Tekstjednolityuchwalonywdniu13.08.2016r.
StatutStowarzyszeniaPacjentówLeczonychŻywieniowo„ApetytnaŻycie”

ROZDZIAŁI
Postanowieniaogólne.
§1
1.Stowarzyszenienosinazwę:StowarzyszeniePacjentówzNiewydolnościąUkładuPokarmowego
„ApetytnaŻycie”,wdalszejczęściStatutuzwanejest„Stowarzyszeniem”.
§2
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz.U.Nr20.poz.104zpóźniejszymizmianami)orazniniejszegoStatutu.
§3
1.TerenemdziałalnościStowarzyszenia
jestobszarRzeczypospolitejPolskiej.
2.SiedzibąStowarzyszeniajestmiejscowośćKraków.
3. Dla właściwej realizacji swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
RzeczypospolitejPolskiej.
4.Stowarzyszeniemożeprzystępowaćdoinnychkrajowychimiędzynarodowychorganizacji,
związkówi
federacjiopodobnychcelachdziałania.
5.Stowarzyszenieużywaodznakipieczęcinazasadachokreślonychwprzepisachszczegółowych.
6.Stowarzyszeniemożepowoływaćoddziałyterenowe.
§4
1.Stowarzyszenieopieraswojądziałalnośćnapracyspołecznejczłonków.
2.Stowarzyszeniedoprowadzeniaswoichsprawmożezatrudniaćpracowników.
§5
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi
przepisami,
wrozmiarachsłużącychrealizacjicelówstatutowych.
§6
Stowarzyszeniejestorganizacjązrzeszającą:
1) Pacjentów z chorobami układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem osób z
niewydolnościąukładupokarmowegoorazchorychnaNieswoisteZapalenieJelita
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2)rodzinyi
bliskichorazosobypracującenarzeczchorych,
3)osobyzdrowe,uznająceceleizasadydziałaniaStowarzyszenia
§7
CzastrwaniaStowarzyszeniajestnieograniczony
ROZDZIAŁII
Celeiśrodkidziałania
§8
PodstawowadziałalnośćStowarzyszeniaskupiasięwokółokreślonychcelów:
1) Niesienia pomocy chorym z dysfunkcją układu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem
osóbzniewydolnościąukładupokarmowegoorazchorychnaNieswoisteZapalenieJelita.
2) Zapewnienia dostępu do aktualnej wiedzy na temat chorób układu pokarmowego i metod ich
leczeniaorazszerokopojętejproblematykinieswoistychchoróbzapalnychjelita.
3) Poprawy warunków życiowych i zdrowotnych osób chorych oraz zwiększania ich uczestnictwa w
życiuspołecznym,zawodowymikulturalnymkraju.
4) Stworzenia platformy do wymiany doświadczeń oraz promowania działań informacyjnych poprzez
uświadamianiespołeczeństwa,wtymrównieżśrodowiskmedycznych,natąformęleczenia.
§9
Stowarzyszenierealizujeswojecelepoprzez:
1) organizowanie i prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych z zakresu niewydolności przewodu
pokarmowego, nieswoistych chorób zapalnych jelita oraz leczenia żywieniowego wśród chorych jak i
całegospołeczeństwawceluzwiększeniaświadomościspołecznejnatentematpoprzez:
a)stworzenieportaluinternetowego
b)działalnośćwydawniczą,
c)seminaria,warsztaty,zjazdy,konferencje
d)turnusyrehabilitacyjno–szkoleniowe,
e)prasę,radio,telewizję.
2) tworzenie i realizację lub wspieranie intelektualne programów edukacyjnych kształcenia i
dokształcaniazawodówmedycznychiniemedycznychwzakresiecelówStowarzyszenia.
3)prowadzenieprogramów,akcjiikampaniispołecznychpromującychceleStowarzyszenia
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4) integrację środowiska osób z dysfunkcją układu pokarmowego i ich bliskich poprzez rozwój relacji
między pacjentami, tworzenie grup wsparcia, organizowanie spotkań, zjazdów, wycieczek i innych
formwypoczynkuirekreacji.
5) świadczenie samopomocy (materialnej i niematerialnej) członkom Stowarzyszenia, organizowanie
zbiórek charytatywnych. Zakup sprzętu, urządzeń, leków i materiałów, i nieodpłatne przekazywanie
lubudostępnianieichPacjentom.
6) inicjowanie tworzenia funduszy pomocowych i stypendialnych
zainteresowanymiinstytucjami,organizacjamikrajowymiizagranicznymi,

