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ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 

1. Nazwa Stowarzyszenia: 

STOWARZYSZENIE ELEKTRORADIOLOGII

            zwane dalej: Stowarzyszeniem.
1.  Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  Ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989r.  Prawo  

             o Stowarzyszeniach (Dz. U. z roku 2001 Nr 79 poz. 855 ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie,  jest  apolitycznym,  samorządnym,  dobrowolnym,  trwałym  zrzeszeniem
edukacyjnym o celach niezarobkowych.  

ROZDZIAŁ II

TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA

§ 2

Siedziba Stowarzyszenia:

Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów

§ 3

1. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenie  może  działać  na  terenie  innych  państw
z uwzględnieniem i poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

2. Posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie  może  należeć  do  innych  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji
o podobnych celach.

§ 5

1.   Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. 
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2.  Stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników  oraz  współpracować  z  innymi  organizacjami  
           i osobami, którzy nie są członkami Stowarzyszenia do realizacji celów statutowych. 

§ 6

     Stowarzyszenie posługuje się pieczątką (numery KRS i NIP zostanę wprowadzone po ich
     nadaniu) o treści: 

STOWARZYSZENIE ELEKTRORADIOLOGII
Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
ul. Lwowska 60; 35-301 Rzeszów, tel. 17 8664 560
KRS 0000519360; NIP: 517-037-00-98; REGON: 361358650

§ 7

    Stowarzyszenie posługuje się logo (Załącznik Nr 1).                                          
   

ROZDZIAŁ III

CELE I SPOSOBY REALIZACJI
 

§ 8

1. Cele Stowarzyszenia:
a) wspieranie  wszelkich  działań  mających  na  celu  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych

elektroradiologów i działalności naukowej, 
b) organizowanie  szkoleń  i  konferencji  których  celem  jest  podnoszenie  poziomu  wiedzy

medycznej,
c) integracja środowiska elektroradiologów,
d) działania mające na celu promowanie etyki medycznej, 
e) współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
f) rozpowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie medycyny.

§ 9
1. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a) współdziałanie  z  organami  administracji  państwowej,  samorządami  zawodowymi  
i  terytorialnymi,  innymi  instytucjami  oraz  organizacjami  społecznymi   w  sprawach
dotyczących  działalności  statutowej  Stowarzyszenia  a  także  w  organizowaniu  Krajowej
Ochrony Zdrowia,

b) organizowanie  seminariów,  wykładów,  konferencji,  szkoleń,  warsztatów  i  innych
przedsięwzięć w zakresie celów Stowarzyszenia,

c) organizowanie  projektów  naukowych  i  kursów  dydaktycznych  dla  czynnych  zawodowo
elektroradiologów,  absolwentów,  studentów  oraz  innych  osób  zainteresowanych  tematyką
medyczną,
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d) pozyskiwanie  środków  do  prowadzenia  działalności   statutowej  z  darowizn,  wpłat
członkowskich,

e) działalność w zakresie promocji  i reklamy związanej z celami statutowymi,
f) prowadzenie działalności wydawniczej,
g) inicjowanie innych form działania, mających na celu realizację założeń statutowych.

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10

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

§ 11

1. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) złoży na piśmie deklarację członkowską (wg wzoru –załącznik nr 2),
b) posiada dyplom ukończenia kierunku elektroradiologii  lub  kształci się w tym kierunku;
c) osoba  nie  spełniająca  wymagań  określonych  w  §  11 pkt  2  b)   może  zostać  członkiem

zwyczajnym na wniosek dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową,  rzeczową  lub  merytoryczną  w  realizacji  celów  statutowych  Stowarzyszenia  
po  wypełnieniu  deklaracji  i  uzyskaniu  zgody  Zarządu  Stowarzyszenia.  W  przypadku  członka
wspierającego nie będącego osobą fizyczną możliwym jest działanie przez pełnomocnika.

4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład  
w działalność  Stowarzyszenia i/lub rozwój elektroradiologii.

5. Członkowie honorowi są przyjmowani w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej  
na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do organów statutowych Stowarzyszenia,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
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2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) udziału w bieżącej działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał organów statutowych Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
    jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych organów Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
    przestrzegania statutu oraz uchwał organów statutowych Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 13

1. Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) wykluczenia na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd.

2. Uchwała o wykluczeniu może zostać podjęta przez Zarząd w przypadku:
a) nie przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów statutowych Stowarzyszenia,
b) nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres 18 miesięcy,
c) zalegania z płatnością składki przez okres 12 miesięcy,
d) pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka,
f) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 14

    Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania się na
    piśmie do Walnego Zebrania Członków w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji o utracie
    członkostwa.

 
         ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

1. Organami statutowymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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§ 16

1. Kadencja organów statutowych Stowarzyszenia, o których mowa w § 15   pkt.1 b-c   trwa 3 lata, 
a  wybór  ich  składu  odbywa  się  spośród  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia  na  podstawie
uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej  w głosowaniu bezwzględną większością głosów  
w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia posiadających czynne prawo wyborcze.

2.  Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  zapadają  bezwzględną  większością  głosów  podjętą
w  obecności  co  najmniej  połowy  osób  uprawnionych  do  głosowania,  chyba  że  statut  stanowi
inaczej. Głosowanie jest jawne, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 17

1.  W Walnym Zebranie Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane nie rzadziej niż co 3 lata w drodze uchwały
Zarządu  Stowarzyszenia.  Termin  i  miejsce  obrad  Zarząd  podaje  do  wiadomości  wszystkich
członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4.Walne  Zebranie  Członków  władne  jest  do  podejmowania  uchwał  jeśli  obecna  jest  co  najmniej
połowa ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

5. W razie braku quorum zostanie wyznaczony drugi termin głosowania z zastrzeżeniem, że nie może
on przypadać niż 15 min. po pierwszym terminie.

