
S T A T U T

Stowarzyszenia  Wspierania  Laryngologii 
z siedzibą w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Paragraf 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Stowarzyszenie Wspierania Laryngologii", zwane dalej 
Stowarzyszeniem.

Paragraf 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Paragraf 3

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś 
siedziba władz mieści się w Warszawie.

2.Stowarzyszenie uprawnione jest również do prowadzenia działalności za granicą, 
może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub 

pokrewnym charakterze.

Paragraf 4

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada 
osobowość prawną.

Paragraf 5

Stowarzyszenie może używać odznak i medali honorowych oraz używać pieczęci na 
zasadach określonych w przepisach szczegółowych.



Paragraf 6

1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.Stowarzyszenie korzysta z pomocy władz państwowych i samorządowych, zakładów 
pracy, instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

3.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, 
ustalając im odpowiednie wynagrodzenie, zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez 

Zarząd Stowarzyszenia. Do realizacji powyższych spraw Zarząd może utworzyć 
sekretariat-biuro i określić jego strukturę. Pracami sekretariatu-biura kieruje 

wyznaczony przez Zarząd członek Zarządu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

Paragraf 7

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie działań służących 
otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi poprzez:

1.gromadzenie środków i darów rzeczowych na wspieranie działalności na rzecz 
otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi;

2.wspieranie klinik i placówek otolaryngologicznych środkami finansowymi 
i rzeczowymi;

3.wspieranie działalności naukowej i szkoleniowej w dziedzinie otorynolaryngologii, 
 chirurgii głowy i szyi oraz w dziedzinach pokrewnych;

4.zjednywanie jak największej liczby osób gotowych uczestniczyć w pracach 
społecznych na rzecz otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi;

5.przyznawanie stypendiów naukowych;

6.działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wspieranie imprez środowiskowych, 
uczestnictwo w projektach lokalnych;

7.pomoc finansową i specjalistyczną dla dzieci z wadami słuchu

8.profilaktykę i pomoc osobom z chorobą nowotworową (nowotwory głowy i szyi);



Paragraf 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.pobudzenie ofiarności społecznej w kraju i za granicą na rzecz gromadzenia środków 
finansowych i rzeczowych;

2.organizowanie różnego rodzaju imprez, loterii fantowych i zbiórek

3.współdziałanie w organizowaniu zjazdów, sympozjów, imprez artystycznych, 
wydawanie publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych 

otorynolaryngologii, chirurgii głowy i szyi oraz dziedzinom pokrewnym, na wszystkich 
dostępnych nośnikach informacji;

4.współdziałanie z organizacjami społecznymi w kraju oraz utrzymywanie kontaktów 
z organizacjami, środowiskami za granicą, w sprawach związanych z realizacją celów 

Stowarzyszenia;

5.sprawowanie społecznej kontroli nad wykorzystywaniem przekazanych środków 
finansowych, sprzętu i aparatury;

6.zakładanie fundacji wspomagających realizację celów Stowarzyszenia

Paragraf 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony 
do podziału między jego członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Paragraf 10

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



Paragraf 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2)członków wspierających
3)członków honorowych

Paragraf 12

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, 

która złoży deklarację i zostanie przyjęta przez Walne Zgromadzenie na wniosek 
Zarządu. Członkami zwyczajnymi są również osoby, które w dniu uchwalenia Statutu są 

członkami Stowarzyszenia jako członkowie - założyciele.

2.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową 

lub rzeczową i przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa 
w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

3.Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, 
na podstawie pisemnej deklaracji.

4.Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie osobom 
szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

Paragraf 13

1.Członek zwyczajny ma prawo do:
1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3)udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia,
4)zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu 

z listy członków,

2.Członek zwyczajny zobowiązany jest:
1)przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2)regularnie opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,
3)przyczyniać się do realizacji celów Stowarzyszenia i brać czynny udział w jego 

pracach.



Paragraf 14

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie 
Stowarzyszenia,

2)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
3)skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania 
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 

miesięcy lub z powodu naruszenia w sposób rażący Statutu Stowarzyszenia 
4)rozwiązania Stowarzyszenia.

2.O skreśleniu członka orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia 
i informuje o tym fakcie Walne Zgromadzenie na najbliższym zebraniu

3.Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały.

4.Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady 
określone w ust.3.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

Paragraf 15

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zgromadzenie

2)Zarząd
3)Komisja Rewizyjna

Paragraf 16

1.Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór 
odbywa się  w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych 

członków Walnego Zgromadzenia.

2.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej 
niż przez dwie kadencje.

3.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 

członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej.



