
 

STATUT STOWARZYSZENIA  

„SIDIS Stowarzyszenie imienia dr I. Semmelweisa” 

 

Art.  I  NAZWA. 

Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „SIDIS Stowarzyszenie imienia dr I. Semmelweisa”, w 

dalszej części niniejszego Statutu, zwane także Stowarzyszeniem. 

Art. II  ZASIĘG TERYTORIALNY. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działalności terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art.  III  CZAS TRWANIA. 

Stowarzyszenie ma nieograniczony czas trwania. 

Art.  IV  CEL STOWARZYSZENIA. 

1. Celem Stowarzyszenia jest:  

1. działalność na rzecz poszerzenia dostępu do ochrony zdrowia w Polsce, a w 

szczególności nowoczesnych metod leczenia; 

2. pomoc osobom przewlekle chorym. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. organizację konferencji i seminariów naukowych; 

2. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach z zakresu 

ochrony zdrowia; 

3. wsparcie materialne osób przewlekle chorych; 

4. wsparcie materialne projektów naukowo-badawczych. 

Art.  V  CZŁONKOSTWO. 

1. Członkiem Stowarzyszenia, w tym członkiem honorowym Stowarzyszenia, może zostać 

pełnoletnia osoba fizyczna, niezależnie od narodowości, obywatelstwa i miejsca 

zamieszkania.  

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza nim. 



Art. VI  KATEGORIE CZŁONKOSTWA. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków i członków wspierających oraz członków 

honorowych. 

Art. VII CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA.  

1. Członkami Stowarzyszenia są założyciele Stowarzyszenia. 

2. Poza osobami wymienionymi w punkcie 1 niniejszego artykułu Statutu, członkiem 

Stowarzyszenia można zostać po spełnieniu następujących warunków: 

a. uzyskaniu pisemnej rekomendacji dwóch dotychczasowych członków Stowarzyszenia; 

b. zaakceptowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia kandydatury na członka Stowarzyszenia. 

3. Wzór deklaracji członkowskiej Stowarzyszenia określa Zarząd Stowarzyszenia. W deklaracji 

takiej musi się znaleźć zgoda na brzmienie Statutu Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do 

wsparcia działalności Stowarzyszenia. 

Art. VIII CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY I CZŁONKOWIE HONOROWI.  

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna. Status ten 

przyznaje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów ogólnej liczby 

członków Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek osoby prawnej chcącej przystąpić do 

Stowarzyszenia, pozytywnie zaopiniowany przez co najmniej dwóch członków 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna. Status członka 

honorowego Stowarzyszenia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną 

większością głosów, na wniosek co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i za 

zgodą przyszłego członka honorowego. Status członka honorowego Stowarzyszenia 

otrzymują osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia lub realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia, również poza strukturami Stowarzyszenia. Członkiem 

honorowym Stowarzyszenia może być również członek Stowarzyszenia. Członkowi 

honorowemu Stowarzyszenia będącemu jednocześnie członkiem Stowarzyszenia, 

przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka Stowarzyszenia. 

Art. IX  WYKLUCZENIE, ZAWIESZENIE, WYSTĄPIENIE ZE 

STOWARZYSZENIA.  

1. Członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach członkowskich lub 

wykluczony ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 



Zawieszenie lub wykluczenie uzasadniają: działania sprzeczne z niniejszym Statutem, 

nieetyczna postawa członka Stowarzyszenia w działaniach w ramach Stowarzyszenia 

lub poza nim, popełnienie czynu zabronionego przez prawo karne lub karne 

skarbowe. W terminie 14 dni od dnia otrzymania takiej uchwały, można wnieść od 

niej sprzeciw do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu 

zostaje utrzymana, jeżeli zagłosują za nią co najmniej cztery piąte obecnych na 

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

2. Zawieszenie członka Stowarzyszenia następuje na czas oznaczony nie dłuższy niż rok. 

O uchyleniu zawieszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia, z inicjatywy własnej lub 

zawieszonego członka Stowarzyszenia. 

