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Tekst jednolity Statutu 
Stowarzyszenia IFIC Polska 

 
STATUT 

STOWARZYSZENIA 

IFIC Polska  

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie pod nazwą:IFIC Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.  

 

§ 2. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 3. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa,  

§ 4. 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnym celu działania. 

3. W ramach Stowarzyszenia mogą działać sekcje tematyczne niestanowiące 

terenowych jednostek organizacyjnych.  

4. Stowarzyszenie może posiadać logo oraz odznaki członkowskie i honorowe. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 5. 

1. Celami Stowarzyszenia są: 

1) Promowanie w Polsce i na świecie dobrych praktyk opieki w celu rozwoju 

zintegrowanego systemu ochrony zdrowia w  dialogu oraz komunikacji ze 

środowiskami oraz decydentami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki 

zdrowotnej, zainteresowanymi ciągłą poprawą „Potrójnego celu” to jest 

mierzalnych rezultatów i jakości opieki zdrowotnej osiąganych przy możliwie 

niskich kosztach i racjonalnym wykorzystaniu zasobów;  

2) Promowanie rozwiązań systemowych skoncentrowanych na osobie i społeczności 

lokalnej, obejmujących organizację, finansowanie i zarządzanie, które poprzez  

koordynowanie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej dostarczają ludziom 

usługi medyczne i opiekuńcze w sposób zapewniający uzyskanie kontinuum 
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promocji zdrowia, zapobiegania chorobom, diagnozy, leczenia, zarządzania 

chorobami, rehabilitacji oraz paliatywnych usług medycznych, na różnych 

poziomach oraz w różnych miejscach systemu opieki zdrowotnej, zgodnie z 

zapotrzebowaniem, w okresie całego życia i w formie stałej dyskusji z pacjentami; 

3) Promowanie i popularyzowanie wiedzy oraz przykładów praktycznych osiągnięć 

w zakresie zintegrowanej opieki zdrowotnej;  

4) Promowanie najwyższych standardów debaty na temat ochrony i promocji 

zdrowia, a także ekonomiki, zarządzania i jakości w sektorze ochrony zdrowia 

opartej na dowodach naukowych;  

5) Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw z zakresu nauki, praktyki oraz rozwiązań 

prawnych i organizacyjnych przyczyniających się do rozwoju zintegrowanego 

systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie;  

6) Niesienie pomocy i wspieranie w rozwoju kariery zawodowej i naukowej osób 

wnoszących wkład w rozwój zintegrowanego systemu ochrony zdrowia w Polsce;  

7) Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat ochrony zdrowia, w tym szczególnie 

zintegrowanego systemu ochrony zdrowia oraz prowadzenie badań naukowych w 

tym zakresie.  

2. Cele, o którym mowa w ust. 1, Stowarzyszenie realizuje przez: 

1) Uczestniczenie w krajowej i międzynarodowej wymianie wiedzy i umiejętności 

oraz dobrych praktyk z zakresu promocji, ochrony i ekonomiki zdrowia, a także 

zarządzania i jakości w zintegrowanych systemach ochrony zdrowia 

skoncentrowanych na osobie i społeczności lokalnej;  

2) Wsparcie komunikacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia, jak również między Stowarzyszeniem a innymi ośrodkami o 

charakterze akademickim, naukowym, badawczo-rozwojowym, instytucjami o 

profilu ekonomicznym oraz zarządzającymi ochroną zdrowia, środkami 

masowego przekazu i społeczeństwem, z zamiarem wykazania publicznym i 

niepublicznym organom zarządzającym opieką zdrowotną istotności 

prowadzenia badań naukowych w obszarze szeroko rozumianego zdrowia;  

3) Zapewnianie wszystkim zainteresowanym dostępu do wiedzy, umożliwiającej 

kształtowanie i/lub racjonalizację polityki zdrowotnej tworzącej warunki do 

działania zintegrowanego systemu ochrony zdrowia skoncentrowanego na 

osobie;  

4) Udział w rozwoju nauki – promocji i ochrony zdrowia, ekonomiki zdrowia,  

zarządzania i jakości opieki zdrowotnej – przez wspieranie członków w 

prowadzaniu badań i prac wdrożeniowych, przystosowanie wyników do praktyki 

klinicznej, wsparcie finansowe wydawnictw, międzynarodową wymianę, 

stypendia naukowe oraz działania o charakterze edukacyjnym; 

5) Organizowanie szkoleń, wyznaczanie standardów postępowania i nadawanie 

uprawnień i certyfikatów osobom świadczącym usługi z zakresu zintegrowanej 

opieki zdrowotnej; 

