
         

               S T A T U T 
„STOWARZYSZENIA OPEROWANYCH NA SERCE „SONS” 

 

                                      Rozdział I - Postanowienia ogólne 

 § 1 

 Stowarzyszenie Operowanych Na Serce „SONS” zwane dalej 

Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie 

Konstytucji RP, przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. 

U. nr 20 z 1989 r., poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz 

niniejszego statutu.   

                                                                  § 2 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Kraków, a terenem działania – obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej 

2. Stowarzyszenie ma jednoszczeblową strukturę organizacyjną. 

  § 3 

1.Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków, jednakże 

do prowadzenia niektórych spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków 

Zarządu Stowarzyszenia oraz powoływać biura. 

2.Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie za 

czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. 

3.  Prezes Zarządu Stowarzyszenia dla pracowników zatrudnionych przez Zarząd 
jest pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy.  
 

          §4 

1.Stowarzyszenie może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą na 

ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, z której zysk netto 

przeznaczony jest na realizację jej celów statutowych i nie podległa podziałowi wśród 

członków stowarzyszenia. 

2.Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej formach podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia w drodze uchwały. 
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3.Rodzaje i zakres działalności gospodarczej mogą wymagać zatrudnienia członków 

stowarzyszenia lub osób posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe. 

4.Decyzje o zatrudnieniu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia. 

                                                               § 5 

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania oraz struktury 

organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące swej działalności.                                                   

                                                     § 6 

1. Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej, co najmniej nazwę  

i siedzibę,  a  także  używa  logo i odznak  wyróżniających  go spośród  innych 

organizacji. Ich wzory określa Zarząd Stowarzyszenia  

w drodze uchwały.  

2. Symbolem Stowarzyszenia jest logo w kształcie serca koloru czerwonego w tle 

którego jest ukośny wpis SONS koloru białego. Znak graficzny logo stanowi 

załącznik do niniejszego statutu. 

3. Stowarzyszenie ma prawo posiadać własny sztandar   
i proporce  odpowiadające wymogom formalnym, zaś ich wzory określa Zarząd 
Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

 
4. Stowarzyszenie może posiadać własny organ prasowy. 
 

§ 7 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych  
i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o tym samym lub podobnym 
charakterze. 
 

2. Stowarzyszenie  może  zawierać i realizować  umowy o współpracy  
z krajowymi  i zagranicznymi lub międzynarodowymi organizacjami  
i stowarzyszeniami. 

 
3. Decyzję w sprawie przystąpienia do krajowych, zagranicznych albo 
międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, a także zawierania  
z nimi umów o współpracy, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały. 
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Rozdział II – Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji 

§8 

         Celem stowarzyszenia jest: 

 

1. ustanowienie wzajemnych więzi pomiędzy byłymi pacjentami Kliniki  

Kardiochirurgii w Krakowie a Kliniką, oraz byłych jej pacjentów pomiędzy sobą. 

2. działanie na rzecz stworzenia warunków do okresowej, wtórnej rehabilitacji 

kardiologicznej pacjentów po operacji serca i wielkich naczyń. 

3. współdziałanie z Kliniką Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła 

II w Krakowie i Fundacją „COR AEGRUM” na rzecz jej wyposażenia, a następnie 

uzupełnienia wyposażenia w najnowszą aparaturę, urządzenia i sprzęt 

diagnostyczno – leczniczy oraz naukowo – dydaktyczny. 

4.  rozwijanie działań leczniczych i profilaktycznych w zakresie chorób serca. 

