
                                          STATUT

„STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU

KARDIOLOGII PRENATALNEJ”

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii 
Prenatalnej” i zwane  jest w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem. 
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju,   a siedziba Stowarzyszenia mieści się w
Łodzi. W ramach  przewidzianych  prawem  Stowarzyszenie  może  prowadzić
działalność za granicą.

§ 3

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

§4

Na zasadach określonych w przepisach szczególnych Stowarzyszenie może używać odznak
i pieczęci.

Rozdział II
Cele i formy działania

§5

             Celem Stowarzyszenia jest:

1. Ochrona i promocja zdrowia pacjentek z ciążą zagrożoną ryzykiem urodzenia dziecka z wadą
wrodzoną serca.

2. Promocja wiedzy w zakresie kardiologii prenatalnej wśród pacjentek i ich rodzin.

3. Działanie na rzecz objęcia jak najszerszą opieką psychologiczną i socjalną pacjentek z
ciążą powikłaną wadami u płodów.

4. Opieka i wsparcie dla rodzin dzieci z wadami wrodzonymi znajdujących się  w trudnej
sytuacji życiowej.

5. Promocja i organizowanie wolontariatu.
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          6. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania z zakresu   szeroko pojętej wiedzy na
temat kardiologii 

7. Rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy w zakresie kardiologii prenatalnej wśród  lekarzy i
pacjentów.

8. Wspieranie badań naukowych w zakresie kardiologii prenatalnej.

9. Pozyskiwanie   sprzętu  i  aparatury  służącej  celom   diagnostycznym,  
terapeutycznym,  naukowym i szkoleniowym dla ośrodków kardiologii prenatalnej.

10. Tworzenie i udostępnianie bazy materialnej niezbędnej dla prowadzenia działalności 
statutowej.

11. Wspieranie finansowe lekarzy, średniego personelu medycznego i studentów 

szkolących się w zakresie kardiologii prenatalnej w kraju i zagranicą.

   §6

Stowarzyszenie  opiera  swoją  działalność  wyłącznie  na  pracy  społecznej  ogółu  członków
zrzeszonych w Stowarzyszeniu. Prowadząc działalność Stowarzyszenie może zatrudnić
pracowników.

                            §7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Tworzenie funduszów umożliwiających realizowanie celów wymienionych w § 5.

2. Organizację zjazdów i posiedzeń  naukowych.

3. Organizację szkoleń przed i podyplomowych.

4. Inicjowanie i organizację badań naukowych.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie kardiologii prenatalnej.

6. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za osiągnięcia zawodowe, dydaktyczne i
naukowe.

7. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami społecznymi.

8. Obronę praw i interesów pacjentów i lekarzy.

9.  Organizowanie  spotkań  edukacyjno-informacyjnych z  zakresu  kardiologii  prenatalnej  dla
grup pacjentek z  ciążą  zagrożoną  ryzykiem urodzenia dziecka z wadą wrodzoną serca i
ich rodzin.

10. Organizowanie grup wsparcia dla rodzin dzieci z wadami wrodzonymi serca.

11.  Organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej i materialnej dla pacjentek z ciążą
zagrożoną ryzykiem urodzenia dziecka z wadą wrodzoną serc
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               Rozdział III

                                                             Członkowie, ich prawa i obowiązki

                                                             

                                                                               § 8

Członkami Stowarzyszenia  mogą by
 osoby  fizyczne i prawne. Członkami Stowarzyszenia może  być  również

cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§9

Członkowie  Stowarzyszenia  dzielą  się  na:  Członków  zwyczajnych,  Członków
wspierających, Członków honorowych.

§10
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, posiadające

pełną zdolność do czynności prawnych, uznające cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  prawna  i  fizyczna,  krajowa  i

zagraniczna.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna, krajowa i zagraniczna,

szczególnie zasłużona w rozwoju kardiologii prenatalnej.