w

porozumieniu

z

7) wspieranie terapeutyczne i prawne osób chorych jak również aktywizacja zawodowa poszukujących
pracynaotwartymichronionymrynkupracy,
8) współdziałanie z administracją państwową i samorządową, placówkami służby zdrowia i opieki
społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra i na rzecz osób z
dysfunkcjąukładupokarmowego,
9) reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia poprzez przedkładanie propozycji zmian w
obowiązujących przepisach prawa oraz oddziaływanie na sejm, rząd, Ministerstwo Zdrowia, organy
lokalnej władzy i samorządowe aby w zakresie swoich kompetencji uwzględniały potrzeby osób
chorych ipoddanychleczeniużywieniowemuorazleczeniubiologicznemu.
10)działanianarzeczpoprawydostępuchorychdoleczenia,wtymnowoczesnychmetodterapii,
11) zachęcenie i wsparcie finansowe ośrodków medycznych prowadzących badania nad
udoskonalaniem preparatów i form żywienia poprzez bliską współpracę z lekarzami w sprawie
wszystkich
aspektówleczenia.
12) dofinansowywanie stypendiów naukowych w specjalizacjach w zakresie chorób przewodu
pokarmowegozeszczególnymuwzględnieniemukładupokarmowego
13) udzielanie, w miarę możliwości, wsparcia finansowego, rzeczowego i intelektualnego placówkom
i instytucjom, których zadaniem jest prowadzenie działalności, będącej w zakresie celów
Stowarzyszenia,
14) wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu
medycynyiochronyzdrowiawobszarze
celówStowarzyszenia,
15) promocję międzynarodowej wymiany wiadomości i opinii, poprzez nawiązywanie kontaktów z
zagranicznymi stowarzyszeniami zajmującymi się tematyką niewydolności układu pokarmowego,
leczenia żywieniowego oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit, uczestnictwo w konferencjach i
spotkaniachtematycznych.
16)propagowaniecelówStowarzyszeniapoprzezorganizowanieiprowadzenieimprezsportowych,
17)organizowanieiprowadzeniedziałańwzakresieochronyipromocjizdrowia,wtymrehabilitacji,
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18) inicjowanie, realizację i współudział we wdrażaniu przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu oraz w dziedzinie dążenia do osiągania integracji społecznej osób z
niewydolnościąprzewodupokarmowegoorazznieswoistymizapaleniamijelita.
19) upowszechnianie i włączanie wypracowanych rezultatów w obszarze celów Stowarzyszenia w nurt
politykispołecznejiochronyzdrowia,
20) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji podmiotów
ochronyzdrowiaorazinnychobiektówsłużącychpoprawiezdrowialubratowaniużycia,
21) skupianie wokół idei Stowarzyszenia ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym przedstawicieli
środowisktwórczych,naukowychiintelektualnych,
22)przyznawanienagródosobombiorącymudziałwrealizacjicelówStowarzyszenia,
23) wspieranie oraz realizowanie społecznych inicjatyw ustawodawczych w zakresie celów
Stowarzyszenia,
24) aplikowanie do innych podmiotów, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje na wsparcie
realizacjicelówstatutowychStowarzyszenia.
§10
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1. Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności(PKD)będzie:
Pozostaładziałalnośćwydawnicza–PKD58.19.Z.
Działalnośćzwiązanazprodukcjąfilmów,nagrańwideoiprogramówtelewizyjnych–PKD59.11.Z.
Pozostałepozaszkolneformyedukacji,gdzieindziejniesklasyfikowane–PKD85.59.B.
