Akademickie Stowarzyszenie
Onkologiczne
STATUT
Rozdział I
NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę Akademickie
Stowarzyszenie Onkologiczne i działa przy Klinice i Katedrze Chirurgii Onkologicznej AMG.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest
miasto Gdańsk.
2. Stowarzyszenie

może

współdziałać

z

krajowymi

i

międzynarodowymi

organizacjami

o podobnych założeniach programowych, zachowując jednak pełną samodzielność organizacyjną
określoną w Statucie.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z
1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną, powołane jest na czas nieokreślony.
§4
Działalność Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną lekarzy, studentów medycyny oraz innych obywateli
polskich, działającą na gruncie konstytucji RP i ma na celu:
a) prowadzenie

akcji

informacyjno-oświatowych

dotyczących

chorób

nowotworowych

w szczególności dotyczących profilaktyki, badań okresowych, metod diagnostycznych, metod
terapii, opieki nad chorymi onkologicznymi;
b) wspomaganie kształcenia lekarzy, studentów medycyny oraz studentów innych uczelni
poprzez organizację konferencji, kongresów, prelekcji, odczytów, zjazdów, oraz finansowanie
lub dofinansowanie uczestnictwa członków Stowarzyszenia w zjazdach, prelekcjach,
odczytach lub wyjazdach szkoleniowych mających na celu podnoszenie wiedzy o chorobach
nowotworowych i ich leczeniu;
c) dofinansowanie wyjazdów w ramach wymiany studenckiej studentów należących do Koła
Naukowego przy Klinice i Katedrze Chirurgii Onkologicznej AMG po pozytywnym
zaopiniowaniu wniosku przez Opiekuna Koła Naukowego;
d) dofinansowanie wyjazdów personelu medycznego Kliniki i Katedry Chirurgii Onkologicznej
w celu podnoszenia wiedzy na temat chorób nowotworowych;
e) finansowanie lub współfinansowanie wydań książkowych, czasopism, gazet, programów
komputerowych, filmów, tworzenia i prowadzenia witryn internetowych mających na celu
poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat chorób nowotworowych, ich rozpoznawaniu
i leczeniu;
f)

finansowanie lub współfinansowanie projektów naukowych prowadzonych przez lekarzy
pracujących w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej AMG lub studentów będących
członkami Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej AMG;

g) zakup materiałów oraz sprzętu technicznego niezbędnego do realizowania celów
Stowarzyszenia.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§7
Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a) Członkowie Zwyczajni
b) Członkowie Honorowi
§8
Członkiem Zwyczajnym może być obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności
prawnych.
Warunkiem zaliczenia w poczet Członków Zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji. Decyzję
o przyjęciu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w formie uchwały.
§9
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla leczenia, profilaktyki chorób
nowotworowych lub realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 10
Członek Zwyczajny ma prawo do:
a) realizacji czynnych i biernych praw wyborczych do władz Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia bezpośrednio z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
c) korzystania z wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych
przez jego władze;
d) zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
e) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
§ 11
Członkom Honorowym przysługują wszystkie uprawnienia Członków Zwyczajnych poza prawem
wyborczym czynnym i biernym.
§ 12
Członkowie Zwyczajni i Honorowi są zobowiązani:

a) brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i propagować jego idee;
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 13
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia;
b) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 Członków Stowarzyszenia z przyczyn
określonych w lit. a;
c) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
3. Śmierci Członka.
§ 14
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków (zwyczajnych i honorowych) zwane dalej Walnym Zebraniem;
b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu
nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos
Prezesa/Przewodniczącego.
4. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu jawnym.
5. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali

członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.
WALNE ZEBRANIE
§ 16
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok lub częściej na pisemny, uzasadniony
wniosek co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej.
3. Zarząd zawiadamia pisemnie Członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zebrania do 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania.
4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa Członków uprawnionych
do głosowania.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów Członków obecnych.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd oraz Komisję
Rewizyjną;
d) wybór Członków Zarządu;
e) uchwalanie zmian Statutu;
f)

podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;

g) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
h) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
i)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Członków Stowarzyszenia;

j)

rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;

k) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają
decyzji uprawnionych członków;
l)

wybór Komisji Rewizyjnej.

7. Odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości
przy obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie;
w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE
§ 17
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia do 30 dni od daty wpłynięcia
wniosku.
2. W nadzwyczajnym Walnym Zebraniu biorą udział Członkowie Zwyczajni, Honorowi oraz
zaproszeni goście.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa Członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być
wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
ZARZĄD
§ 18
1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Zarząd składa się z 3 Członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa i Wiceprezesa.
3. Zarząd może dokooptować nowych Członków na miejsce Członków ustępujących w liczbie nie
przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
§ 19
Do kompetencji i zakresu działania Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;
c) zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia;
d) uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych;
e) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania oraz
wykonywanie jego uchwał;
f)

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

g) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
h) zwoływanie Walnego Zebrania;

i)

podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych
stowarzyszeń,

organizacji

oraz

delegowanie

przedstawicieli

na

zjazdy

krajowe

i międzynarodowe;
j)

czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez wszystkich Członków Stowarzyszenia;

k) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia;
l)

rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia.

Realizacja ustalonych zadań Zarządu oraz jego Członków odbywa się w formie opracowanych
i podejmowanych uchwał na posiedzeniach Zarządu oraz w drodze wypełniania obowiązków
przypisanych Prezesowi i Członkom Zarządu.

§ 20
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 6 miesięcy.
a) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w wyjątkowych przypadkach wyznaczony
przez niego Członek Zarządu, który ustala porządek obrad.
b) Na uzasadniony wniosek Członka Zarządu posiedzenie powinno odbyć się nie później niż
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi Zarządu.
c) Prezes Zarządu zawiadamia Członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu co najmniej
na 3 dni przed terminem posiedzenia.
d) W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia
Członków Zarządu o dacie posiedzenia.
e) W zawiadamianiu o posiedzeniu Zarządu podaje się porządek obrad.
f)

Uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych.

g) W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby nie będące Członkami Zarządu,
a zaproszone przez Prezesa lub Członka Zarządu wnoszącego o zwołanie posiedzenia.
h) Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podpisuje je Protokolant i Przewodniczący
posiedzenia.
i)

Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:


numer kolejny i datę posiedzenia;



nazwiska osób obecnych na posiedzeniu;



porządek posiedzenia;



istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu;

j)



stwierdzenia podjęcia uchwały i postanowień i ich treść oraz wyniki głosowania;



zadania odrębne.

Zatwierdzony protokoły dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 Członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
a w szczególności:
a)

kontrola gospodarki finansowej;

b)

składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskiem
dotyczącym udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;

c)

przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;

d)

uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej regulującego jej pracę, w szczególności
sposobu podejmowania decyzji, kompetencji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
sposobu głosowania;

e)

występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;

f)

oceną postępowania Członków Stowarzyszenia co do zgodności z celami i z zasadami
Statutu oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami Stowarzyszenia;

g)

Komisja Rewizyjna może uznać skargi Członków za niezasadne, potępić postępowanie
Członków, udzielić nagany Członkowi oraz zawiesić go w prawach Członka na okres
1 do 3 miesięcy;

4. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się na wniosek Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 22
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a) dotacje, subwencje i darowizny;
b) dochód z działalności statutowej.
§ 23
Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.
§ 24
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia oraz do reprezentowania
Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 25
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności
co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie
wymóg obecności ponad połowy Członków nie obowiązuje.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być
przekazany majątek Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