      §9 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

  1. inspirowanie i organizowanie ruchu stowarzyszeniowego byłych pacjentów Kliniki 

Kardiochirurgii w Krakowie, 

  2. współdziałanie z władzami, organizacjami instytucjami w działaniach 

zmierzających do zwiększenia 

 a/ liczby miejsc do leczenia i rehabilitacji w szpitalach uzdrowiskowych i 

sanatoriach, 

          b/ dostępności do aparatury diagnostyczno-leczniczej i sprzętu 

rehabilitacyjnego, 

3. pomoc w zapewnieniu ośrodkom uzdrowiskowym merytorycznej współpracy ze 

strony krakowskich Klinik Kardiologii i Kardiochirurgii, 

4. działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną upowszechniającą 

wiedzę o chorobach serca, zapobieganiu im. 

5. współdziałanie z organizacjami i instytucjami zajmującymi się podobnymi celami, 

6. wspomaganie finansowe Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Specjalistycznego im. Jana 

Pawła II w Krakowie i Fundacji  „COR  AEGRUM” 

7. Gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych na cele statutowe. 
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§ 10 

 

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową  

w sposób określony w art. 33 Ustawy – Prawa o stowarzyszeniach,  

a w szczególności z: 

a) składek członkowskich i wpisowego, 

b) darowizn, spadków i zapisów, 

c) dochodów z własnej działalności, 

d) dochodów z majątku stowarzyszenia, 

e) ofiarności publicznej, 

f) dotacji. 

 

 

 

          Rozdział III. -  Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia 

 

§ 11 

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych 

2. wspierających 

3. honorowych 

     §12 

 

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski mający pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz cudzoziemiec 

mający miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jego 

granicami. 

 

      

§13 

Członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku od 16 do 18 lat 

posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych 

 

     §14 

Członkiem zwyczajnym może być także małoletni poniżej 16 lat, za zgodą 

przedstawicieli ustawowych i na mocy uchwały Walnego Zebrania członków. 
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 § 15 

 

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna krajowa lub 

zagraniczna (cudzoziemcy), niezależnie od miejsca zamieszkania, bądź osoba 

prawna krajowa lub zagraniczna, niezależnie od miejsca siedziby, wspierająca 

działalność stowarzyszenia, która zostanie zaproszona przez Zarząd do 

przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. 

 

2. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna krajowa lub 

zagraniczna (cudzoziemcy), niezależnie od miejsca jej zamieszkania, ciesząca się 

szczególnym prestiżem, wybitnie zasłużona dla stowarzyszenia, która zostanie 

zaproszona przez Zarząd Stowarzyszenia do przystąpienia w charakterze członka 

honorowego. 

 

3. Członek wspierający oraz członek honorowy stowarzyszenia ma prawo 

uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego i 

biernego prawa wyborczego. 

 

 

§ 16 

 

1. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w §12, 

§13 lub §14 statutu, złożyła stosowną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia 

i cieszy się nienaganną opinią. Decyzje o przyjęciu podejmuje Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia, że kandydat nie spełnia 

kryteriów, o których mowa w § 12, § 13 lub §14 Zarząd ten odmawia wpisu na listę 

członków Stowarzyszenia. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania 

do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

 

3.  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie, o którym mowa 

w ust. 2 na swoim najbliższym posiedzeniu i o podjętej decyzji powiadamia 

zainteresowanego na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
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§ 17 

 

Członek stowarzyszenia ma prawo: 

1. Uczestniczenia w wyborach do władz i organów Stowarzyszenia  

z biernym i czynnym prawem wyborczym, poza członkami określonymi w § 13 i 

§14 

2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

3. Udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

4. Zgłaszać wnioski i opinie oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

5. Noszenia odznaki organizacyjnej Stowarzyszenia.  

6. Korzystać z dorobku i wszelkich form działalności „SONS” (kulturalno-oświatowej, 

turystycznej, integracyjnej i lecznictwa sanatoryjnego) mogą osoby nie będące 

członkami Stowarzyszenia  za przemyślaną i uzasadnioną zgodą Zarządu. 

 

§ 18 

 

Członek stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów. 

