zasłuŜonych dla promocji zdrowia w Polsce oraz wspierających działalność 
statutową Stowarzyszenia.  

3. Członek Honorowy nie opłaca składek, ale ma wszystkie prawa i obowiązki 
członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 
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4. Pozbawienie tytułu członka honorowego następuje za nieprzestrzeganie Statutu 

lub działanie na szkodę Stowarzyszenia. 
5. Uchwałę o pozbawieniu tytułu Członka Honorowego podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia. 
6. Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w 

terminie jednego miesiąca od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu. Do czasu 
podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, członkostwo ulega zawieszeniu. 

 
 

Rozdział IV 
 

Władze i organy Stowarzyszenia 
 
 

§ 17 
 

 Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zgromadzenie Członków 
b) Zarząd 
c) Komisja Rewizyjna; 

§ 18 
 

W okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Zarząd kieruje działalnością 
Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. 

 
§ 19 

 
1. Władze Stowarzyszenia działają kolegialnie, a swoją wolę wyraŜają w formie 

uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 
połowy uprawnionych do głosowania. Głosowania są jawne, chyba, Ŝe Statut 
stanowi inaczej. 

2. Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu tajnym lub jawnym 
w zaleŜności od uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia. Za wybranych 
uwaŜa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów 
waŜnych. 

3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat. 
4. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych  Stowarzyszenia 

wymienionych w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić 
w drodze kooptacji z grona kandydatów zgłoszonych do odnośnych władz na 
ostatnim Walnym Zgromadzeniu według ilości otrzymanych głosów w trakcie 
wyborów. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ 
zmniejszeniu. W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ połowę składu organu. 
W przypadku braku kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu kooptacji 
dokonuje właściwy organ spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 
§ 20 

 
1. Walne Zgromadzenie Członków w trybie zwyczajnym odbywa się kaŜdego roku 

do końca kwietnia. 
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd 
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zobowiązany jest powiadomić drogą pisemną (listem zwykłym, faksem, pocztą 
elektroniczną) wszystkich członków z wyprzedzeniem 14 dni. 

3. Zarządy Oddziałów i członkowie mogą wystąpić do Zarządu z wnioskiem o 
uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia najpóźniej 7 dni przed 
wyznaczonym terminem obrad. 

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z 
własnej inicjatywy, bądź na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej albo na Ŝądanie 1/3 
członków.  

5. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków 
Stowarzyszenia mają obowiązek uzasadnić swój wniosek. 

6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia naleŜy odbyć nie później 
niŜ w ciągu 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

 
§ 21 

 
1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest władne 

do podejmowania uchwał w sprawach ujętych w porządku obrad przy obecności, 
co najmniej połowy liczby członków. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów, jeśli 
Statut nie stanowi inaczej. 

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć z 
głosem doradczym goście, zaproszeni przez Zarząd oraz członkowie wspierający 
Stowarzyszenie. 

4. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia są protokołowane 
 
 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 
 

§ 22 
 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia: 
1.  Odbywa się kaŜdego roku w terminie do końca kwietnia. 
1. Zatwierdza porządek dzienny i regulamin obrad Walnego Zgromadzenia 

Członków. 
2. Określa kierunki działania Stowarzyszenia. 
3. Uchwala Statut względnie dokonuje w nim zmian. 
4. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz – na wniosek tejŜe Komisji – podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla 
ustępującego Zarządu. 

5. Określa liczbę członków władz i dokonuje wyboru Zarządu Stowarzyszenia oraz 
Komisji Rewizyjnej. 

6. Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa. 
Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku. 

7. Rozpatruje inne sprawy wniesione przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

Zarząd  Stowarzyszenia 
 

§ 23 
 
1. Zarząd składa się, z co najmniej 4 członków. Wybiera ze swego grona: prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika. 
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2. Posiedzenia Zarząd odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w 
miesiącu.  

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co 
najmniej połowy członków w tym prezesa, lub wiceprezesa. 

4. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa Zarządu, a w 
razie jego nieobecności wiceprezesa Zarządu.  

5. Uchwały podejmowane przez Zarząd obowiązują wszystkich członków 
Stowarzyszenia. 

 
 

§ 24 
 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, zarządza jego majątkiem. 
2. Zarząd reprezentowany jest prze dwóch członków Zarządu łącznie w tym 

wiceprezesa lub skarbnika . 
3. Zarząd ma prawo do podejmowania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia. 
4. Do Zarządu naleŜy podejmowanie uchwał, wynikających z postanowień Statutu i 

uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. 
 