3. Jeżeli, pomimo zgłoszenia wniosku o uchylenie zawieszenia, Zarząd Stowarzyszenia 

nie podejmie decyzji o jego uchyleniu w terminie 21 dni od zgłoszenia takiego 

wniosku lub decyzja będzie odmowna, zawieszony członek Stowarzyszenia może 

wnieść o uchylenie zawieszenia do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Zawieszenie zostaje utrzymane, jeżeli przeciwko jego uchyleniu zagłosuje co najmniej 

połowa obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

4. Po upływie okresu zawieszenia, członek Stowarzyszenia powraca do pełni praw 

członkowskich, chyba że w okresie zawieszenia zostanie podjęta uchwała o 

wykluczeniu ze Stowarzyszenia lub uchwała o kolejnym zawieszeniu w prawach 

członkowskich. 

5. Członek Stowarzyszenia może wystąpić ze Stowarzyszenia. O zamiarze wystąpienia 

zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Stowarzyszenia z dwutygodniowym 

wyprzedzeniem w stosunku do dnia wystąpienia.  

Art. X  INNE KWESTIE DOTYCZĄCE CZŁONKOSTWA.  

1. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swoje organy. 

2. Lista członków Stowarzyszenia jest jawna, a wszelkie zapisy przyjmowane będą w 

siedzibie Stowarzyszenia. 

ART. XI PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW. 

1. Każdy członek Stowarzyszenia, członek honorowy Stowarzyszenia i członek 

wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek wspierać jego działania. 

2. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest: 



a. czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, w tym uczestniczyć w posiedzeniach 

organów Stowarzyszenia, których jest członkiem, chyba że z uzasadnionych przyczyn 

nie jest tego w stanie uczynić; 

b. terminowo opłacać składki członkowskie, określone uchwałą Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązek terminowo opłacać składki 

członkowskie, określone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia nie 

mają biernego, ani czynnego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia. Nie 

przysługuje im również prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

5. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że art. XI ust. 4 niniejszego Statutu nie 

dotyczy członków honorowych Stowarzyszenia, będących jednocześnie członkami 

Stowarzyszenia. 

6. Członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia 

mają prawo być obecnymi na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, ale bez 

prawa głosu; nie ma też obowiązku zawiadamiania ich o zwołaniu Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia.  

ART. XII ORGANY STOWARZYSZENIA. 

Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; 

b. Zarząd;  

c. Rada Stowarzyszenia. 

ART. XIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest organem stanowiącym Stowarzyszenia 

i organem najwyższym Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

a. wybór i odwołanie członków Rady Stowarzyszenia; 

b. określenie liczby członków Rady Stowarzyszenia; 

c. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia; 

d. podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia; 



e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, 

zawieszeniu w prawach członka Stowarzyszenia, odmowie uchylenia 

zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia; 

f. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Stowarzyszenia; udzielanie 

absolutorium członkom Zarządu i Rady Stowarzyszenia z wykonywania przez 

nich obowiązków w poszczególnych latach kalendarzowych; 

g. podejmowanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia uchwał w przedmiocie 

wysokości opłaty wpisowej i składki rocznej; 

h. wszelkie inne sprawy Stowarzyszenia niezastrzeżone przepisami prawa lub 

postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji innych organów 

Stowarzyszenia; 

i. wybór i odwołanie Członków Zarządu i Prezesa Zarządu Stowarzyszenia; 

j. określenie liczby Członków Zarządu Stowarzyszenia. 

3. W skład Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wchodzą wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć 

również członkowie wspierający oraz członkowie honorowi Stowarzyszenia, jednak 

bez prawa głosu oraz biernego i czynnego prawa wyborczego do organów 

Stowarzyszenia. 

4. Obradom Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia przewodniczy Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia, a w jego braku lub nieobecności, jeden z członków Zarządu 

Stowarzyszenia. W wyjątkowych sytuacjach obradom Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia przewodniczy inny członek Stowarzyszenia. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

Stowarzyszenia. 