2. Przestrzegania Statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia. 

3. Opłacania składki członkowskiej. 

 

§ 19 

 

Utrata członkostwa następuje w wyniku śmierci członka lub poprzez: 

1.  Dobrowolne wystąpienie ze stowarzyszenia, co winno być zadeklarowane na 

piśmie i doręczone Zarządowi Stowarzyszenia.  

 

2. Poprzez wykluczenie ze stowarzyszenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za: 

a) nie przestrzegania Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) nie opłacenia składek członkowskich przez okres  dziewięciu miesięcy. 

c) działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw 

publicznych, 

e) upadłość lub likwidacji osoby prawnej, instytucji bądź organizacji będącej 

członkiem wspierającym, 
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3. Od uchwały o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Stowarzyszenia  w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 

 

 

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 3 członkostwo osoby 

odwołującej się ulega zawieszeniu. 

 

 

 

                                    Rozdział  IV  -  Władze stowarzyszenia. 

§ 20 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia (jako wewnętrzny organ kontroli). 

  2. Na zewnątrz reprezentuje prezes Zarządu Stowarzyszenia 

  3. Kadencja wybranych władz trwa 5 lat, lub upływa z chwilą wyboru nowych władz. 

 

 § 21 

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia  zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut 

nie stanowi inaczej. 

 

2. Uchwały dotyczące zmiany Statutu Stowarzyszenia,  należą do właściwości 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i zapadają większością 2/3 głosów 

obecnych na zebraniu. 

 

  § 22 

 

Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

 

  § 23 

 

1. Do  właściwości Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

a) uchwalenie nowego statutu lub zmiana jego treści, 
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b) określanie długoterminowej strategii działania stowarzyszenia, 

c) c)  powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia,  

d) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia, 

e) ocena pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  

i udzielenie absolutorium ustępującym władzom, 

f)   uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia, 

g)  uchwalenie regulaminu  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania stowarzyszenia i celu na jaki ma 

być przeznaczony majątek Stowarzyszenia,  

i)  podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawianych przez Zarząd 

Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,  

 j)   podjęcie uchwały o rozpoczęciu działalności gospodarczej 

k) uchylenie uchwał Zarządu niezgodnych z prawem, Statutem lub uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, 

l)  wybór Prezesa Zarządu. 

m) wyznaczenie pełnomocnika do zawierania umów oraz cywilnoprawnych z 

członkami Zarządu.  

n) walne zebranie obraduje wg. uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, 

2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków konieczna jest obecność; 

    a) w pierwszym terminie co najmniej 50 % członków, 

    b) w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków, 

    

§ 24 

       1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może mieć charakter  

zwyczajny  lub nadzwyczajny. 

      2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jako sprawozdawcze 

odbywa się raz do roku, nie później niż do końca I kwartału danego roku i co 5 lata 

jako sprawozdawczo-wyborcze. O zwołaniu Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia skutecznie członków 

stowarzyszenia na 30 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia wykorzystując formy komunikacji ogólnie dostępne.  

    3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd : 

a) z własnej inicjatywy,  

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 

Zwołuje się w terminie 14 dni od daty podjęcia inicjatywy.  
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Podstawę prawną do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

określa ustawa o Stowarzyszeniach i obowiązujący Statut Stowarzyszenia. 

        4. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

mogą być wyłącznie sprawy wskazane we wniosku o zwołanie. 

        5.W przypadku, gdy łączna liczba członków wspierających  

i honorowych przekroczy 100 osób (sto), zawiadomienie tych członków o Walnym 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia może nastąpić przez jednokrotne ogłoszenie w 

prasie o zasięgu ogólnopolskim, co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tryb zawiadomienia poprzez ogłoszenie w 

prasie nie dotyczy członków zwyczajnych stowarzyszenia. 

 

§ 25 

           Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia. 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa Zarządu, 

zastępcy prezesa, sekretarza, skarbnika i członków wybieranych  na okres 5 lat, 

bądź  do czasu wyboru nowych władz. 