     Do kompetencji Zarządu naleŜy: 
 
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia  
b) opracowywanie wieloletnich i rocznych programów działania Stowarzyszenia 
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów 
d) ustalanie wysokości składek członkowskich 
e) ustalanie składek dla członków wspierających 
f) przyznawanie odznaczeń, dyplomów i nagród 
g) przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia 
h) określanie – na wniosek sekretarza generalnego – regulaminu pracy Biura 

Stowarzyszenia 
i) powoływanie, nadzorowanie oraz wspieranie oddziałów terenowych 

Stowarzyszenia i koordynowanie ich działalności 
j) dokonywanie wykładni Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia 
k) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków 
l) uchwalanie corocznego budŜetu Stowarzyszenia. 
 

§ 25 
 

Zarząd moŜe powoływać i odwoływać komisje, rady programowe, komitety jako 
swoje ciała doradcze, w skład, których wchodzą członkowie Stowarzyszenia. 
 
 

 
 

§ 26 
 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do waŜności 
uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego składu, w tym prezesa, 
lub wiceprezesa. Ich głos decyduje przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw”. W 
wypadku nieobecności prezesa uchwały Zarządu mogą być podejmowane pod 
warunkiem uczestnictwa w głosowaniu wiceprezesa Zarządu. 
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§ 27 
 

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia,  składają dwaj członkowie Zarządu 
łącznie w tym: wiceprezes lub skarbnik. 

 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 28 
 

1. Składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona: przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

2. Przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności 
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych. 

3. Przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdanie, 
posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi. 

4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje do 
wiadomości Zarządowi, a Walnemu Zgromadzeniu - do prezentacji i 
zatwierdzenia na dorocznym zgromadzeniu Członków. 

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, 
wynikającymi z ustaleń kontroli, Ŝądania wyjaśnień oraz Ŝądania usunięcia 
nieprawidłowości. 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub upowaŜniony przez niego członek 
Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w 
obecności, co najmniej połowy jej członków. 

Rozdział V 
 

Oddziały Terenowe 
 

§ 29 
 

Podstawowymi jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są Oddziały. 
 

§ 30 
 

Oddziały powoływane są uchwałą Zarządu na wniosek, co najmniej ½ liczby 
członków; w uchwale określone być muszą: siedziba Oddziału oraz teren działania. 

 
 

§ 31 
Władzami Oddziału są: 

• Zebranie Członków Stowarzyszenia z danego terenu; 
• Zarząd Oddziału; 
• Oddziałowa Komisja Rewizyjna. 

 
§ 32 

 
Kadencja władz oddziału trwa 2 lata, a ich wybory odbywają się w głosowaniu tajnym 
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lub jawnym, w zaleŜności od uchwały Zebrania Członków Oddziału. 
 
 

§ 33 
 

Zarząd Oddziału i Oddziałowa Komisja Rewizyjna mają prawo kooptacji członków, 
w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba nowych członków nie 
moŜe przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru. 
 
 

Zebranie Członków Oddziału 
 

§ 34 
 
1. NajwyŜszą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Zebranie Członków Oddziału. 
2. Kadencja władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata. 
 

§ 35 
 

Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału naleŜy: 
1. Uchwalanie programów, określających kierunki działania oddziałów. 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz 

oddziałów. 
3. Uchwalanie – na wniosek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Odziału. 
4. Wybór Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 36 
 

O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Członków Oddziału zobowiązany jest 
zawiadomić Zarząd Oddziału, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem 
(listem zwykłym, faksem, pocztą elektroniczną). 
 

Nadzwyczajne Zebranie Członków  
 

§ 37 
 
Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołują: 

 
1. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
2. Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Oddziałowej Komisji 

Rewizyjnej, lub, co najmniej 1/2 członków Oddziału, w terminie jednego 
miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. 

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 

 
 
 

§ 38 
 

Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
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Zarząd Oddziału Stowarzyszenia 
 

§ 39 
 
1. Składa się, z co najmniej 4 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza 

i skarbnika.  
2. Oddział Stowarzyszenia reprezentowany jest na zewnątrz przez prezesa 

jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu Oddziału łącznie w tym sekretarza 
lub skarbnika. 

3. Do kompetencji Zarządu Oddziału naleŜy: 
a) realizowanie uchwał władz naczelnych Stowarzyszenia; 
b) realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału; 
c) opracowywanie planów działania i planów finansowych; 
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Oddziału zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 

 
§ 40 

 
1. Oddział Stowarzyszenia powołuje Zarząd Oddziału w porozumieniu z Zarządem 

Stowarzyszenia, który wyłania ze swojego grona: prezesa, wiceprezesa, 
sekretarza i skarbnika. 

2. Wszelkie uchwały dotyczące powoływania i odwoływania składu Zarządu 
Oddziału dokonuje Zarząd Oddziału w uzgodnieniu z Zarządem Stowarzyszenia. 

3. Zarząd Oddziału odpowiada przed Zarządem Stowarzyszenia za sprawne 
i nieprzerwane funkcjonowanie Oddziału. 

 
§ 41 

 
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej 
jednak niŜ raz w miesiącu. 