6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest listem poleconym lub 

przesyłką kurierską, wysłanymi do wszystkich osób uprawnionych do uczestniczenia 

w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, co najmniej dwa tygodnie przed 

terminem Zebrania. Zawiadomienie listem poleconym lub przesyłką kurierską może 

zostać zastąpione dwukrotnym zawiadomieniem wysłanym pocztą elektroniczną na 

adres wskazany przez osobę uprawnioną. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia powinny zawierać porządek obrad Walnego 



Zebrania Członków Stowarzyszenia, w szczególności wskazujący, czy przedmiotem 

obrad będą sprawy personalne lub dotyczące aktów regulujących funkcjonowanie 

Stowarzyszenia (w szczególności zmiany w statucie) lub likwidacja Stowarzyszenia. 

Podjęcie uchwał poza porządkiem obrad zawartym w zawiadomieniu, jest 

dopuszczalne wyłącznie w obecności wszystkich Członków Stowarzyszenia, 

uprawnionych do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, którzy 

wyrazili zgodę na poszerzenie porządku obrad. 

7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może podjąć uchwałę również w braku 

formalnego zwołania, w obecności wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy 

wyrazili zgodę na odbycie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz 

zaproponowany porządek jego obrad. 

8. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd lub Rada Stowarzyszenia 

lub co najmniej siedmiu członków Stowarzyszenia działających łącznie. 

9. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powinno zostać zwołane co najmniej raz w 

roku kalendarzowym. 

ART. XIV ZARZĄD STOWARZYSZENIA. 

1. Zarząd Stowarzyszenie składa się z 2 do 3 osób i jest powoływany, i odwoływany 

przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

Kadencja biegnie dla każdego Członka Zarządu Stowarzyszenia odrębnie. W 

przypadku, gdyby liczba Członków Zarządu Stowarzyszenia spadła poniżej 

statutowego minimum, skład Zarządu zostanie uzupełniony poprzez wybór Członka 

Zarządu Stowarzyszenia przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a. prowadzenie spraw Stowarzyszenia w zakresie czynności zwykłego zarządu; 

b. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zaciąganie zobowiązań 

majątkowych; 

c. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia wniosków w 

zakresie wysokości opłaty wpisowej i składki rocznej; 

d. uchwalanie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, 

uprawnieni są wszyscy Członkowie Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie. 



4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków 

Zarządu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa 

przewidują surowsze wymagania, w obecności bezwzględnej większości ogólnej liczby 

członków Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu Stowarzyszenia określa Regulamin Zarządu 

Stowarzyszenia, przyjęty uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej 

funkcji. 

ART. XV RADA STOWARZYSZENIA. 

1. Rada Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzi trzech do pięciu członków powoływanych 

przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres trzyletniej wspólnej 

kadencji. 

3. Jeżeli liczba członków Rady Stowarzyszenia spadnie poniżej statutowego minimum 

lub minimum określonego uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

Rada Stowarzyszenia zostanie uzupełniona poprzez dokonanie wyboru nowego lub 

nowych członków Rady Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

4. Uchwały Rady Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej 

liczby członków Rady Stowarzyszenia w obecności bezwzględnej większości członków 

Rady Stowarzyszenia, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące 

przepisy prawa przewidują surowsze wymagania. 

5. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należy: 

a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

b. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

Art. XVI  OPŁATA WPISOWA I SKŁADKI. 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia może 

uchwalić wysokość opłaty wpisowej oraz składki rocznej, którą wnosi każdy członek 

Stowarzyszenia i członek wspierający Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia wnioskuje o 

uchwalenie wysokości opłaty wpisowej i składki na podstawie uchwały. 

Art. XVII MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA. 



1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dotacji, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

Art. XVIII PROWADZENIE BIEŻĄCYCH SPRAW STOWARZYSZENIA, KOMITETY. 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. 

Art. XX  ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

podjętą na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i zaakceptowaną większością trzech czwartych 

głosów ogólnej liczby głosów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
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