2. Prezesem Stowarzyszenia może pozostać członek zwyczajny, który był 

operowany na serce w Klinice Kardiochirurgii w Krakowie 

Zarząd wybiera spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika, wszyscy oni 

tworzą Prezydium Zarządu. 

3.  Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba pełniąca funkcję członka 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszeni 

4. W przypadku utraty członkostwa  lub rezygnacji członka Zarządu organ ten może 

uzupełnić swój skład spośród członków Stowarzyszenia, przy czym liczba 

dokooptowanych w ten sposób nie może przekroczyć 1/3 składu. 

 5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być odwołani przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 

  6. Zarząd Stowarzyszenia może zaprosić do udziału w posiedzeniu osoby 

posiadające wiedzę w zakresie omawianych przez zarząd tematów.  
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§ 26 

 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością 

stowarzyszenia, w tym w szczególności: 

1. Reprezentowanie stowarzyszenia wobec osób trzecich. 

2. Podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną przez Stowarzyszenie 

działalnością gospodarczą. 

3. Ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich. 

4. Zatrudnianie pracowników i członków Zarządu. 

5. Powoływanie pełnomocników, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

6. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych organów stowarzyszenia. 

7. Zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków wspierających i       

honorowych. 

9. Ustalanie wysokości wpisowego. 

10. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności. 

11. Powoływanie i rozwiązywanie wewnętrznych struktur organizacyjnych. 

12. Udzielanie wyróżnień, nagród rzeczowych lub pieniężnych. Nadawanie 

honorowych odznak i tytułów. Dokonywanie wpisu do „Księgi Zasłużonych” 

13. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

. 

 

§27 

 

 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co 

najmniej 4 członków zarządu. 

 

                                                                § 28 

            Zebranie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu co najmniej raz na 2 miesiące. 

       

§29 

 

1. Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych 

przysługuje dwóm członkom Zarządu Stowarzyszenia działającym łącznie. 
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2. Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia, jeśli zostanie powołany, reprezentuje 

Stowarzyszenie w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. 

 

3. Wszelkie inne sprawy dotyczące Zarządu Stowarzyszenia reguluje Regulamin  

Zarządu Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

                                                     

                  § 30 

                                         Organ Kontroli Wewnętrznej 

 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej 

stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków zwyczajnych 

wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na okres 5 lat, bądź   

trwać do czasu wyboru. Ze swego grona Komisja Rewizyjna wybiera 

Przewodniczącego i Sekretarza w trybie jawnym, w formie uchwały. 

 

 § 31 

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest kontrola całokształtu 

działalności Zarządu stowarzyszenia.    

 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:   
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności 

statutowej Stowarzyszenia; 
2) informowanie Zarządu i członków Stowarzyszenia o wynikach 

kontroli dotyczących realizacji planu finansowego oraz gospodarki 

funduszami Stowarzyszenia;  
    3) przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia wniosków i zaleceń w 

sprawie usunięcia stwierdzonych uchybień w działalności statutowej lub 
ewentualnych naruszeń w gospodarce finansowej;   

    4) uczestniczenie, poprzez swojego przedstawiciela, w posiedzeniach 
Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym;   
    5) składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 
sprawozdania z działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;  
 3. podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia. 
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 4.   Komisja Rewizyjna realizuje  zadania w oparciu o własny Regulamin 

opracowany na postawie Statutu i zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia.                     

 

 

        §32 

                                                                      

 

W umowach miedzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w 

uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania 

członków. 

 

 

 V. Postanowienia końcowe 

 

§ 33 

 

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów członków 

Stowarzyszenia. 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia przeprowadzona 

zostanie jego likwidacja. 

 

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Stowarzyszenia lub 

wskazane przez Zarząd Stowarzyszenia osoby. 

 

3. Majątek powstały po likwidacji Stowarzyszenia zostanie przekazany na cel 

określony w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o likwidacji. 

 

 

 

 §  34 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 - tekst jednolity,  

z późniejszymi zmianami). 
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