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STATUT 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ RATOWNICTWA 
“ADIUTARE” 

  

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 
   

§ 1. 
1. Organizacja nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ RATOWNICTWA „ADIUTARE”, dalej 

zwana „Stowarzyszeniem”.  
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną. 

a) Stowarzyszenie może być zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą jako Podmiot Leczniczy, 

b) Stowarzyszenie może być wpisane do rejestru jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego , 

c) Stowarzyszenie może być wpisane do rejestru jednostek systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne. 

3. Stowarzyszenie działa na podstawie: 
a) Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. 2017, poz. 210 ze zm.) 
b) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. 

Dz.U. 2018, poz. 450 ze zm.) 
c) Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2017, 

poz. 2195 ze zm.) 
d) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) 
e) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 

351 ze zm.) 
4. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Gdańsk. 
  

§ 2. 
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
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2. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność także poza granicami RP zgodnie 
z obowiązującym porządkiem prawnym. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Odpowiednią 
uchwałę podejmuje Zarząd. 

  
§ 3. 

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak, sztandaru i znaków i emblematów 
organizacyjnych wyróżniającym je spośród innych organizacji z zachowaniem obowiązujących 
w tym zakresie przepisów. 

2. Wzór emblematów, odznak, pieczęci i sztandaru zatwierdza Zarząd. 
 

§ 4. 
1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych 

spraw może zatrudniać pracowników. 
3. Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby nieposiadające wykształcenia medycznego oraz 

lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i przedstawicieli innych zawodów medycznych. 
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
    

Rozdział II 
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA 

§ 5. 
1. Celami Stowarzyszenia są: 

a) prowadzenie działalności na rzecz ratownictwa i ochrony ludności oraz współdziałanie w 
tym zakresie z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, oraz Systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne, organami samorządowymi, rządowymi i innymi podmiotami, 

b) udział i samodzielne prowadzenie działań ratowniczych i ratowniczo-gaśniczych, 
c) upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy, medycynie ratunkowej i ochronie 

przeciwpożarowej i ochronie zdrowia, 
d) wspomaganie zabezpieczenia logistycznego akcji i szkoleń ratowniczych i ratowniczo-

gaśniczych, 
e) współpraca przy organizowaniu pomocy poszkodowanym oraz pomoc ofiarom podczas 

wypadków komunikacyjnych, pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i 
wojnach w kraju i za granicami, 

f) zawiązywanie, promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, 
g) organizowanie edukacji i doskonalenia umiejętności w zakresie pierwszej pomocy, 

ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia, 
h) promowanie honorowego krwiodawstwa, 
i) przeciwdziałanie patologiom społecznym i upowszechnianie zasad humanitaryzmu oraz 

przeciwdziałanie nietolerancji, szowinizmowi i dyskryminacji, 
j) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji 

celów i zadań Stowarzyszenia, 



 

k) udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
ludności, 

l) kształtowanie dyscypliny i umiejętności pracy grupowej, 
m) działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników dróg, 
n) upowszechnianie wiedzy i świadomości ekologicznej, 
o) upowszechnianie idei wolontariatu medycznego oraz organizowanie wolontariuszy do 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
p) realizacja transportów medycznych, 
q) realizacja działań ratowniczych oraz działań leczniczych w stosunku do osób chorych 

i poszkodowanych, 
r) udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i poszukiwawczych, 
s) zwalczanie miejscowych zagrożeń, 
t) wspierania działań i rozwoju struktur ratowniczych Miasta Gdańska i województwa 

pomorskiego poprzez zakup sprzętu ratowniczego w zakresie ratownictwa medycznego i 
ratownictwa specjalistycznego, zakup sprzętu logistycznego koniecznego do prowadzenia 
działań ratowniczych, organizowanie i finansowanie szkoleń oraz ćwiczeń z zakresu 
ratownictwa medycznego i specjalistycznego, 

u) świadczenie opieki zdrowotnej, 
 

§ 6. 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele wymienione w §5 przez: 

a) doposażenie podmiotów, zajmujących się praktyką ratowniczą w niezbędny sprzęt, materiały 
edukacyjne, itp., 

b) współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa 
publicznego, pierwszej pomocy, bezpieczeństwa p.pożarowego i ratownictwa medycznego, 

c) udzielanie wsparcia i pomocy interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych oraz w załatwianiu 
indywidualnych spraw ofiar wypadków komunikacyjnych, 

d) zabezpieczanie przedmedyczne i medyczne wydarzeń, zgromadzeń i imprez, również o 
charakterze masowym, 

