
STATUT  
AKADEMII KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ 

(tekst jednolity z dnia 18 kwietnia 2019 r.) 
 

§ 1  
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Akademia Komunikacji Medycznej” 
(„Stowarzyszenie”). 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 
5. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność także poza granicami kraju siedziby. 
6. Stowarzyszenie możne należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji, 

realizujących cele podobne do celów Stowarzyszenia. 
7. Stowarzyszenie może używać: logo, flagi, pieczęci, odznaki członkowskiej.  
8. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków.  
9. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony 

przez Zarząd Stowarzyszenia.   
 

§2 
 

Celami statutowymi Stowarzyszenia są: 
1. upowszechnianie wiedzy z obszaru komunikacji medycznej poprzez 

opracowywanie standardów i wytycznych w obszarze komunikacji medycznej 
oraz upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie komunikacji medycznej; 

2. szerzenie postępu w zakresie komunikacji medycznej poprzez promocję działań 
zmierzających do ulepszenia komunikacji pacjent-lekarz (personel medyczny) 
oraz promocję działań zmierzających do ulepszenia komunikacji pacjent-
placówka medyczna; 

3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych 
pracowników służby ochrony zdrowia). 

 
§3 
 

Swoje cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez: 
1. organizację i prowadzenie szkoleń kadry placówek medycznych w obszarze 

komunikacji z pacjentem; 
2. prowadzenie badań naukowych dotyczących komunikacji medycznej; 
3. organizację konferencji, sympozjów, seminariów i wykładów naukowych  

z obszaru komunikacji medycznej;  
4. budowanie i prowadzenie platform służących wymianie informacji na linii pacjent 

– placówka medyczna; 
5. współpracę z innymi podmiotami i organizacjami sektora ochrony zdrowia, 
6. prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej związanej z celami 

statutowymi, 
 

§4 
 

1. W celu pozyskania środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi 
działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach prawa, która obejmuje:   
1) działalność wydawniczą; 
2) organizację wystaw, 
3) udostępnianie do korzystania osobom trzecim powierzchni wystawienniczych, 

lokali i innych nieruchomości;  



4) działania reklamowe i promocyjne inne niż wynikające z działalności reklamowej  
i promocyjnej związanej z celami statutowymi; 

5) działalność usługową w zakresie badań naukowych. 
2. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia. 
 

§5 
 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  
 

§6 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających 
i honorowych.  

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych. 

3. Warunkiem uzyskania statusu członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest złożenie 
przez ubiegającego się o członkostwo deklaracji członkowskiej oraz przedstawienie 
pozytywnej opinii dwóch innych członków Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu 
kandydata w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia w formie uchwały. 

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub 
prawna, która wspiera cele Stowarzyszenia i jest zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu kandydata w poczet członków wspierających 
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.  

5. Osoby prawne, będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia reprezentowane są  
w Stowarzyszeniu przez swój statutowy organ uprawniony do reprezentacji lub osobę 
przez ten organ wyznaczoną i należycie umocowaną.  

6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, 
która wniosła szczególny wkład w działalność lub rozwój idei lub celów Stowarzyszenia 
lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Decyzję o przyjęciu 
kandydata w poczet członków honorowych Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek honorowy 
Stowarzyszenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 
§7 
 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  
2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia; 
3) uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, kongresach, konferencjach i innych 

spotkaniach lub przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie na 
warunkach określonych przez Stowarzyszenie; 

4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 
5) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia; 
6) noszenia odznaki organizacyjnej. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 
 1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych aktów wydanych przez 

władze Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 
 2) aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i wspomagania realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia; 
 3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; 
 4) chronienia majątku Stowarzyszenia; 



 5) niezwłocznego informowania Zarządu Stowarzyszenia o zmianie danych 
kontaktowych, w tym adresu do korespondencji. 