§11
1. Członków  zwyczajnych  przyjmuje  Zarząd  Stowarzyszenia  (konieczne  pisemne

wypełnienie deklaracji przez kandydata).
2. Członek Zwyczajny ma prawo:

a. wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
c. korzystać z form pomocy organizowanej przez Stowarzyszenie, z zastrzeżeniem        

treści art. 34 zd. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

    3.       Do obowiązków Członka należy: 
    a. czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia oraz propagowanie jego programu,
    b. regularne opłacanie składek członkowskich,
    c. przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§12
Członek wspierający może brać w Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym. Formę i rodzaj
wspierania  Stowarzyszenia  członek  wspierający  ustala  z  Zarządem.  Członek  wspierający
powinien regularnie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań.

§13
1. Godność  Członka  honorowego nadaje  uchwałą  Walne  Zgromadzenie  Członków na

wniosek Zarządu.
2. Członkowie  honorowi  posiadają  wszelkie  prawa  członków  zwyczajnych  oraz

zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
3. Członkami  honorowymi  Stowarzyszenia  stają  się  dotychczasowi  Członkowie

Honorowi Sekcji Echokardiografii  i  Kardiologii Prenatalnej Polskiego Towarzystwa
Ultrasonograficznego.
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§14
Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia.

2. W przypadku braku aktywności Członka Stowarzyszenia w ciągu 5 lat ( pod pojęciem

aktywności  rozumiemy:  dodatkowe  wsparcie  finansowe  –  minimum 1raz  na  5  lat,

obecność na zebraniach, wspieranie akcji Stowarzyszenia)

3. Śmierci Członka Zwyczajnego.

4. Utraty osobowości prawnej przez Członka wspierającego.

§14a
Stowarzyszenie nie może:

1.  Udzielać  pożyczek,  ani  zabezpieczeń  swoim  majątkiem  w  stosunku  do  Członków
Stowarzyszenia,  członków  organów  lub  pracowników  oraz  osób,  z  którymi  pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej  do drugiego stopnia  albo są  związani z  tytułu  przysposobienia,  opieki  lub  kurateli
zwane dalej „osobami bliskimi”.

2.  Przekazywać majątku na rzecz 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. Wykorzystywać majątku 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. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

                          Rozdział IV
    Władze Stowarzyszenia

        §15
Władze Stowarzyszenia są:

1. Walne Zgromadzenie Członów.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

Kadencja wszystkich władz  Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§16
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
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§17
Walne Zgromadzenie Członków podejmuje wszelkie czynności  przewidziane w ustawie lub
Statucie dla innych władz Stowarzyszenia a w szczególności:
1. Ustala kierunki działania Stowarzyszenia.
2. Uchwala zmiany statutu.
3. Podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego majątku po

likwidacji.
4. Wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną.
5. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Podejmuje uchwały w sprawach zgłoszonych pod obrad Walnego Zgromadzenia 

Członków.
7. Podejmuje uchwały w sprawie wykluczenia Członka.
8. Ustala wysokość składek członkowskich.

§18
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz na

rok. Terminy, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd i podaje do wiadomości Członkom co
najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

2.  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Członków może  się  odbyć  w każdym czasie  i  jest
zwoływane  przez  Zarząd  z  własnej  inicjatywy,  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej,  albo  na
pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członów Stowarzyszenia.

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członów w ciągu 30
dni od daty złożenia wniosków.

4.  Jeżeli  Zarząd  nie  zwoła  Walnego Zgromadzenia  w ciągu  30 dni  od upłynięcia  roku od
poprzedniego  Walnego  Zgromadzenia  lub  w  terminie  określonym  w  ust.4,  Walnego
Zgromadzenia może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

§19
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków ma prawo brać udział każdy Członek Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów i

są ważne jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków brało udział co najmniej 1/3 członków
zwyczajnych.

§20
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§21
Do zakresu działalności Zarządu należy:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2. Uchwalanie okresowych programów pracy,

3. Uchwalanie budżetu,

4. Gospodarowanie majątkiem i środkami finansowymi Stowarzyszenia,

5. Składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków.
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                                                                  §22
Zarząd składa się z 3 członków: Prezesa, W-ce Prezesa, Sekretarza

                                                                  §23
Zarząd wybierany jest na okres 5 lat przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów.