e) podejmowanie współpracy z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 
jednostkami ochrony przeciwpożarowej w tym działającymi w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwa Zdrowia, której zakres zostaje określony na 
podstawie osobnych umów i porozumień, 

f) podejmowanie współpracy z jednostkami terytorialnymi rządu i samorządu terytorialnego, 
której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego, 

g) niesienie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i życia, 
h) zawiązywanie, promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych z zakresu bezpieczeństwa, 
i) organizowanie kursów, konferencji, seminariów, odczytów, zjazdów, wystaw, konkursów, 

zawodów, zielonych szkół oraz imprez turystycznych i kulturalnych, 
j) współpracę z samorządem lokalnym i władzami państwowymi, z innymi organizacjami 

społecznymi, naukowymi, służbami publicznymi i instytucjami w zakresie realizacji celów 
Stowarzyszenia, 

k) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, 
l) organizowanie, spośród swoich członków, zespołów ratowniczych, 
m) pozyskiwanie sprzętu ratowniczego i środków na jego zakup, 



 

n) realizację wszelkiego rodzaju projektów, w tym finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, 
o) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w 

sprawach dotyczących ratownictwa, 
p) opiniowanie projektów dotyczących szeroko pojętego ratownictwa i pierwszej pomocy, 
q) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających 

z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej, 

r) promocję Stowarzyszenia, 
s) prowadzenie działalności leczniczej. 

 
§ 7. 

1. Stowarzyszenie może ustanawiać dyplomy pamiątkowe, wyróżnienia i odznaki honorowe oraz 
nadawać je członkom Stowarzyszenia, osobom fizycznym i prawnym, instytucjom, fundacjom oraz 
komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla 
samego Stowarzyszenia. 

2. Ustanawianie pamiątkowych dyplomów, wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich 
nadawanie należy do kompetencji Zarządu. 

   

Rozdział III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§ 8. 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 
b) członków wspierających, 
c) członków honorowych, 
d) kandydatów. 

  
§ 9. 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne - pełnoletnie posiadające pełną 
zdolność do czynności prawnych i osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 roku życia – obywatele 
polscy i cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię 
czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów. 

   
§ 10. 

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd 
w formie uchwały na podstawie pisemnej opinii i deklaracji kandydata popartej rekomendacją co 
najmniej dwóch członków zwyczajnych. 

2. Od odmowy przyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje 
prawo odwołania się, w terminie 14 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym 
przedmiocie jest ostateczna. 

   
§ 11. 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada: 
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 



 

b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, szkoleniach i innych działaniach wynikających 
z realizacji celów Stowarzyszenia, 

c) prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 
2. Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 

1 z uwzględnieniem przepisów ust. 3 i 4. 
3. Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność 
do czynności prawnych: 

a) ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia z tym, że w składzie każdej 
z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

b) sam nie prowadzi działalności statutowej, 
c) pracuje pod opieką osób pełnoletnich. 

   
§ 12. 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia, w tym małoletni, jest obowiązany: 
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać 

solidarności organizacyjnej, 
d) regularnie płacić składki członkowskie. 
e) w czasie realizacji zadań Stowarzyszenia używać ubioru ochronnego wyposażonego 

w emblematy organizacji oraz przestrzegać zasad BHP i regulaminów wewnętrznych. 
2. Godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
3. Udzielać wsparcia i nieść pomoc kandydatom na członka organizacji. 
4. Działać w myśl etyki i poszanowania godności osób, którym świadczona jest pomoc.  

 
§ 13. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna bądź prawna, która wnosi stał 
wkłady finansowe lub rzeczowe i za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd. 

2. Członek wspierający wnosi składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. 
  

§ 14. 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać członek Stowarzyszenia, któremu godność tę 

nada, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. 
2. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich. 
   

§ 15. 
1. Kandydatem do Stowarzyszenia może być osoba w wieku od 16 do 18 roku życia oraz osoby 

pełnoletnie, które popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują chęć czynnego uczestnictwa 
w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów. 

2. Kandydat to osoba, która jest w trakcie odbywania stażu kandydackiego, podczas którego nabywa 
niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne do realizacji działań organizacji, jest oceniany przez 
Zarząd i innych członków Stowarzyszenia, nie dostąpiła jeszcze do wewnętrznego egzaminu 
wstępnego potwierdzającego niezbędne kwalifikacje. 

