STATUT
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Wrodzonymi Wadami Serca
przy USD Kraków-Prokocim „Serduszka z Prokocimia”
pod honorowym patronatem Dr hab. n. med. Tomasza Mroczka
w Krakowie
I. Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wrodzonymi Wadami Serca przy
USD Kraków-Prokocim „Serduszka z Prokocimia” pod honorowym patronatem Dr hab. n .med.
Tomasza Mroczka w Krakowie, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2

1.

Stowarzyszenie jest powołane dla wsparcia psychologicznego rodziców dzieci z wrodzonymi
wadami serca, wsparcia dzieci będących na Oddziale Kardiochirurgii i Intensywnej Opieki
Kardiochirurgicznej oraz Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a także
organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań tychże oddziałów.
§3

1.
2.
3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
Terenem działań jest obszar Gminy Miejskiej Kraków, Powiatu Krakowskiego oraz Rzeczpospolitej
Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
§4

1.
2.
3.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2015 r.,
poz. 1393) oraz niniejszego statutu.
§5

1.
2.

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo z nazwą Stowarzyszenia oraz jego adresem.
Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§6

1.
2.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
lub takim samym profilu działania.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. l, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne
Zgromadzenie większością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących
w nim udział.
§7

1. Stowarzyszenie może w szczególności:
1) posiadać i dzierżawić wszelki majątek ruchomy i nieruchomy,
2) nabywać i zbywać posiadany majątek,
3) być stroną umów,
4) przyjmować i czynić darowizny, fundacje, legaty,
5) występować we wszystkich sprawach sądowych i administracyjnych.
II. Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§8
1. Celami Stowarzyszenia są:
1) udzielanie pomocy, w szczególności:
a) pomoc rodzinom dzieci objętych leczeniem na oddziałach Kardiologicznych i Kardiochirurgicznych,
b) wsparcie, poprzez organizowanie akcji charytatywnych, dzieci z wrodzonymi wadami serca
przebywających na oddziałach kardiologicznym i kardiochirurgicznym,
c) inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjnych i kulturalnych dla
dzieci kardiologicznych,
2) tworzenie warunków do rozwoju, organizowanie spotkań i wykładów z udziałem specjalistów i lekarzy,
3) szerzenie wiedzy na temat działalności leczniczej Oddziału Kardiologii, Kardiochirurgii i Intensywnej
Opieki Kardiochirurgicznej poprzez organizowanie wykładów dla rodzin dzieci objętych leczeniem,
4) wspomaganie Kierownictwa Oddziału Kardiologii i Kardiochirurgii w pozyskiwaniu środków
finansowych na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego,
5) dobroczynność i działalność charytatywna.
§9
1. Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1) pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność,
2) organizowanie zbiórek,
3) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
4) organizowanie imprez kulturalnych,
5)
wydawanie
broszur,
kalendarzy,
plakatów
związanych
z
celami
Stowarzyszenia,
6) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.
2. Realizacja celów Stowarzyszenia następować będzie z następujących środków:
1) ze składek członkowskich i darowizn członków Stowarzyszenia,
2) z darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych;
3) dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku, dochodów z kapitału w formie
odsetek, lokat, akcji;
4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
5) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń usług;
6) sponsoringu i ofiarności publicznej,
7) pozyskanych środków z projektów unijnych,
8) innych wpływów.
§ 10
1.
2.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych.
§ 11

1.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.

2.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym również członków i
wolontariuszy Stowarzyszenia, na podstawie umów o pracę albo umów zlecenia oraz zawierać
umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne.
III. Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki
§ 12

1.
2.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 14
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską zawierającą rekomendację przynajmniej
jednego członka Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, merytoryczną
lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój
idei
Stowarzyszenia
lub
w
inny
szczególny
sposób
wniosła
zasługi
dla Stowarzyszenia.
Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje w
terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek Zarządu.
§ 15

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
3) korzystania z wszelkich istniejących świadczeń, urządzeń i pomocy Stowarzyszenia na warunkach
określonych przez władze Stowarzyszenia,
4) inicjowania działań w sferze statutowej;
5) korzystania z pomocy merytorycznej i organizacyjnej w zakresie podejmowanych działań statutowych;
6) używania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia;
7) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
8) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach walnego zgromadzenia członków

3) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
5) godnego reprezentowania Stowarzyszenia;
6) promocji programu i celów Stowarzyszenia, zjednywanie mu sympatyków i sponsorów.
3. Członkowie honorowi i wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego
z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 16
1.

Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
§ 17

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnego złożenia rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2) skreślenia z rejestru członków z powodu:
a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający dziewięć miesięcy,
b) nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia w przeciągu kolejnych sześciu
miesięcy;
c) śmierci członka
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) wykluczenia z rejestru członków z powodu:
a) rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,
4) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo
nadała.
2. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd, podając uzasadnienie w formie
pisemnej.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Do dnia
rozpatrzenia odwołania członkostwo ulega zawieszeniu.
4. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.
IV. Wolontariusze Stowarzyszenia
§ 18
1.
2.
3.

4.
5.

Stowarzyszenie korzysta ze świadczeń wolontarystycznych wykonywanych przez wolontariuszy.
Szczegółowy zakres praw i obowiązków wolontariusza określa porozumienie o wykonywaniu
świadczeń wolontarystycznych.
Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych w imieniu Stowarzyszenia zawiera z
wolontariuszem Przewodniczący Zarządu albo upoważniony przez niego członek lub wolontariusz
Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia wybiera koordynatora wolontariatu, który nadzoruje i wspomaga pracę
wolontariuszy.
Do wolontariuszy stosuje się odpowiednio przepis § 17.

V. Władze Stowarzyszenia
§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 20
1.
2.
3.
4.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez
dwie kolejne kadencje.
Zakazuje się łączenia przez tę samą osobę funkcji w Komisji Rewizyjnej i Zarządzie.
§ 21

1.

2.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu
stanowią inaczej.
Głosowanie jest jawne.
§ 22

1.

2.

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.
§ 23

1.
2.
3.
4.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 24

1.
2.

Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni
przed terminem zebrania.
§ 25

1.
2.

Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 26
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
8) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 27
1.

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 28

1. Reprezentacja Stowarzyszenia będzie kształtowała się w następujący sposób:
a) do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i występowania w jego imieniu uprawnieni są
dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Reprezentacja Stowarzyszenia opisana w punkcie 1 dotyczy zarówno spraw majątkowych jak i
niemajątkowych.
§ 29
1.
2.
3.

Zarząd składa się z 3 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją.
Zasady działania Zarządu ustala regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd.
§ 30

1.
2.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, przedstawiciele członków
wspierających lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 31

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1. Do kompetencji Zarządu należy:
uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

9) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
13) składanie sprawozdań ze swej działalności statutowej na Walnym Zgromadzeniu,
14) inne sprawy określone w statucie.
§ 32
1.
2.
3.
4.
5.

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
§ 33

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
6) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
7) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o uchylenie uchwał Zarządu sprzecznych z
prawem lub statutem Stowarzyszenia.
§ 34
1.

Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Zarząd.
VI. Majątek Stowarzyszenia
§ 35

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich i darowizn członków Stowarzyszenia,
2) z darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności prywatnej, zbiórek publicznych;
3) dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku, dochodów z kapitału w formie
odsetek, lokat, akcji;
4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
5) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, zleceń usług;
6) sponsoringu i ofiarności publicznej,
7) pozyskanych środków z projektów unijnych,
8) innych wpływów.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak
najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki, wedługg zasad ustalonych przez Zarząd, w ciągu 4

4.

tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 36

1.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 37

1. Zakazuje się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków,
członków organów lub pracowników 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, opieki lub kurateli, zwanych
dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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,
3) 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 ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia,
członkowie
jego
organów
lub
pracownicy
oraz
ich
osoby
bliskie.
VII. Postanowienia końcowe
§ 38
1.

2.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 39

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
§ 40

1.

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu
rejestrowego.