4.Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych 
członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego 

składu, Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

Paragraf 17

W przypadku ustąpienia,wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia 
w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie 

wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zgromadzenie

Paragraf 18

1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni

 2) z głosem doradczym- członkowie wspierający i honorowi 
oraz przedstawiciele zaproszonych organizacji społecznych, samorządowych 

i państwowych.

Paragraf 19

1.Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym:
a) w trybie zwyczajnym zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu,

b)w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu 
Stowarzyszenia lub na podstawie pisemnego wniosku zgłoszonego przez co najmniej 

15 członków Stowarzyszenia.

2.Walne Zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku na podstawie uchwały 
Zarządu

3.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia  zawiadamia Zarząd co 
najmniej na 10 dni przed terminem  jego zwołania.



4.Walne Zgromadzenie obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5.Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia po czym 
zarządza wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad tematem, dla którego 
zostało zwołane.

7.Uchwały Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zapadają w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na liczbę 
obecnych.

Paragraf 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w szczególności, należy:
1)wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2)ustalanie programów i kierunków działania Zarządu Stowarzyszenia,
3)zapewnienie wykonania uchwał i wytycznych Stowarzyszenia dotyczących zadań 

statutowych Stowarzyszenia,
4)uchwalenie Statutu i jego zmian,

5)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej 
i finansowej składanych przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,

6)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7)nadawanie członkostwa i podejmowanie decyzji o ustaniu członkostwa na wniosek 

Zarządu
8)udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

9)podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10)podejmowanie uchwał o założeniu fundacji lub udziale Stowarzyszenia w 

zakładaniu fundacji, wspomagających realizacje celów Stowarzyszenia 
i przeznaczeniu składników majątku Stowarzyszenia na cele fundacji,

11)podejmowanie uchwał o zakładaniu spółek prawa handlowego w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej na rzecz Stowarzyszenia 

i przeznaczaniu składników majątku Stowarzyszenia na wkłady do spółki.

Zarząd

Paragraf 21

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 
Walnego Zgromadzenia. Reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 

Walnym Zgromadzeniem.



2.Zarząd składa się z 5-7 członków. W skład Zarządu wchodzi: prezes, zastępca 
prezesa, sekretarz, skarbnik i członek Zarządu.

3.Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

4.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

5.Zarząd Stowarzyszenia może na swoje posiedzenie zaprosić osoby z kraju bądź 
z zagranicy, współdziałające ze Stowarzyszeniem.

6.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym 
za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Paragraf 22

Do zakresu działań Zarządu należy:
a) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania funduszy na statutowe cele 

Stowarzyszenia,
b) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu,

c) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
d) sprawowanie kontroli nad majątkiem Stowarzyszenia,

e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego 
i ruchomego

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia
g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
 i) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz wobec organów 

państwowych
i organizacji społecznych w kraju i w kontaktach z zagranicą,

j) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
k) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zgromadzeniami Stowarzyszenia,
l) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

m) wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

Komisja Rewizyjna

Paragraf 23

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia, powołanym do 
sprawowania kontroli finansowej nad działalnością Zarządu oraz powołanym do 

kontroli prawidłowości dysponowania otrzymanymi darami finansowymi i rzeczowymi.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 
przewodniczący i dwóch członków.



Paragraf 24

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia,

2)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie 

stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także 
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4)składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

5)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

Paragraf 25

1.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia, 

nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia.

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

3.Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy rzeczoznawców nie będących 
członkami Stowarzyszenia.

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V

Maj ątek i fundusze Stowarzyszenia

Paragraf 26

1.Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz prawa 
majątkowe.

2.Cały dochód osiągany w toku działalności Stowarzyszenia przeznaczany jest na 
działalność statutową i pokrycie kosztów związanych z pracą ustanowionego 

sekretariatu-biura.

3.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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".

4.Zabrania się 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; 
przekazywania majątku na rzecz ich 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.

5.Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby 
bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe.

Paragraf 27

1.Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1)składki członkowskie,

2)darowizny, dotacje, zapisy i spadki oraz wpłaty z tytułu orzeczeń sądowych,
3)wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, 

dochody z majątku Stowarzyszenia)
4)wpływy z innej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.
2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.

Paragraf 28

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Do prowadzenia działalności 
gospodarczej Zarząd może powołać Zespół Gospodarczy, spółkę prawa handlowego 

lub innej jednostki organizacyjnej, określając ich strukturę i zadania.



Paragraf 29

1.Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw 
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, wymagane są podpisy prezesa Zarządu 

i jednego członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu.

2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis co najmniej jednego 
członka Zarządu.

Paragraf 30

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia dotyczące zbycia składników majątku trwałego i 
praw majątkowych o wartości powyżej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Paragraf 31

1.Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 
Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 
głosów, przy obecności  co najmniej połowy członków zwyczajnych uprawnionych 

do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych 
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z 

późniejszymi  zmianami).