                                                                  §24
Prezes  Zarządu jest  upoważniony do  reprezentowania  Stowarzyszenia  na zewnątrz.  Do
zawierania  umów,  składania  oświadczeń  majątkowych  i  niemajątkowych  w  imieniu
Stowarzyszenia uprawnieni są  dwaj członkowie Zarządu łącznie lub ustanowieni przez
Zarząd pełnomocnicy.

                                                                 §25
1. Zarząd zbiera się co najmniej raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków
Zarządu.

3. Wakująca funkcja członka Zarządu jest uzupełniana poprzez przyjęci nowego członka na
czas do Końca czasu kadencji.

§26
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§27
Do zakresu działania Komisji należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym gospodarki finansowej.

2. Kontrolowanie  stanu majątku  Stowarzyszenia  oraz sposobu zarządzania  tym majątkiem
przez Zarząd.

3. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków.

4. Przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.

§28
1. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych w głosowaniu jawnym przez

Walne Zgromadzenie.
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2. Komisja  rewizyjna  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów przy  obecności  co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3. Wakująca funkcja członka Komisji uzupełnienia jest poprzez przyjęcie nowego członka na
czas do końca okresu kadencji.

                                                                           §29
1. Członkowie  Komisji   Rewizyjnej  nie  mogą  być  członkami  organu  zarządzającego  ani

pozostawać z nim w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać  z tytułu pełnionej funkcji w takim
organie zwrotu kosztów lub wynagrodzenia.

4. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  maja  prawo  brać  udział  z  głosem  doradczym  w
posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusz Stowarzyszenia

§30
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się  kwoty wpłacane przez Członków Stowarzyszenia

w  formie  wpisowego  i  składek  członków,  świadczeń  Członków  wspierających  oraz
podmioty nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:

a) Darowizny, spadki, zapisy, subwencje, dotacje oraz innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe, zagraniczne osoby
fizyczne i prawne,

b) Dochody z działalności statutowej i wydawniczej,

c) Wpływy  ze  zbiórek  organizowanych  przez  Stowarzyszenie  na  podstawie
odpowiednich zezwoleń.

2.  Dysponowanie środkami pochodzącymi  ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt.1, winno
uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przekazanych Stowarzyszeniu sum pieniężnych
lub środków rzeczowych. 
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3. Zarząd może uchwalać regulamin dotyczący dysponowania środkami przeznaczonymi na
cele statutowe Stowarzyszenia.

§31
1. Przyjęcie nowego Członka do Stowarzyszenia wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości

500 zł.

2. Nie pobieramy rocznych opłat za członkostwo w Stowarzyszeniu.

                                                                             §32
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie:

1. Prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie kardiologii prenatalnej.

2. Pozaszkolnych form kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

3. Działalności wydawniczej.

4. Działalności związanych z organizacją zjazdów, targów i wystaw.

5. Działalności informacyjnej.

§33
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

                                                                  §34
Stowarzyszenie może nabywać lub zbywać akcje i udziały w spółkach oraz tworzyć spółki z
udziałem innych podmiotów krajowych i zagranicznych.

                                                                   §35
Funduszami i majątkami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

                                                                  §36
Zmiany  w  statucie  i  rozwiązanie  Stowarzyszenia  wymagają  uchwały  Walnego
Zgromadzenia  Członków powziętej  większością  2/3  głosów członków zwyczajnych,  w
obecności co najmniej ½ wszystkich członów zwyczajnych Stowarzyszenia.

                                                                §37
1. W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia,  likwidację  Stowarzyszenia  przeprowadzi  jego  Zarząd,  stosownie  do
wytycznych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Członków.
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2. W  razie  rozwiązania  Stowarzyszenia  jego  majątek  pozostały  po  zaspokojeniu
zobowiązań przeznacza się na cel wskazany przez Walne Zgromadzenie Członków.

                                                               §38
Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy  Prawo o
Stowarzyszeniach oraz inne przepisy prawa polskiego.
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