Pozostaładziałalnośćwzakresieopiekizdrowotnej,gdzieindziejniesklasyfikowana–PKD86.90.E.
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – PKD
88.10.Z.
Pozostałapomocspołecznabezzakwaterowania,gdzieindziejniesklasyfikowana–PKD88.99.Z.
Działalnośćpozostałychorganizacjiczłonkowskich,gdzieindziejniesklasyfikowana–PKD94.99.Z
2. Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności(PKD)będzie:
Wydawanieksiążek–PKD58.11.Z.
Wydawaniewykazóworazlist(np.adresowych,telefonicznych)–PKD58.12.Z.
Wydawaniegazet–PKD58.13.Z.
Wydawanieczasopismipozostałychperiodyków–PKD58.14.Z.
Działalnośćwydawniczawzakresiepozostałegooprogramowania–PKD58.29.Z.
Działalnośćzwiązanazdystrybucjąfilmów,nagrańwideoiprogramówtelewizyjnych–PKD59.13.Z.
Działalnośćzwiązanazprojekcjąfilmów
–PKD59.14.Z.
Działalnośćwzakresienagrańdźwiękowychimuzycznych–PKD59.20.Z.
Badanianaukoweipracerozwojowewdziedziniebiotechnologii–PKD72.11.Z.
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych –
PKD72.19.Z.
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD
72.20.Z.
Działalnośćzwiązanazorganizacjątargów,wystawikongresów–PKD82.30.Z
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Badanierynkuiopiniipublicznej–PKD
73.20.Z.
Działalnośćobiektówkulturalnych–PKD90.04.Z.
3. Działalność, do której wykonywania niezbędne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, licencji lub
koncesjibędziewykonywanapoichotrzymaniu.
ROZDZIAŁIII
Członkowieiichprawa
§11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z tym, że osoba prawna może być
członkiemwspierającymStowarzyszenie.
§12
Członkowiedzieląsięna:
1.członków
zwyczajnych,
2.członków
wspierających,
3.członków
honorowych.
§13
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską i
zostanieprzyjętaprzezZarząd
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec zarówno posiadający jak i
nieposiadającymiejscazamieszkanianaterenieRzeczypospolitejPolskiej.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia,którazadeklarowałanajegorzeczpomocfinansową,rzeczową,usługową.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
realizacjicelówstatutowychStowarzyszenia.CzłonkostwohonorowenadajeZarząd.
5.OsobaprawnadziaławStowarzyszeniuprzezswojegoprzedstawiciela.
6. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd
nanajbliższymposiedzeniu,aleniepóźniejniżwterminie2miesięcyoddatyzłożeniadeklaracji.
§14
Członekzwyczajnymaprawodo:
1.korzystaniazbiernegoiczynnegoprawawyborczegodowładzStowarzyszenia,
2. udziału w zgromadzeniach, zebraniach, konferencjach, spotkaniach, sympozjach oraz wszelkich
innychformachdziałaniaStowarzyszenia,
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3. zgłaszania postulatów i wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,wtymuczestnictwazgłosemstanowiącymwWalnymZgromadzeniu,
4.zaskarżaniadoWalnegoZgromadzeniauchwałyZarząduoskreśleniuzlistyczłonków,
5. korzystania z pomocy i możliwości jakie stwarza Stowarzyszenie na zasadach określonych przez
jegowładze,
6.otrzymywaniawydawnictwimateriałówinformacyjnych.
§15
Członekzwyczajnymaobowiązek:
1.przestrzeganiapostanowieńStatutu,regulaminówiuchwałwładzStowarzyszania
2.czynnego
uczestnictwawrealizacjicelówstatutowychStowarzyszeniaorazpropagowaniajegoidei,
3.regularnegoopłacaniaskładekczłonkowskichiinnychświadczeńnarzeczStowarzyszenia.

