
STATUT 

Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Nazwa, teren działania i charakter prawny. 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Krakowskie Stowarzyszenie im. Ludwika Rydygiera” zwane w 

dalszym ciągu statutu „Stowarzyszeniem”. 

§2 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w 

Krakowie. 

§3 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z 

tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§4 

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

§5 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak w/g wzorów zatwierdzonych przez właściwe 

organy administracji państwowej. 

§6 

Stowarzyszenie ma prawo tworzyć kluby na terenie swojego działania. 

§7 

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

 

ROZDZIAŁ II 

§8 



Cele i środki działania. 

Celem Stowarzyszenia jest:  

1. Organizowanie ruchu społecznego na rzecz tradycji i pamięci postaci Ludwika Rydygiera i 

krakowskiej szkoły chirurgicznej. 

2. Stworzenie członkom warunków zdobywania specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ich 

zainteresowań naukowych różnymi metodami i technikami chirurgicznymi w tym tworzenie 

stypendiów krajowych i zagranicznych. 

3. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów zarówno krajowych jak zagranicznych 

poświęconych aktualnym problemom chirurgii. 

4. Organizowanie działalności pozwalającej gromadzić środki na zakup aparatury medycznej 

przeznaczonej dla potrzeb chirurgii. 

5. Gromadzenie pamiątek z dziedziny chirurgii polskiej i propagowanie w kraju i zagranicą jej 

dorobku. Szczególną rolę będzie miało tutaj przyznawanie raz w roku medalu im. L. Rydygiera. 

§9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe przez: 

1. Reprezentowanie celów stowarzyszenia przed stosownymi władzami, organizacjami i 

instytucjami. 

2. Współpracę i wymianę wiedzy, myśli i doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, klubami oraz 

instytucjami, krajowymi i zagranicznymi. 

3. Opracowywanie wydawnictw i redagowanie czasopism związanych z celami stowarzyszenia. 

4. Upowszechnianie wiedzy w zakresie chirurgii w tym stworzenie polskiej videoteki chirurgii 

dla potrzeb dydaktycznych. 

5. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków związanych 

z realizacją celów statutowych. 

ROZDZIAŁ III 

Czonkowie, ich prawa i obowiązki. 

§10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 



2. członków nadzwyczajnych, 

3. członków wspierających, 

4. członków honorowych. 

§11 

Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która zgłosi chęć uczestnictwa w pracach 

stowarzyszenia i podpisała deklarację członkowską potwierdzoną przez członka 

rekomendującego oraz wniosła stosowne opłaty. Prawo decydujące o przyjęciu w poczet 

członków ma Zarząd Stowarzyszenia. 

§12 

Członkiem nadzwyczajnym może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, który bierze udział w 

zorganizowanym przez Stowarzyszenie szkoleniu, współpracy, sympozjum, konferencji lub chce 

popierać materialnie działalność statutową stowarzyszenia i wykupił cegiełkę na rzecz 

stowarzyszenia. 

§13 

Członkiem wspierającym jest osoba prawna. 

§14 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która 

zadeklarowała lub okazała pomoc i poparcie dla Stowarzyszenia i jego działalności statutowej, 

lub zasłużyła się jako członek zwyczajny Stowarzyszenia. 

§15 

Osoba rekomendująca kandydata jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia winna zapoznać 

kandydata ze statutem i regulaminem wewnętrznym, otaczając zainteresowanego opieką i 

pomocą. 

§16 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

1. czynnego wyboru do władz stowarzyszenia, 

2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności stowarzyszenia, 

3. zgłaszanie wniosków i postulatów Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Członków, 

4. wysuwanie pisemnych wniosków wraz z uzasadnieniem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków, 

5. korzystanie z urządzeń, literatury, form działalności itp. będącej w posiadaniu Stowarzyszenia. 

§17 



Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani: 

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych, 

2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia, 

3. regularnie opłacać składki członkowskie, 

4. wywiązywać się z przyjętych na siebie zobowiązań wobec Stowarzyszenia i innych członków. 

§18 

Wygaśnięcie członkostwa może nastąpić na drodze: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie zarządowi; 

2. Wykreślenie Uchwałą Zarządu lub Walnego Zgromadzenia za zaleganie ze składkami przez 

okres 3 miesięcy; 

3. Wykluczenie Uchwałą Zarządu za czyn niehonorowy, postępowanie na szkodę Stowarzyszenia 

lub za drastyczne naruszanie regulaminów, statutu i uchwał. 

§19 

Od decyzji o wykreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie na piśmie 

do Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zgromadzenia w terminie do 14 dni od doręczenia 

członkowi decyzji. 

§20 

Ponowne przyjęcie do stowarzyszenia po wykluczeniu może nastąpić po upływie 12 miesięcy na 

mocy decyzji Zarządu Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia i zasady organizacji. 

§21 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

— Walne Zgromadzenie Członków 

— Zarząd Stowarzyszenia 

— Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja władz trwa 4 lata. 

§22 

Walne Zgromadzenie Członków: 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia; 

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne: 

a) nadzwyczajne może być zwołane na wniosek członka zwyczajnego poparty przez Zarząd 



Stowarzyszenia. 

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na 2 lata; 

3. Do ważności Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność przynajmniej 50% liczby 

członków. Zwołane w drugim terminie Walne Zgromadzenie ważne jest bez względu na ilość 

członków obecnych. 

§23 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia członków należy: 

— wybór zarządu, 

— uchwalanie programu działania i podejmowanie uchwał, zaleceń, wniosków, 

— ustalenie regulaminów wewnętrznych. 

§24 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy dla których 

zostało zwołane. 

§25 

1. Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w tym prezesa, 

wiceprezesów, skarbnika, sekretarza. 

2. Zarząd w czasie trwania kadencji może dokooptować do swojego składu członków w miejsce 

ustępujących. 

3. Zarząd odbywa swe posiedzenia co najmniej raz na trzy miesiące. 

§26 

Zakres działania Zarządu: 

— reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz przez prezesa lub jego zastępcę, 

— zarządzanie sprawami stowarzyszenia i jego majątkiem, 

— realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

— opracowywanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań rocznych, 

— podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków, 

— mianowanie członków honorowych, 

— powoływanie komisji, komitetów organizacyjnych, 

— podpisywanie umów o współpracy, 

— przyznawanie poprzez utworzoną komisję zwaną kapitułą medalu pamiątkowego im. L. 

Rydygiera, 

— wykonywanie innych czynności wynikających z celów statutowych. 

Uchwałę Zarządu podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 3 

członków Zarządu. 

§27 



Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

§28 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz 

zasadności postępowania Zarządu oraz kontrola prawidłowości gospodarki majątkowej i 

finansowej. 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia 

§29 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusz. 

2. Na fundusz stowarzyszenia składają się: 

— składki członkowskie, 

— subwencje i dotacje, 

— darowizny i odpisy, 

— inne wpływy także z działalności gospodarczej, prowadzonej według zasad określonych w 

obowiązujących przepisach. 

3. Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie do realizacji zadań statutowych. 

4. Rachunkowość stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem. 

§30 

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

ROZDZIAŁ VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

Zmiana Statutu lub rozwiązanie się Stowarzyszenia wymagają Uchwały Walnego Zgromadzenia 

podjętej w obecności 75% uprawnionych do głosowania.  

 