6) Utworzenie platformy wymiany informacji i wiedzy oraz współpracy w zakresie 

zintegrowanej opieki zdrowotnej oraz rozwiązań systemowych – 
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organizacyjnych, finansowych oraz zarządczych – służących koordynacji  i/lub 

integracji opieki, umożliwiając udział wszystkich zainteresowanych podmiotów 

publicznych i niepublicznych, takich jak: organy administracji publicznej, 

państwowej i samorządowej, agencje rządowe, instytucje ubezpieczeń 

zdrowotnych, wyższe uczelnie, szpitale i inni świadczeniodawcy usług 

medycznych działający we wszystkich zakresach opieki zdrowotnej oraz 

wytwórcy leków i materiałów medycznych;  

7) Przedstawianie perspektywy nauki i praktyki zintegrowanej ochrony zdrowia  na 

forum organizacji rządowych oraz pozarządowych przez:  

a) Identyfikowanie ważnych zagadnień dotyczących sposobów i modeli organizacji 

finansowania i zarządzania zintegrowanej opieki zdrowotnej;  

b) Upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie szkoleń i konferencji 

dotyczących zintegrowanej ochronie zdrowia, skoncentrowanej na osobie; 

c) Podejmowanie wszelkich innych inicjatyw mających na celu podniesienie wiedzy z 

zakresu ekonomiki zdrowia oraz jej optymalnego wykorzystania;  

8) Podejmowanie działań służących integracji członków Stowarzyszenia przez 

promocję aktywności naukowej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz towarzyskiej; 

9)  Inne działania zgodne z celami Stowarzyszenia. 

 

 § 6. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 8. 

1.  Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających oraz honorowych. 

2. Osoby fizyczne mogą być zarówno zwyczajnymi jak i wspierającymi członkami 

Stowarzyszenia, natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami 

prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną mogą być jedynie 

wspierającymiczłonkami Stowarzyszenia. Członkami honorowymi mogą być jedynie 

osoby fizyczne. 

 

§ 9. 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które identyfikują 

się z celami i działalnością Stowarzyszenia. 
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2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, które zadeklarowały na jego 

rzecz pomoc materialną lub niematerialną. 

3. Członkami Stowarzyszenia są jego założyciele, a ponadto osoby i podmioty przyjęte 
zgodnie z § 10. 
4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, 
których działalność naukowa lub zawodowa jest zbieżna z celami Stowarzyszenia oraz 
które na polu zintegrowanej ochrony zdrowia mają osiągniecia, zasługujące na 
wyróżnienie. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w drodze 
uchwały podjętej zwykłą większością głosów na wniosek co najmniej pięciu członków 
Stowarzyszenia.  

 

§ 10. 

1. Zainteresowany uzyskaniem członkostwa w Stowarzyszeniu musi uzyskać pisemną 

pozytywną rekomendację co najmniej 2 członków Stowarzyszenia, złożyć deklarację 

wstąpienia do Stowarzyszenia (deklarację członkowską), wpłacić wpisowe, opłacić 

składkę członkowską oraz uzyskać pozytywną decyzję właściwego organu 

Stowarzyszenia o przyjęciu go w poczet członków Stowarzyszenia. 

2. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd, w drodze uchwały 

podejmowanej zwykłą większością głosów członków Zarządu na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu od daty wpłynięcia deklaracji członkowskiej pozytywnie 

zarekomendowanych zgodnie z ust. 1. 

3. Zarząd odmawia przyjęcia zainteresowanego w poczet Członków Stowarzyszenia, 

jeżeli nie spełni on wymogów z ust. 1., natomiast może odmówić przyjęcia w przypadku 

gdy nie daje on rękojmi należytego realizowania celów Stowarzyszenia oraz 

przestrzegania obowiązującego prawa i postanowień niniejszego Statutu w tym 

zakresie. 

4. O podjętej decyzji Zarząd zawiadamia zainteresowanego, który może się od niej 

odwołać do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji 

Zarządu. 

5. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym Zebraniu. Walne 

Zebranie Członków może utrzymać decyzję Zarządu w mocy lub ją zmienić. Decyzja 

Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Wpisowe wpłacone przez kandydata na członka Stowarzyszenia podlega zwrotowi 

w przypadku gdy nie zostanie on przyjęty w poczet Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 11. 

1. Członek Stowarzyszenia będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki 

osobiście. 

2. Członka Stowarzyszenia będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną reprezentuje 

upoważniony przedstawiciel. 
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§ 12. 

1. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają ponadto prawo do:  

1) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia, 

2) uzyskiwania od władz Stowarzyszenia informacji o działalności i zamierzeniach 

Stowarzyszenia, 

3) uczestniczenia w imprezach oraz szkoleniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

 

§ 13. 

1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym 

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo brać udział z głosem doradczym: w 

Walnym Zebraniu Członków jak również w posiedzeniach pozostałych władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 14. 

Do obowiązków członków zwyczajnych, wspierających i honorowych należy:  

1) aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych,  

2) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów, o ile zostaną uchwalone oraz 

uchwał władz Stowarzyszenia,  

3) uczestniczenie w realizacji zadań programowych Stowarzyszenia, 

4) opłacanie składek członkowskich zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków. 

 

§ 15. 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje obligatoryjnie wskutek: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu, 

2) wykluczenia przez Zarząd: 

a) za działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 

b) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 

3) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty bytu prawnego członka 

będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

2. W przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 

miesiące Zarząd, po uprzednim dwukrotnym elektronicznym przypomnieniu o 

obowiązku opłacenia składki wysłanym na ostatni potwierdzony adres e-mail członka 

Stowarzyszenia, może wykluczyć członka, wskutek czego nastąpi jego skreślenie z listy 

członków Stowarzyszenia. 
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§ 16. 

1. W sprawie wykluczenia Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów 

w obecności wszystkich członków Zarządu. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia zainteresowanemu w terminie 14 dni od 

doręczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. 

3. Walne Zebranie Członków rozpoznaje odwołanie na najbliższym Zebraniu. Walne 

Zebranie Członków może utrzymać decyzję Zarządu w mocy lub ją zmienić. Decyzja 

Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 17. 

Władzami (organami) Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

 

§ 18. 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

2. W przypadku, gdy przed upływem kadencji danego organu nie nastąpi powołanie 

składu tego organu na nową kadencję, wówczas powołanie dotychczasowych członków 

tego organu do pełnienia funkcji w tych organach ulega przedłużeniu na czas 

nieoznaczony. 

 

§ 19. 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut 

stanowi inaczej. 

 

§ 20. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz 

w roku i powinno się ono odbyć w terminie do końca czerwca danego roku 

kalendarzowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

powinno być co najmniej: 

1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za poprzedni rok 

obrotowy, 

2) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 

ich działalności w poprzednim roku obrotowym – o ile takie sprawozdania będą 

sporządzane, 
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3) udzielenie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania 

przez ich obowiązków w poprzednim roku obrotowym. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd z własnej 

inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogółu członków 

Stowarzyszenia.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie trzech 

miesięcy od daty zgłoszenia wniosku z porządkiem obrad wskazanym we wniosku. Na 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu mogą być rozpatrywane również inne sprawy 

wniesione pod obrady przez Zarząd. 

5. Komisja Rewizyjna może samodzielnie zwołać Walne Zebranie Członków w 

przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w przypadkach i w terminie wskazanym w Statucie. 

6. O Walnym Zebraniu Członków zawiadamia Zarząd na co najmniej 14 przed terminem 

Zebrania pocztą elektroniczną na adresy e-mail podane na piśmie przez każdego 

Członka Stowarzyszenia.  

7. Jeżeli na wyznaczonym zgodnie z ustępem 6 terminie Walnego Zebrania 
Członków nie zostanie osiągnięte kworum wymagane postanowieniami Statutu do 
podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad tego Zebrania, wówczas 
Zarząd może zwołać Walne Zebranie Członków w drugim terminie z tym samym 
porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał wyłącznie w tych sprawach, bez 
konieczności ponownego powiadomienia, z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o 

drugim terminie w pierwszym powiadomieniu wysłanym pocztą elektroniczną na 

adresy e-mail podane na piśmie przez każdego Członka Stowarzyszenia oraz na stronie 
internetowej Stowarzyszenia  
8. Walne Zebranie Członków może obradować również mimo braku formalnego 

zwołania, jeżeli obecni są wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mający prawo 

głosowania.  

9. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały, jeżeli obecna jest na nim co 

najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. 

10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie zapadają 
bez względu na liczbę obecnych osób uprawionych do głosowania.  
11. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia oraz - z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie 

honorowi i zaproszeni goście. 

12. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, poza innymi sprawami zastrzeżonymi 

dla tego organu w Statucie, należy: 

1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 

2) powoływanie sekcji tematycznych oraz określanie zasad ich działania, 

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

5) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

7) odwoływanie członków Zarządu, 

8) odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, 

9) uchwalanie zmian Statutu, 
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10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

12) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

13) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego. 

13. Odwoływanie i wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagają 

bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. Głosowanie w tych sprawach jest tajne. 

14. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje na Walnym Zebraniu Członków 

jeden głos.  

 

§ 21. 

1. Zarząd zarządza Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz.  

2. Do kompetencji Zarządu, poza innymi sprawami zastrzeżonymi dla tego organu 

w Statucie, należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

3) realizacja celów Stowarzyszenia wynikających ze Statutu, 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

3. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków (w tym Prezesa Zarządu) 

wybieranych przez Walne Zebranie Członków.   

4. Obradami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego nieobecności  

inny członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa. 

5. Mandaty członków Zarządu wygasają w przypadku śmierci, utraty lub ograniczenia 

zdolności do czynności prawnych, odwołania lub złożenia rezygnacji. 

6. Mandaty członków Zarządu wygasają również z upływem kadencji, chyba że ich 

powołanie ulegnie przedłużeniu na czas nieoznaczony zgodnie z § 18 ust. 2. 

 

§ 22. 

1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje 

Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. 

2. Przy podejmowaniu uchwał w razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa 

Zarządu. 

3. Na posiedzenie Zarządu zaprasza się członka Stowarzyszenia, którego sprawa ma być 

rozpatrywana na tym posiedzeniu. 

4. Na posiedzenie Zarządu można zaprosić członków wspierających oraz członków 

honorowych, którzy mogą uczestniczyć w posiedzeniu z głosem doradczym, a także inne 

osoby, jeżeli Zarząd uzna to za wskazane. 

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy 

wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 

6. W przypadku głosowania w trybie porozumiewania się na odległość i głosowania 

pisemnego Członkowie Zarządu zobowiązani są do zajęcia  
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stanowiska w terminie 3 dni i przekazania swojego stanowiska Prezesowi  

Zarządu. 

7. Protokół i uchwały z głosowania w trybie porozumiewania się na odległość oraz 

protokół z głosowania pisemnego podpisuje Prezes Zarządu. 

 

§ 23. 

1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Stowarzyszeniem 

i reprezentuje je na zewnątrz.  

2. Do dokonywania czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli w imieniu 

Stowarzyszenia /w tym w do zaciągania zobowiązań majątkowych/ uprawnieni są dwaj 

członkowie Zarządu działający łącznie.  

3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane 

w związku z pełnioną funkcją. 

4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji 

Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 24. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne 

Zebranie Członków. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Obradami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, a w czasie jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. 

4. Członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bez prawa 

głosowania. 

5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu. 

6. Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają w przypadku śmierci, utraty lub 

ograniczenia zdolności do czynności prawnych, odwołania lub złożenia rezygnacji. 

7. Mandaty członków Zarządu wygasają również z upływem kadencji, chyba że ich 

powołanie ulegnie przedłużeniu na czas nieoznaczony zgodnie z § 18 ust. 2. 

 

§ 25. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej, poza innymi sprawami zastrzeżonymi dla tego 

organu w Statucie, należy: 

1) przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej 

Stowarzyszenia, 

2) przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków wniosków i spostrzeżeń 

dotyczących bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z kontroli działalności 

Stowarzyszenia wraz z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi, 

4) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 
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§ 26. 

1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 17 pkt 2 

i 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich 

kooptacji.  

2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. 

W tym trybie można powołać mniej niż połowę składu organu. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FINANSE 

 

§ 27. 

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności ze składek członkowskich, 

wpisowego, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, własnej 

działalności statutowej, ofiarności publicznej oraz dotacji od instytucji krajowych i 

zagranicznych. 

 

§ 28. 

1. Składka członkowska płatna jest raz na rok. 

2. Wysokość rocznej składki członkowskiej oraz wpisowego jest ustalana przez Walne 

Zebranie Członków w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów 

przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3. Wpłacone wpisowe i składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 29. 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności 

przynajmniej połowyczłonków uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku. 

 

 

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia IFIC Polska sporządzony przez Zarząd na dzień 29 
marca 2019 roku. Tekst zawiera wszystkie zmiany Statutu dokonane do daty jego 
sporządzenia. 
 

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU: 

1. Małgorzata Gałązka-Sobotka – Prezes Zarządu - ___________________________, 
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2. Donata Kurpas – Członek Zarządu - _________________________________________, 

3. Marika Guzek – Członek Zarządu - ___________________________________________, 

4. Sylwia Szafraniec-Buryło – Członek Zarządu - ______________________________, 

5. Katarzyna Wiktorzak – Członek Zarządu - ___________________________________, 

6. Witold Kalbarczyk – Członek Zarządu - ______________________________________. 

 