 
§ 42 

 
1. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, 

co najmniej połowy członków Zarządu Oddziału. 
2. Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa Zarządu 

Oddziału, a podczas jego nieobecności wiceprezesa Zarządu Oddziału. 
3. Uchwały podejmowane przez Zebranie Członków Oddziału i Zarządu Oddziału 

obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia danego Oddziału. 
 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna 
§ 43 

 
1. Składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona: przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
2. Przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Oddziału 

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem 
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celowości, rzetelności i gospodarności działań. 
3. Przedkłada Zebraniu Członków Oddziału sprawozdanie, posiada wyłączne prawo 

stawiania wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Oddziału absolutorium. 
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Oddziałowa Komisja Rewizyjna 

przedkłada Komisji Rewizyjnej i Zarządowi Stowarzyszenia. 
5. Oddziałowa Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału 

z wnioskami pokontrolnymi oraz Ŝądać wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

6. Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej lub upowaŜniony przez niego 
członek tejŜe Komisji, ma prawo brać udział z głosem doradczym 
w posiedzeniach Zarządu Oddziału. 

7. Uchwały Oddziałowej Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością 
głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. 

 
 
 

Majątek i fundusze Oddziału   
 

§ 44 
 

1 Majątek i fundusze Oddziału stanowią nieruchomości i mienie ruchome, ofiarowane 
lub nabyte przez Oddział 

2. Fundusze własne 
 

§ 45 
 

Na fundusze Oddziału składają się: 
1. Składki członkowskie. 
2. Darowizny, zapisy i spadki. 
3. Środki pochodzące z ofiarności publicznej. 
4. Dotacje. 

 
§ 46 

 
Oddział moŜe prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi zasadami, 
określonymi w odrębnych przepisach, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia w formie 
uchwały. 

 
§ 47 

 
Dochód z działalności gospodarczej słuŜy realizacji celów statutowych i nie moŜe być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 
 
 

§ 48 
 

Oddział moŜe otrzymywać dotacje zgodnie z zasadami, określonymi w odrębnych 
przepisach. 
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§ 49 
 

Do waŜności oświadczeń, dotyczących praw i obowiązków majątkowych Oddziału 
Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału łącznie w 
tym wiceprezesa lub skarbnika.  
 

§ 50 
 

Oddział za zgodą Zarządu Stowarzyszenia moŜe prowadzić działalność majątkowo-
finansową zawartą w §§ 48-51 po uzyskaniu osobowości prawnej; do tego czasu 
majątek Oddziału stanowi własność Zarządu Stowarzyszenia. Oddział działa na 
podstawie osobowych pełnomocnictw, wydanych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 

Rozdział VI 
 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
 

§ 51 
 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
1. Nieruchomości. 
2. Ruchomości. 
3. Fundusze. 
4.  W skład majątku wchodzi zastrzeŜona nazwa Stowarzyszenia - "PRO SALUTEM", 
logo oraz strona internetowa z domeną http://www.pro-salutem.org.pl/   

 
§ 52 

 
Na fundusz Stowarzyszenia składa się: 
1. Wpisowe 
2. Składki członkowskie 
3.  Wpisowe i miesięczną składkę ustala Zarząd Stowarzyszenia corocznie do końca    
bieŜącego roku, ze skutkiem na rok następny.    
4. Darowizny, zapisy, spadki. 
5. Środki pochodzące z ofiarności publicznej. 
6. Dotacje.  

 
§ 53 

 
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ogólnymi 
zasadami, określonymi w odrębnych przepisach z zastrzeŜeniem § 56. 
 

§ 54 
 

Stowarzyszenie moŜe zakładać fundacje, spółki oraz szkoły na wszystkich 
poziomach nauczania, stosownie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 55 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe. 
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
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§ 56 

 
Dochód z działalności gospodarczej słuŜy realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 

§ 57 
 

Stowarzyszenie moŜe otrzymywać dotację zgodnie z zasadami, określonymi w 
odrębnych przepisach. 
 

§ 58 
 

Do waŜności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych 
Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie w tym , 
wiceprezesa lub skarbnika. 
 

§ 59 
 

Zarząd moŜe tworzyć fundusze celowe ze środków będących w jego dyspozycji. 
 

Rozdział VII 
 

Zmiana Statutu i rozwi ązanie Stowarzyszenia 
 

§ 60 
 

Uchwały dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów 
w obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
 

 
§ 61 

 
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa sposób likwidacji i cel, na jaki 
zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 
 

Rozdział VIII 
 

Przepisy ko ńcowe 
 

§ 62 
 

Uchwały i informacje Stowarzyszenia będą podawane do wiadomości członkom 
przez opublikowanie w okresowych biuletynach oraz na stronie internetowej. 
 

§ 63 
 

Statut został uchwalony na Zebraniu ZałoŜycielskim w dniu 22.08.2005 roku. 
 


