STATUT
Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów, zwane dalej
„Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. 1989 Nr 20 poz.104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, która działa zgodnie z Konstytucją i porządkiem prawnym
obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia
jest miasto Bełchatów
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5
1. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem Honorowych Krwiodawców, którzy pragną służyć drugiemu
człowiekowi kierując się zasadą humanitaryzmu.
2. Stowarzyszenie w swoich pracach, na wszystkich szczeblach i wszystkich formach organizacyjnych,
kieruje się zasadami demokracji, kolegialności, jawności życia organizacyjnego, udziału ogółu członków
w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia oraz osobistej odpowiedzialności każdego członka za
przestrzeganie zasad ideowych i programowych, przepisów Statutu, wykonanie podjętych zadań
i poszanowanie ludzkiej godności oraz tolerancji wobec odmiennych poglądów.
3. Stowarzyszenie za cel swojej działalności uznaje dobro społeczeństwa polskiego i człowieka poprzez
honorowe krwiodawstwo oraz rozwój idei krwiodawstwa, ściśle współpracując z placówkami Służby Krwi.
§6
1. Stowarzyszenie może posiadać sztandar, używać odznak i pieczęci na zasadach określonych
w przepisach szczególnych ,,Regulamin do Statutu”.
2. Emblematem Stowarzyszenia jest (LOGO), przyjęte przez Walne Zebranie.
3. Znak Stowarzyszenia jest zastrzeżony o czym informuje znak ®.,, Powiatowe Stowarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów"
§7
1. Stowarzyszenie zamierza współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami krwiodawców.
Idee Stowarzyszenia są dziedzictwem Polskiego Honorowego Dawstwa Krwi.
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2. Stowarzyszenie za swoje święto uznaje dzień 14 czerwca, w którym to dniu przypada ,,Światowy Dzień
Krwiodawcy”.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§8
1. Stowarzyszenie zrzesza Honorowych Dawców Krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony
interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych,
administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowanie idei honorowego
krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie współdziała z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Łodzi, Ministerstwem Zdrowia, organami administracji rządowej i samorządowej oraz
z innymi organizacjami, których celem jest rozwój honorowego krwiodawstwa poprzez:
1) dążenie do szerokiej popularyzacji idei honorowego krwiodawstwa głównie przez aktywne wspieranie
inicjatyw HDK;
2) organizowanie szkoleń dla aktywistów i organizatorów Honorowego Krwiodawstwa, które będzie miało
na celu szeroką popularyzację przepisów obowiązujących w tej dziedzinie.
3) prowadzenie szerokiej działalności marketingowej popularyzującej Honorowe Krwiodawstwo;
4) propagowanie na forum publicznym rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, dotyczących
honorowego krwiodawstwa, gospodarki krwią i produktami krwiopochodnymi;
5) wskazywanie błędnych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych oraz innych nieprawidłowości
w Służbie Zdrowia i dążenie do ich usunięcia;
6) organizowanie imprez o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, które będą miały na
celu dalszą integrację Klubów HDK poprzez wymianę doświadczeń organizacyjnych;
7) stworzenie sekcji turystyki i organizacji imprez, która będzie miała na celu organizowanie imprez
turystycznych, sportowych oraz imprez okolicznościowych, a także wymianę doświadczeń;
8) propagowanie i rozpowszechnianie prasy i wydawnictw Stowarzyszenia;
9) oddziaływanie na niezrzeszonych w kierunku podnoszenia ich świadomości społecznej o Honorowym
Krwiodawstwie;
10) oddziaływanie na młode pokolenie i pozyskiwanie spośród niego nowych Honorowych Dawców Krwi;
11) współdziałanie z organizacjami zawodowymi, społecznymi, młodzieżowymi, gospodarczymi
i kulturalno - oświatowymi powiatu bełchatowskiego w celu promowania honorowego dawstwa krwi;
12) prowadzenie, zgodnie z programem Stowarzyszenia, działalności społecznej i organizacyjnej;
13) podejmowanie innych prac związanych z działalnością Stowarzyszenia, w tym prac związanych
z pomocą ofiarom wypadków drogowych, kataklizmów i pomocą społeczną;
14) prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczeństwa;

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
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§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel RP, który przyjmuje zasady ideowe,
programowe i statutowe Stowarzyszenia.
2. Przystąpienie do Stowarzyszenia uzależnione jest od złożenia przez zainteresowaną osobę pisemnej
deklaracji, która zobowiązuje do oddawania krwi honorowo z uwzględnieniem ograniczeń zdrowotnych
ograniczających oddawanie krwi, płacenia składek członkowskich oraz zawiera zgodę na przetwarzanie
danych osobowych.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub
osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do płacenia składek członkowskich.
§ 13
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia
Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Uchwała o przyjęciu w poczet członków winna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od złożenia deklaracji
członkowskiej.
3. O odmowie przyjęcia w poczet członków, Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek poinformować
zainteresowanego członkostwem w ciągu 14 dniu od podjęcia uchwały.