3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
 1) rezygnacji zgłoszonej przez członka na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia; 
 2) śmierci członka, 
 3) utraty przez członka praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku 

sądu, 
 4) wykluczenia członka z zastrzeżeniem treści ust. 4 i ust. 5 poniżej. 
4. Wykluczenie członka następuje w przypadku: 
 1) udokumentowanego działania na szkodę Stowarzyszenia; 
 2) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych aktów wydanych 

przez władze Stowarzyszenia lub uchwał władz Stowarzyszenia; 
5. Decyzję o wykluczeniu członka zwyczajnego (w formie uchwały) podejmuje Zarząd  

z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z członków Stowarzyszenia. 
6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu - w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia członkowi uchwały - członkowi zwyczajnemu przysługuje odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które rozpatrywane jest na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

 
§8 

 
1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada prawa takie, jak określono w § 7 ust. 1 

pkt 2)-6), a ponadto prawo do: 
 1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem 

doradczym; 
 2) uczestnictwa – na zaproszenie członka Zarządu Stowarzyszenia  

– w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia (w charakterze gościa lub z głosem 
doradczym). 

2. Członek wspierający ma obowiązek: 
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych aktów wydanych przez 

władze Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 
2) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń w wysokości i na warunkach 

określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy członkiem wspierającym  
a Stowarzyszeniem; 

3) niezwłocznego informowania Zarządu Stowarzyszenia o zmianie statusu 
prawnego lub danych kontaktowych, w tym adresu do korespondencji. 

3. Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 
 1) rezygnacji zgłoszonej przez członka na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia; 
 2) (w przypadku osoby fizycznej) śmierci członka lub utraty praw obywatelskich 

przez członka wspierającego na podstawie prawomocnego wyroku sądu, 
 3) (w  przypadku osoby fizycznej) utraty osobowości prawnej, 
 4) skreślenia z listy członków wspierających na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia - w przypadku niewywiązywania się ze zobowiązań, o których 
mowa w ust. 2 pkt 2); 

 5) wykluczenia członka z zastrzeżeniem treści ust. 4 i ust. 5 poniżej. 
4. Wykluczenie członka wspierającego następuje w przypadku: 
 1) udokumentowanego działania na szkodę Stowarzyszenia; 
 2) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych aktów wydanych 

przez władze Stowarzyszenia lub uchwał władz Stowarzyszenia; 
5. Decyzję o wykluczeniu członka wspierającego (w formie uchwały) podejmuje Zarząd 

większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z członków Stowarzyszenia. 

6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu - w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia członkowi uchwały - członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które rozpatrywane jest na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

 



§9 
 
1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa takie, jak określono w § 7 ust. 1 pkt 

2)-6), a ponadto prawo do: 
 1) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem 

doradczym; 
 2) uczestnictwa – na zaproszenie członka Zarządu – w posiedzeniach Zarządu 

Stowarzyszenia (w charakterze gościa lub z głosem doradczym). 
2. Członek honorowy ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych aktów wydanych przez 
władze Stowarzyszenia oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) niezwłocznego informowania Zarządu Stowarzyszenia o zmianie danych 
kontaktowych, w tym adresu do korespondencji. 

3. Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 
 1) rezygnacji zgłoszonej przez członka na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia; 
 2) śmierci członka lub utraty praw obywatelskich przez członka na podstawie 

prawomocnego wyroku sądu, 
 3) wykluczenia członka z zastrzeżeniem treści ust. 4 i ust. 5 poniżej. 
4. Wykluczenie członka honorowego następuje w przypadku: 
 1) udokumentowanego działania na szkodę Stowarzyszenia; 
 2) nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i innych aktów wydanych 

przez władze Stowarzyszenia lub uchwał władz Stowarzyszenia; 
5. Decyzję o wykluczeniu członka honorowego (w formie uchwały) podejmuje Zarząd 

większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z własnej 
inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego z członków Stowarzyszenia. 

6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu - w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia członkowi uchwały - członkowi honorowemu przysługuje odwołanie do 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które rozpatrywane jest na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

 
§ 10 

 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1.  Walne Zebranie Członków; 
2.  Zarząd; 
3.  Komisja Rewizyjna. 