3. Kandydat do Stowarzyszenia posiada prawo: 
a) czynnego uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach doskonalących niezbędną wiedzę 

i umiejętności, 



 

b) czynnego uczestniczenia w pracach organizacji oraz wspierania innych działań wynikających 
z realizacji celów Stowarzyszenia pod nadzorem członków zwyczajnych, 

c) nie może w tym okresie wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
d) może występować z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia. 
4. Staż kandydacki trwa od 6 do 12 miesięcy, a w sytuacjach szczególnych może zostać przedłużony 

nie więcej jak do 18 miesięcy. 
5. Staż kandydacki kończy się odpowiednią Uchwałą Zarządu. 

 
 

§ 16. 
1. Kandydat do Stowarzyszenia jest obowiązany: 

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać 

solidarności organizacyjnej, 
c) regularnie płacić składki kandydackie. 
d) w czasie realizacji zadań Stowarzyszenia używać ubioru ochronnego wyposażonego 

w emblematy organizacji oraz przestrzegać zasad BHP i regulaminów pracy. 
2. Godnie reprezentować Stowarzyszenie. 
3. Działać w myśl etyki i poszanowania godności osób, którym świadczona jest pomoc. 
 

§ 17. 
1. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach, szkoleniach 

i innych działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, mogą występować z głosem 
doradczym – także w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający i członek honorowy są zobowiązani do przestrzegania statutu i uchwał 
Walnego Zebrania. 

   
§ 18. 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka. 
2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach: 

a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie, 
b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, 

z wyłączeniem członków honorowych, 
c) śmierci – w przypadku osoby fizycznej, likwidacji - w przypadku osoby prawnej. 

3. Wykluczenie członka Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących wypadkach: 
a) nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
b) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem, 
c) popełnienia czynu, który godzi w dobre imię Stowarzyszenia. 

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. b oraz ust. 3 Zarząd umożliwia 
członkom złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. b oraz ust. 3 członek Stowarzyszenia 
może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia o niej wiadomości, do 
Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. 

   

Rozdział IV 



 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
§ 19. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

   
§ 20. 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Każdorazowo wyznacza się dwa terminy Walnego Zebrania: pierwszy termin i drugi termin. Drugi 

termin nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym 
terminie. 

3. W pierwszym terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Dla ich ważności konieczna 
jest obecność co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia; w przeciwnym wypadku 
obowiązujący jest drugi termin. 

4. W drugim terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych 
członków Stowarzyszenia. 

5. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od 
decyzji Walnego Zebrania. 

6. Walne Zebrania są: 
a) zwyczajne, 
b) nadzwyczajne. 

7. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 
a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia minionej 

kadencji, 
b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza 

finansowej, 
c) udzielanie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Stowarzyszenia, 
d) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
e) ustalanie wysokości składek członkowskich i kandydackich, 
f) wybór Zarządu i jego odwołanie, 
g) wybór Komisji Rewizyjnej i jej odwołanie, 
h) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 
i) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia, 
j) rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz decyzji w sprawie 

przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 
8. Porządek Zwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 5 ustala Zarząd. 
9. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres 3 lat. 
10. W przypadku skreślenia lub wykluczenia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie 

kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez najbliższe Walne Zebranie. Jeżeli liczba 
dokooptowanych w ten sposób członków władz przekroczyłaby 50% składu wybranego 
na początku kadencji, wówczas przeprowadza się nowe wybory całego składu organu. 

11. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności 
od decyzji Walnego Zebrania. 



 

   
§ 21. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku przez Zarząd. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na 

podstawie: 
a) wniosku członków Komisji Rewizyjnej, 
b) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

3. Zarząd powiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 14 dni 
przed jego odbyciem. 

4. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd lub Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej powiadamia członków o terminie i porządku obrad co najmniej 48 godzin przed jego 
odbyciem. 

   
§ 22. 

1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział: 
a) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, 
b) członkowie wspierający i honorowi, 
c) kandydaci, 
d) zaproszeni goście. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. a. mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w 
pkt. b.; c. oraz d – głos doradczy. 

§ 23. 
Walne Zebranie Stowarzyszenia po otwarciu go przez prezesa zarządu Stowarzyszenia wybiera 
przewodniczącego i sekretarza obrad. 
   

§ 24. 
1. Zarząd składa się z 3 - 5 członków, w tym prezesa wybieranego na pierwszym posiedzeniu zarządu 

o ile nie został wybrany podczas osobnego głosowania w czasie trwania obrad Walnego Zebrania 
oraz członków zarządu .”. 

2. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu. 
3. Zarząd wykonuje swoje obowiązki zgodnie z Regulaminem Pracy Zarządu określający zakres 

obowiązków w tym odpowiedzialność za prowadzenie sekretariatu stowarzyszenia i finanse 

stowarzyszenia. 
4. Regulamin Pracy Zarządu opracowuje Zarząd w terminie 30 dni od pierwszego posiedzenia 

Zarządu. Regulamin podlega zatwierdzeniu na kolejnym Walnym Zebraniu, do tego czasu 
powinien być zaakceptowany przez Komisję Rewizyjną. 

7. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo       
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
   

§ 25. 
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 
2. Do podpisywania umów i zobowiązań oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, 

w tym także zobowiązań majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu. 
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków, w tym prezesa i/lub wiceprezesa. 



 

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa zarządu. 
 

§ 26. 
1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

a) realizacja programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał podjętych przez Walne Zebranie, 
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 
c) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet kandydatów, członków i ustania 

członkostwa, 
d) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudniania oraz zwalniania personelu. 
e) podejmowanie decyzji dotyczących usunięcia kandydata lub członka ze struktur organizacji, 

2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania 
stosownych decyzji, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach niewymagających 
wspólnego działania. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje. 
5. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie 

reprezentuje członek organu komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu. 
 
   

§ 27. 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków. 
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej, 
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi, 
c) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 
d) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 
e) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
f) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przez przewodniczącego na wniosek członków 

komisji, 
g) wnioskowanie do Zarządu o usunięcie członka lub cofnięcie decyzji o jego usunięciu 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie biorą udział z głosem 
doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy jej członków. 

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

  

 
Rozdział V 

ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA 
 

§ 28 



 

Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Stowarzyszenie może utworzyć odziały 
terenowe. 
1. Oddział terenowy może być utworzony na wniosek Zarządu Stowarzyszenia i/lub 10 członków z co 

najmniej dwuletnim stażem. 
2. Decyzję w sprawie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia 
3. Z grona członków oddziału terenowego Zarząd powołuje Naczelnika Oddziału, który podlega 

bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia. 
4. Oddział podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 
5. O możliwości posiadania przez oddział osobowości prawnej decyduje Zarząd. 
6. Odziały, które otrzymają zgodę na uzyskanie osobowości prawnej powołują organy 

odzwierciedlające strukturą i sposobem ich powoływania władze Stowarzyszenia. Władze 
Oddziału podlegają Władzom Stowarzyszenia. 

7. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu. 
8. Majątek, którym dysponuje oddział terenowy jest własnością Stowarzyszenia, a o jego przyznaniu 

lub odebraniu decyduje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie Uchwały Zarządu przy obecności co 
najmniej 4 jego członków oraz Naczelnika Oddziału. 

9. Oddział terenowy nie może wnioskować o rejestrację Podmiotu Leczniczego w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz innych rejestrach. 

 
§ 29 

1. Oddział terenowy posiada nazwę główną organizacji wraz dodatkową nazwą indywidualną: 
„Stowarzyszenie Na Rzecz Ratownictwa „ADIUTARE” – Oddział ... „ 

2. Nazwę oddziału terenowego ustala Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Naczelnikiem 
Oddziału. 

 

Rozdział VI 
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA 

    
§ 30. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 
a) fundusze, 
b) nieruchomości i ruchomości, 
c) inne prawa majątkowe. 

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 
a) składek członkowskich, 
b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 
c) nawiązek, 
d) zysku z działalności gospodarczej, 
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 
f) dotacji na zadania zlecone przez samorządy terytorialne, 
g) dotacji na zadania państwowe z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, edukacji, promocji 

i ochrony zdrowia zlecone Stowarzyszeniu, 
h) zbiórek publicznych. 

 
§ 31. 



 

Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 
   

§ 32. 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnie obowiązujących 

przepisów. 
2. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
3. Decyzje o podjęciu i zaprzestaniu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd. 
   

§ 33. 
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Zarząd. 
 

Rozdział VII 
PRZEPISY KOŃCOWE 

    
§ 34. 

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie na 
podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków. 
   

§ 35. 
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej 

większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych 

likwidatorów. 
3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w 

uchwale na Walnym Zebraniu poświeconym rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
4. Statut został przyjęty na Zebraniu Założycielskim, odbytym w dniu 30 maja 2004 roku. 

a) Zmian w Statucie dokonano na drugim Zebraniu Założycielskim, odbytym w dniu 08 listopada 
2004 roku (podstawa: Uchwała nr 8/2004). 

b) Zmian w Statucie dokonano na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, odbytym w dniu 
19 października 2012 roku (podstawa: Uchwała nr 1ST/10/2012/WZ). 

c) Zmian w statucie dokonano na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, odbytym w dniu 17 grudnia 
2019 roku (podstawa: Uchwała nr 02/12/2019/WZ). 