4. Od uchwały Zarządu, w przypadku wymienionym w pkt. 3, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy.
5. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 14
1.Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia lub
w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie, na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego za wyjątkiem płacenia
składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy wspiera statutowe działania Stowarzyszenia
§ 15
Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez
władze Stowarzyszenia;
3) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
4) noszenia odznaki organizacyjnej;
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5) zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich
(właściwą władzą do rozpatrzenia zaskarżeń jest Walne Zebranie);
6) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
§ 16
Członek zwyczajny ma obowiązek realizować w każdej dziedzinie swojej działalności zasady ideowe
i programowe Stowarzyszenia:
1) honorowo oddawać krew;
2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz w życiu organizacyjnym i społecznym;
3) propagować czynem i słowem zasady ideowe oraz program Stowarzyszenia, a także przeciwstawiać się
naruszaniu demokracji i praworządności w życiu organizacyjnym;
4) umacniać autorytet oraz wysoki poziom etyczny członków Stowarzyszenia;
5) uczestniczyć w zebraniach oraz w innych pracach Stowarzyszenia;
6) oddziaływać ideowo na niezrzeszonych oraz zjednywać nowych członków Stowarzyszenia;
7) przestrzegać postanowień Statutu i dyscypliny, a w szczególności podporządkować się uchwałom
organów Stowarzyszenia;
8) popierać i popularyzować prasę i wydawnictwa dotyczące honorowego krwiodawstwa;
9) regularnie opłacać składki i inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu.
§ 17
1. Członek wspierający, posiada prawa określone w § 15, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
§ 18
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek :
1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu;
2) pozbawienia członkostwa przez Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy
Kopalni Bełchatów z powodu nie wywiązywania się z obowiązków określonych w § 16 § 17;
3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osoba prawną.
4) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tę godność nadała.
2. Od uchwały Zarządu w przypadkach wymienionych w ust.1 pkt. 2 i pkt. 4 członkowi przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 19
Członek Stowarzyszenia, który z powodu wieku lub stanu zdrowia nie może oddawać krwi pozostaje
członkiem Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ
§ 20
1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie;
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2) Zarząd Stowarzyszenia;
3) Komisja Rewizyjna;
2. Szczegółowy tryb i zasady wyboru Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej określa regulamin
uchwalony przez Zarząd Powiatowego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Kopalni Bełchatów.
§ 21
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór
władz następuje spośród określonej przez Walne Zebranie liczby zgłoszonych kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia uzupełnienie następuje
w drodze kooptacji spośród członków Stowarzyszenia (kolejna osoba z największą liczbą głosów uzyskanych
w ostatnich wyborach). Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
4.Osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia oraz Komisji
Rewizyjnej.
5.Wszyscy członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej składają deklarację o niekaralności.
ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA
§ 22
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni goście.
3. Uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
4. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Walnego Zebrania ogłasza Zarząd Stowarzyszenia
przynajmniej 40 dni przed terminem.
5. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, po 15 minutowej przerwie, Walne Zebranie
podejmuje uchwały w drugim terminie zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych
członków.
§ 23
Wnioski na Walne Zebranie dotyczące spraw nie objętych proponowanym porządkiem obrad mogą składać
członkowie Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca przed wyznaczoną datą obrad Walnego Zebrania.
§ 24
1. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący i
sekretarz.
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§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od dnia
podjęcia uchwały bądź otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt.2 i 3, powiadamiając o tym
zainteresowane strony w terminie na 10 dni przed.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 26
Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
2) w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po 15 minutowej przerwie - bez względu na liczbę
uprawnionych do głosowania.
§ 27
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań naczelnych władz Stowarzyszenia;
2) uchwalanie deklaracji ideowej, programu i statutu Stowarzyszenia oraz ich zmian;
3) podejmowanie uchwał w sprawach programowych i organizacyjnych;
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nie udzielenia absolutorium ustępującemu
Zarządowi Stowarzyszenia;
5) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
6) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia;
7) wybór i odwołanie Komisji Rewizyjnej;
8) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków;
9) określanie wysokości składki członkowskiej;
10) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 28
1. W okresie między obradami Walnego Zebrania najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
1) W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik i Kronikarz.
3. Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do swego grona nowych członków na miejsce członków
ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.
4. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, na wniosek Prezesa, powołuje ze swego grona Prezydium
Zarządu.
5. Zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia ustala Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
6. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy
w roku.
7. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje Uchwały w drugim
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terminie po 15-tu minutowej przerwie zwykłą większością głosów, przy minimalnej ilość 3 obecnych
członków Zarządu Stowarzyszenia.
§ 29
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem prac Stowarzyszenia w okresie między obradami Walnego
Zebrania:
1) zwołuje Walne Zebrania Stowarzyszenia powiadamiając kurendą wszystkich członków w terminie 40 dni
przed terminem;
2) realizuje i czuwa nad wykonaniem uchwał Walnego Zebrania;
3) określa szczegółowo kierunki działania Stowarzyszenia;
4) ustala założenia finansowe Stowarzyszenia;
5) zatwierdza sprawozdania roczne;
6) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz poprzez swoich przedstawicieli wobec organizacji
państwowych i samorządowych;
7) do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest
dwóch członków zarządu, Prezes lub Wiceprezes z jednym członkiem zarządu łącznie.

8) na wniosek członków nadaje odznaki wynikające z Regulaminu o odznaczeniach;
9) podejmuje uchwały o nabywaniu i zbywaniu majątku trwałego;
10) składa przed Walnym Zebraniem sprawozdania ze swojej działalności.
ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA
§ 30
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
§ 31
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy na pierwszym
posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
§ 32
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2) prawo (żądanie) zwołania posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia celem omówienia uwag wniosków
i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
3) żądanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w
terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
4) składanie przed Walnym Zebraniem sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub
odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia
ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
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§ 33
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna jest statutowym, kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnej od organu
zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru,
przy czym członkowie organu i nadzoru:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 34
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i Fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) kwoty płacone przez Ministerstwo Zdrowia tytułem ekwiwalentu za oddaną krew;
3) dotacje;
4) darowizny, zapisy i spadki;
5) wpływy z działalności statutowej;
6) dochody z ofiarności publicznej.
3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Stowarzyszenie nie może :
a)udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywać majątku na rzecz ich 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,
c) 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 z celu statutowego,
d) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 35
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
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