 
§ 11 

 
1. Członkowie władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) są wybierani na 

wspólną, 3-letnią kadencję. Mandat członków władz Stowarzyszenia wygasa na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków następującym po upływie 3 letniej kadencji 
organu.  

2. W przypadku rezygnacji, odwoływania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej w trakcie kadencji, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zebranie Członków 
w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz. 

3. Wybór członków do władz Stowarzyszenia (Zarząd, Komisja Rewizyjna) następuje  
w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.  

4. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby uprawnionych członków.  

 
§12 

 
1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2.  Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 



2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej – nie później niż 30 dni od daty 
przedłożenia  wniosku Zarządowi; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia - nie później niż 30 dni od daty przedłożenia  wniosku 
Zarządowi. 

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym; 
2) członkowie wspierający – z głosem doradczym; 
3) członkowie honorowi – z głosem doradczym; 
4) zaproszeni goście – z głosem doradczym; 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia 
członków Stowarzyszenia wysyłając na podany przez członka adres (wedle wyboru 
dokonanego uprzednio przez członka): zawiadomienie listowne lub za pośrednictwem 
poczty email, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności: 
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 11 ust. 4, 
2) w przypadku braku kworum, w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 

15 minut później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę osób 
uprawnionych do głosowania. 

 
§13 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, poza innymi kompetencjami 
wynikającymi ze statutu, należy: 

1.  określanie kierunków działania Stowarzyszenia; 
2.  uchwalanie zmian statutu, z zastrzeżeniem, że uchwała w tym przedmiocie 

podejmowana jest większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia, a postanowień § 12 ust. 5 nie stosuje się; 

3.  wybór Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia,  
w tym w przypadku wyborów uzupełniających, o których mowa w § 11 ust. 2 oraz 
odwoływanie Prezesa lub pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia; 

4. wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia, w tym w przypadku wyborów uzupełniających, o których mowa 
w § 11 ust. 2 oraz odwoływanie Przewodniczącego lub pozostałych członków 
Komisji Rewizyjnej; 

5. udzielanie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia; 
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań władz 

Stowarzyszenia; 
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze; 
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
9. ustalanie wysokości składki członkowskiej; 
10. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane  

w związku z pełnioną funkcją; 
11. ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia; 
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego 

majątku; 
13. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 
 

§14 
 
1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia  

z najwyższą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień 
statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. 



2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 
i niemajątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sądzie i poza sądem 
uprawnionych jest: w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej kwoty 
10.000,00 zł dwóch członków Zarządu działających łącznie, a w pozostałych 
przypadkach Prezes, oraz każdy innych członek Zarządu działający samodzielnie, za 
wyjątkiem przewidzianym w § 15 ust. 5 w zakresie zasad reprezentacji dla pierwszego 
Zarządu Stowarzyszenia.3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem 
Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji 
Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 
§15 

 

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 4, Zarząd składa się z od 3 do 5 członków wybieranych 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Liczbę członków Zarządu ustala 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

2. Z zastrzeżeniem treści ust. 4, Prezesa Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 

3. Z zastrzeżeniem treści ust. 4, Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona 
Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza i Skarbnika. 

4. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia składa się od 1 do 3 członków, w tym Prezesa 
Zarządu, powołanych uchwałą założycieli Stowarzyszenia. Pierwszy Zarząd 
Stowarzyszenia pełni swoją funkcję do dnia wyboru przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z ust. 1 i ust. 2, a w dniu wyboru 
rozpoczyna się pierwsza kadencja Zarządu zgodnie z § 11 ust. 1. Walne Zebranie 
Członków, o którym mowa w zdaniu poprzednim odbędzie się w terminie 3 miesięcy od 
dnia dokonania wpisu przez właściwy Sąd postanowienia o rejestracji Stowarzyszenia. 

5. W pierwszym Zarządzie Stowarzyszenia, o którym mowa w ust. 4 do składania 
oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz 
reprezentowania Stowarzyszenia w sądzie i poza sądem uprawniony jest Prezes 
Zarządu. 

6. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu w trakcie trwania 
kadencji i spadku liczby członków Zarządu poniżej 3, Komisji Rewizyjnej przysługuje 
prawo do powołania członka Zarządu na okres do najbliższego Walnego 
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, na którym dokonany zostanie wybór 
uzupełniający zgodnie z § 11 ust. 2. 

7. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio w przypadku długookresowej 
niemożności sprawowania funkcji przez członka Zarządu – w takim przypadku Komisji 
Rewizyjnej przysługuje prawo do powołania członka Zarządu na okres niemożności 
sprawowania czynności przez członka Zarządu. 

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.  
9. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej 2 członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej – w takim przypadku 
w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku. 

10. Posiedzenia Zarządu są zwoływane telefonicznie lub e-mailem na co najmniej 7 dni 
przed terminem posiedzenia Zarządu. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać 
poinformowani wszyscy członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

9. Uchwały Zarządu zapadają zgodnie z treścią § 11 ust. 4. W razie równości głosów 
decyduje głos Prezesa Zarządu. 

10. Zasady działania Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd. 
 

§16 
 

Do zakresu działania Zarządu, poza innymi wynikającymi z postanowień statutu, należy: 
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem 

Stowarzyszenia, 
2. prowadzenie spraw finansowych i organizacyjnych Stowarzyszenia, 



3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności 
Stowarzyszenia, 

4. realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 
5. przyjmowanie (w przypadkach określonych statutem) i wykluczanie członków 

zwyczajnych, wspierających i honorowych Stowarzyszenia, 
6. sporządzanie planów działania Zarządu i budżetu Stowarzyszenia na dany rok, 
7. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości środków 

na wynagrodzenia dla pracowników Stowarzyszenia. 
 

§17 
 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia. Komisja 
Rewizyjna nie podlega Zarządowi Głównemu w zakresie wykonywania kontroli. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać  
z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,  
w posiedzeniach Zarządu. 

 
§18 

 

1. Z zastrzeżeniem treści ust. 4, Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób 
wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Liczbę członków 
Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

2. Z zastrzeżeniem treści ust. 4, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje 
pracami Komisji Rewizyjnej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Zastępcę 
Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej. 

4. Pierwsza Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, powołanych uchwałą założycieli 
Stowarzyszenia. Pierwsza Komisja Rewizyjna pełni swoją funkcję do dnia wyboru 
przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 
zgodnie z ust. 1 i ust. 2, a w dniu wyboru rozpoczyna się pierwsza kadencja Komisji 
Rewizyjnej zgodnie z § 11 ust. 1. Walne Zebranie Członków, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim odbędzie się w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania przez właściwy Sąd 
wpisu postanowienia o rejestracji Stowarzyszenia. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 
pół roku.  

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z własnej 
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 
Zarządu – w każdym takim przypadku w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego 
wniosku. 

7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane telefonicznie lub e-mailem na co 
najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. O posiedzeniu Komisji Rewizyjnej muszą 
zostać poinformowani wszyscy jej członkowie. 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zgodnie z treścią § 11 ust. 4. W razie równości 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
 

§19 
 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem prawidłowości  

i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu, regulaminów i innych 
aktów wydanych przez władze Stowarzyszenia i uchwał władz statutowych; 



2. przyjmowanie i zatwierdzanie corocznych sprawozdań przygotowanych przez 
Zarząd Główny, 

3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
 

§20 
 

1. Majątek Stowarzyszenia może składać się z ruchomości, nieruchomości, a także 
funduszy wskazanych w ust. 2. 

2. Fundusze Stowarzyszenia tworzy się: ze składek członkowskich, z darowizn, zapisów, 
spadków, subwencji, dotacji; z odsetek i lokat bankowych od środków pieniężnych 
znajdujących się w posiadaniu Stowarzyszenia; z prowadzonej działalności 
gospodarczej; z wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia oraz dochodów  
z majątku Stowarzyszenia.  

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami.  

4. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 
 

 
 
 

§21 
 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia, powziętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym 
Zebraniu Członków Stowarzyszenia. Postanowień § 12 ust. 5 nie stosuje się. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia określa sposób przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz likwidacji 
Stowarzyszenia. 

 
 

 
 