§16
Członekwspierającymaprawodo:
1.głosudoradczegowstatutowychwładzachStowarzyszenia,
2. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy
członków
§17
Członekwspierającymaobowiązek:
1.przestrzeganiaStatutu,regulaminówi
uchwałwładzStowarzyszenia,
2.czynnego
udziałuwdziałalnościStowarzyszenia,
3. wspierania działalności stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze w zakresie
materialnym,rzeczowym,konsultacyjnym,bądźwinnysposób.
§18
Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ponadto jest
zwolnionyz
płaceniaskładekczłonkowskich.
§19
UstanieczłonkostwawStowarzyszeniunastępujenaskutek:
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1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednimuregulowaniuwszelkichzobowiązańwobecStowarzyszenia,
2.śmierciczłonkalubutratyosobowościprawnejprzezczłonkawspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskichlubinnychzobowiązańprzezokresprzekraczający12miesięcy,
4. wykluczenia z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub popełnienia czynu hańbiącego w
wynikuuchwałypodjętejprzezZarząd.
§20
Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego
Zgromadzeniajestostateczna.

ROZDZIAŁIV
WładzeStowarzyszenia
§21
WładzamiStowarzyszeniasą:
1.WalneZgromadzenie,
2.Zarząd,
3.KomisjaRewizyjna
§22
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery (4) lata z możliwością jej nieograniczonego
powtarzania.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
uprawnionychczłonków.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy
obecności połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów
decydujegłosPrzewodniczącegoobrad.
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§23
W przypadku wystąpienia wakatu we władzach Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym
przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może jednak przekraczać 1/3 liczby
członkówpochodzącychzwyboru.
WalneZgromadzenie
§24
NajwyższąwładząStowarzyszeniajestWalneZgromadzenie.
§25
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd jeden (1) raz w roku jako sprawozdawcze i co
cztery (4) lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad pisemnie, bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej 30 dni przed
terminemrozpoczęciaobrad.
2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu
naliczbęuczestników.
3. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się
onogodzinę
późniejwtymsamymmiejscu.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia
orazzgłosemdoradczymczłonkowiewspierającyizaproszenigoście.
§26
DokompetencjiWalnegoZgromadzeniawszczególnościnależy:
1.uchwalaniestatutuizmiandoniego,
2.uchwalanieprogramudziałaniaStowarzyszenia,
3.uchwalanieregulaminuobradWalnegoZgromadzenia,zatwierdzanieregulaminuZarządu
iKomisjiRewizyjnejorazrozpatrywanie
izatwierdzaniesprawozdańZarząduiKomisjiRewizyjnej,
4.wybórPrezesa,SkarbnikaorazpozostałychczłonkówZarządu,
5.wybórPrzewodniczącegoorazczłonkówKomisjiRewizyjnej,
6.udzielanieabsolutoriumustępującemuZarządowi,
7.rozpatrywanieodwołańoduchwałZarządu
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8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i jego oddziałów i przeznaczeniu jego
majątku.
§27
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez
Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej
połowyczłonkówzwyczajnychStowarzyszenia.
§28
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia
wnioskulub
żądaniaiobradowaćwyłącznienadsprawami,dlaktórychzostałozwołane.
2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia (zwyczajnego lub
nadzwyczajnego) w wymaganym terminie, Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie do 30
dniodupływutegoterminu.

§29
1.TrybobradowaniaWalnegoZgromadzeniaokreślaregulaminobraduchwalonyprzez
WalneZgromadzenie.
2.ObradamikierujePrezydiumwskładzie:Przewodniczący,SekretarziCzłonek.
3. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych spośród członków
Stowarzyszenia,niewchodzącychwskładZarząduiKomisjiRewizyjnej.
Zarząd
§30
1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia
zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed
WalnymZgromadzeniem.
2. Zarząd składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Prezesa, Skarbnika i od jednego (1) do trzech
(3)CzłonkówZarządu.
3. W skład Zarządu wchodzi z urzędu z głosem stanowiącym ustępujący Prezes poprzedniej kadencji
Zarządu.
4. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
NaposiedzeniaZarządumogąbyćzapraszaniprzedstawicielepodmiotówznimwspółpracujących.
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5. Skład Zarządu oraz wykaz osób występujących w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu
Stowarzyszenia Prezes podaje do wiadomości publicznej przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w
siedzibieStowarzyszenia.

§31
Dozakresu
działaniaZarządunależy:
1.reprezentowanieStowarzyszenianazewnątrzidziałaniejegoimieniu,
2.kierowaniebieżącąpracąStowarzyszenia,
3.uchwalanieregulaminuorazokresowychplanówmerytorycznychifinansowych,
4. podejmowanie uchwał w sprawie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności
publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej oraz Unii Europejskiej i
innychorganizacjimiędzynarodowych,
5.dysponowaniemajątkiemStowarzyszenia(ruchomyminieruchomym),
6.ustalaniewysokościskładekczłonkowskich,
7. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz
Stowarzyszenia,
8.zwoływaniezwyczajnychinadzwyczajnychWalnychZgromadzeń,
9. powoływanie komisji lub zespołów ekspertów, składających się z osób spoza Stowarzyszenia do
przygotowania,realizacjiiewaluacjiprojektów,
10.przyjmowanie,skreślanieiwykluczanieczłonkówzwyczajnychiwspierających,
11.nadawaniegodnościczłonkahonorowego,
12.składaniesprawozdańzeswejdziałalnościprzedWalnymZgromadzeniem,
13.powoływanieOddziałów,nadzorowanieichdziałalnościorazichrozwiązywanie"
§32
Uchwały Zarządu podejmowane są większością głosów, w przypadku zaś równej liczby głosów
decydujegłosprezesaStowarzyszenia.
§33
SposóbreprezentowaniaStowarzyszenia
orazzaciąganiazobowiązańmajątkowych
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1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia jest Prezes samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
2. Oświadczenia kierowane do Stowarzyszenia, a także doręczenia pism Stowarzyszeniu mogą być
dokonywanewobecjednegoczłonkaZarządu.