  
6. Uchwała podjęta w trybie § 17 pkt. 5 jest ważna bez względu na liczbę obecnych członków
    uprawnionych do głosowania.

7.  Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Członków  jest  zwoływane  w  drodze  uchwały  Zarządu
Stowarzyszenia  podjętej  z  inicjatywy  Zarządu  lub  poszczególnych  jego  członków,  na  wniosek
Komisji  Rewizyjnej  lub  wniosek  co  najmniej  1/3  ogólnej  liczby  członków  zwyczajnych
Stowarzyszenia.

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór składu organów statutowych Stowarzyszenia oraz odwoływanie poszczególnych jego
członków;
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  wszystkich  innych  świadczeń  na  rzecz
Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
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g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów statutowych Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub organy
statutowe,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
k) podejmowanie  uchwał  w  każdej  sprawie  wniesionej  pod  obrady,  we  wszystkich  sprawach
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 19

1. Uchwałą Walnego Zebrania Członków można zawiesić w pełnieniu czynności poszczególnych
    członków składu Zarządu w przypadku:

a) nie wywiązywania się z obowiązków członka Zarządu,
b) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutowymi celami Stowarzyszenia,
c) braku aktywnego udziału w pracach Zarządu.

        § 20

Z  uzasadnionego  powodu  Walne  Zebranie  Członków  w  drodze  uchwały  może  odwołać
poszczególnych członków spośród składu Zarządu. Z chwilą odwołania Prezesa ustępuje cały Zarząd,
a Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru nowego Zarządu.

§ 21

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4-5 członków powoływanych w drodze uchwały Walnego  
    Zebrania Członków.

2.W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i fakultatywnie Członek
   Zarządu. 

§ 22

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu Zarządu. Głosowanie jest jawne. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu.

       § 23

1. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków,
c) sporządzanie planów pracy Stowarzyszenia,
d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie decyzji w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia.
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2.  Zarząd  zbiera  się  w  ustalonych  przez  siebie  terminach,  zgodnie  z  potrzebami  uzasadnionymi
działalnością Stowarzyszenia, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§ 24

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  oraz Członka.

  § 25

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Zarządu,
b) składanie sprawozdań oraz wniosków z kontroli Walnemu Zebraniu Członków,
c) prawo do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
    Zarządu,
d) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

Komisja  Rewizyjna  podejmuje  uchwały  większością  głosów.  W  przypadku  równej  liczy  głosów
decyduje głos Przewodniczącego.

 § 27

W przypadku  zmniejszenia  liczby  członków  Zarządu  albo  Komisji  Rewizyjnej  w  czasie  trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA 
      
  
        § 28

Sposób reprezentacji:  do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w tym w sprawach
majątkowych  oraz  do  zaciągania  zobowiązań  majątkowych  uprawnionych  jest  dwóch  członków
Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.
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ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 29

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej,
d) z  wpisowego,  wpłacanego  przez  uczestników  szkoleń,  zjazdów,  konferencji,  sympozjów

 i kongresów.

 § 30

1.  Wszelkie  środki  pieniężne  mogą  być  przechowywane  wyłącznie  na  rachunku  bankowym
Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków, określając wysokość składek,
terminy oraz sposób wpłat.

    ROZDZIAŁ VIII

 ZMIANY W STATUCIE

    
 § 31

Uchwałę  w  sprawie  zmian  w  Statucie  podejmuje  Walne  Zebranie  Członków   2/3  głosów  przy
obecności co najmniej  połowy członków uprawnionych do głosowania.

ROZDZIAŁ IX

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Rozwiązanie  Stowarzyszenia  ustala  Walne  Zebranie  Członków  większością  2/3  głosów  przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę  o rozwiązaniu  Stowarzyszenie  Walne  Zebranie  Członków określa  sposób
likwidacji i przeznaczenia jego majątku.
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ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  statucie  zastosowanie  mają  przepisy  Prawa  
o Stowarzyszeniach.

2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

W załączeniu:
Załącznik Nr 1 - logo Stowarzyszenia 
Załącznik Nr 2 – Deklaracja
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Załącznik Nr 1

Logo Stowarzyszenia Elektroradiologii
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Załącznik Nr 2 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 
STOWARZYSZENIA ELEKTRORADIOLOGII

nr deklaracji …...............................

Imię i nazwisko 
........................................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia..............................................................................PESEL..........................................

Dyplom Szkoły/Uczelni oraz rok ukończenia 
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkana 
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

Miejsce pracy 
........................................................................................................................................................................

Telefon…………………………………… e-mail………………………...………………………………….

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Elektroradiologii

Oświadczam, iż jest mi znany Statut Stowarzyszenia Elektroradiologii i zobowiązuję się do wypełniania 
obowiązków  z niego wynikających. Deklaruję uiszczanie składki zgodnej z ustaleniami Walnego Zebrania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.     
o danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.)

….......................................................................
data i podpis

Decyzja Zarządu Stowarzyszenia Elektroradiologii                          

Z dniem ……………... Wnioskodawca zostaje przyjęty/nieprzyjęty*  w poczet członków Stowarzyszenia

…........................................................                                           …........................................................ 
                                 Wiceprezes                                                                                                                        Prezes    

  Stowarzyszenia Elektroradiologii                                                                           Stowarzyszenia Elektroradiologii
 

Skreślenie/wykluczenie z listy członków                                              data …..................

Przyczyna :........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

…........................................................                                                    .....................................................
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                            Wiceprezes                                                                                                                                    Prezes
 Stowarzyszenia Elektroradiologii                                                                                        Stowarzyszenia Elektroradiologii

  *niepotrzebne skreślić
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