KomisjaRewizyjna
§34
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powołanym do
sprawowaniakontrolinadjegodziałalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącegoiodjednego(1)dotrzech(3)Członków.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenieregulamin,któryokreślatrybjejpracyizasadydziałania.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom nie rzadziej niż raz
wroku.
§35
Dozakresu
działaniaKomisjiRewizyjnejnależy:
1.kontrolabieżącejpracyStowarzyszeniawtymoddziałów,
2.występowaniedoZarząduzwnioskamiwynikającymizustaleńkontroliiżądaniewyjaśnień,
3.uchwalanieregulaminuzatwierdzanegoprzezWalneZgromadzenie,
4.udziałwposiedzeniachZarząduorazzgłosemdoradczym,
5.wnioskowanieozwołanieNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzenia,
6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z
wnioskiem oabsolutoriumdlaustępującegoZarządu.
§36
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Głównego lub
Zarządu Oddziału, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
ztytułuzatrudnienia.
2.Niemogą
takżebyćskazaniprawomocnymwyrokiemzaprzestępstwozwinyumyślnej.
3. Nie mogą także otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8ustawy z dnia 3 marca 2000r. o
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wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz.300, z 2001r.
Nr 85 poz.924i Nr 154 poz.1799 z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz.
535).
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożeniapisemnychlubustnychwyjaśnieńdotyczącychkontrolowanychspraw.
§37
KomisjaRewizyjnamożezostaćodwołanaprzezWalneZgromadzenie.

OddziałyTerenowe
§38
1. Oddziały Terenowe Stowarzyszenia powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego po
rozpatrzeniupisemnegownioskugrupyinicjatywnej.
2. Zarząd Główny w uchwale określa teren działalności Oddziału uwzględniając podział
administracyjnykraju.
3.ZazgodąZarząduGłównegoOddziałTerenowymożeuzyskaćosobowośćprawną.

§39
WładzamiOddziałusą:
1.WalneZgromadzenieCzłonkówOddziału,
2.ZarządOddziału,
3.KomisjaRewizyjnaOddziału.
4. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lata, a Zarząd Oddziału wybierany jest w głosowaniu
tajnym.
5. W przypadku, gdy skład władz Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie składu może nastąpić na drodze kooptacji spośród członków Oddziału, której dokonują
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
1/3składuorganu

WalneZgromadzenieCzłonkówOddziału
§40
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1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Może
byćonozwyczajnebądźnadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co (4)
cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem. Walne Zgromadzenie
Członków Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na
liczbęobecnych.Każdemuczłonkowiprzysługujejedengłos.
3.NadzwyczajneWalneZgromadzenieOddziałuzwołujeZarządOddziału:
a.zwłasnejinicjatywy,
b.nażądanieKomisjiRewizyjnejOddziału,
c.nawniosekconajmniej1/3ogólnejliczbyczłonkówzwyczajnychOddziałuStowarzyszenia
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku. W przypadku gdy Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków
oddziałuwwyznaczonymterminieprawotoprzysługujeZarządowiGłównemu.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału obraduje nad sprawami, dla których
zostałozwołane.
6.KompetencjeWalnegoZgromadzeniaCzłonkówOddziałuto:
a.uchwalaniegłównychkierunkówdziałalnościOddziału,
b.wybieraniudelegatówOddziałunaWalneZgromadzenieStowarzyszenia,
c.wybieranieiodwoływaniewładzOddziału,
d.udzielanieabsolutoriumustępującemuZarządowiOddziału,
e.zabieraniegłosuwsprawachważnych
dlacałegoStowarzyszenia,
f.rozpatrywanieodwołańoduchwałZarząduOddziału,
g.podejmowanieuchwałwsprawachrozwiązaniasięOddziałuStowarzyszenia.
ZarządOddziałuStowarzyszenia
§41
1. Zarząd Oddziału składa się z (3) trzech do (5) pięciu Członków, spośród których na pierwszym
posiedzeniuwybierasięprezesaiskarbnika.
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2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowyczłonków.
3 Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej niż dwa razy do
roku.
4.KompetencjeZarząduOddziałuto:
a.kierowaniebieżącąpracąOddziałuStowarzyszenia,
b.realizacja
uchwałWalnegoZgromadzeniaOddziałuiWalnegoZgromadzeniaStowarzyszenia,
c.sprawowaniezarządunadmajątkiemOddziałuStowarzyszenia,
d.zwoływanieWalnegoZgromadzeniaOddziału,
e.przyjmowanieiwykluczanieczłonkówOddziałuStowarzyszenia,
f.reprezentowanieOddziałuStowarzyszenianazewnątrzidziałaniewjegoimieniu,
g.zgłaszanieinformacjiozmianiewładzOddziałudoZarząduGłównegoStowarzyszenia.

KomisjaRewizyjnaOddziału
§42
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału
Stowarzyszeniapowołanymdosprawowaniakontrolinadjegodziałalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniukomisji.
3.Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniejpołowyczłonków.
4. Dopuszcza się rezygnację z powołania Komisji Rewizyjnej w Oddziale, który nie ma osobowości
prawnej.W
takiejsytuacjijejfunkcjęprzejmujeKomisjaRewizyjnaStowarzyszenia.
5.KompetencjeKomisjiRewizyjnejto:
a.kontrolacałokształtudziałalnościOddziałuStowarzyszenia,
b.ocenapracyZarządu,wtymcorocznychsprawozdańibilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
StowarzyszeniaiZarząduOddziału,
d.wnioskowaniedowalnegozebraniaczłonkówoudzielanieabsolutoriumZarządowi,
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e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego
bezczynności,
f.wnioskowanieozwołanieNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniaOddziału
g.wnioskowaniedoWalnegoZgromadzeniaCzłonkóworozwiązanieOddziałuStowarzyszenia"
§43
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań
niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia
mogązaszkodzićwizerunkowiStowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej
Oddziału,postwierdzeniunieprawidłowościwdziałaniachOddziałuStowarzyszenia."

ROZDZIAŁV
SekcjeSpecjalistyczne
§44
1. Sekcja Specjalistyczna, powołana przez Walne Zgromadzenie Członków, zwana dalej Sekcją,
skupia członków Stowarzyszenia zainteresowanych określoną dyscypliną w zakresie dysfunkcji
przewodupokarmowego,bądźleczeniażywieniowego.
2.SekcjajestjednostkąregulaminowąStowarzyszeniainiejestjednostkąterenową.
3. Władze Sekcji składają się z Przewodniczącego i Sekretarza, wybranych przez Walne
ZgromadzenieCzłonków,wgłosowaniujawnym.
4. Przystąpienie do Sekcji następuje na drodze pisemnej deklaracji złożonej przez członka
zwyczajnegowładzomSekcji.
5.CzłonkostwoSekcjiustępujewwyniku:
a.rezygnacjizprzynależnościdoSekcjizgłoszonejwładzomSekcji,
b.utratyczłonkostwaStowarzyszenia.
6. Rozwiązanie Sekcji następuje na mocy uchwały Zarządu, przy czym najbliższe Walne
ZgromadzenieCzłonkówmożeuchwałę
przyjąć,odrzucićlubzmienić.
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7. Działalność Sekcji polega na prowadzeniu działalności popularyzatorskiej, naukowej i
szkoleniowej w zakresie zagadnień sekcji w porozumieniu i za zgodą Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁVI
MajątekStowarzyszenia
§45
Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności
publicznej oraz dotacji i kontraktów administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej oraz
innychorganizacjimiędzynarodowych.
§46
FunduszamiimajątkiemStowarzyszeniadysponujeZarząd.

§47
W stosunku do członków i pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia,opiekilubkurateli,zwanychdalejosobamibliskimizabraniasię:
1.udzielaniapożyczeklubzabezpieczaniazobowiązańmajątkiemStowarzyszenia,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególnościjeżeliprzekazanietonastępujebezpłatnielubnapreferencyjnychwarunkach.
3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników
orazichosóbbliskichnazasadachinnychniżwstosunkudoosóbtrzecich,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowieStowarzyszenia,członkowiejegoorganówlubpracownicyorazichosobybliskie.

§48
Wysokość składek członkowskich na dany rok ustala Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu.
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§49
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

ROZDZIAŁVII
Zmianastatutuirozwiązaniestowarzyszenia
§50
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania lub w II terminie Walnego Zgromadzenia – większością 2/3 głosów bez względu na liczbę
obecnychczłonkówuprawnionychdogłosowania.
§51
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu
majątku.PowołujeKomisjęLikwidacyjną,któraprzeprowadzalikwidacjęStowarzyszenia.
§52
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w Statucie mają
zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach.
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