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TEKST JEDNOLITY STATUTU 
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i uchwały 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów STOMOZ z dnia 24.06.2020r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan na dzień: 24.06.2020r. 
 
 



ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 
 
 

§1 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej” i w dalszej 

części statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem STOMOZ. 
 

§2 
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest 
miasto stołeczne Warszawa. 
 

§3 
Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 
 

§4 
1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak według wzorów zatwierdzonych przez 

właściwe organy administracji państwowej. 
2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo używania znaczków według wzorów 

zatwierdzonych przez Zarząd Główny. 
 

§5 
1. Stowarzyszenie może powoływać i likwidować oddziały. 
2. Oddział może posiadać własny rachunek bankowy na podstawie zgody wyrażonej przez 

Zarząd Główny. 
 

§6 
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych. 
 
 
 
Rozdział II 
Cele i środki działania 
 

§7 
Celami Stowarzyszenia są: 

1) dbanie o wysokie kwalifikacje zawodowe i poziom moralny oraz ochrona godności i 
etyki zawodowej menedżerów opieki zdrowotnej, 

2) integracja osób pełniących funkcje menedżerskie w opiece zdrowotnej oraz osób 
zainteresowanych procesami zarządzania, organizacji i ekonomiki w opiece 
zdrowotnej, 

3) działanie na rzecz upowszechniania skutecznych i efektywnych metod zarządzania 
opieką zdrowotną, 

4) inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia przepisów 
regulujących funkcjonowanie opieki zdrowotnej, 



5) inicjowanie i propagowanie badań oraz rozwiązań służących nowoczesnym metodom 
zarządzania opieką zdrowotną, 

6) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się procesami 
zarządzania, organizacji i ekonomiki w opiece zdrowotnej, 

7) upowszechnianie za granicą polskich doświadczeń w zakresie zarządzania, organizacji 
i ekonomiki w opiece zdrowotnej. 

 
§8 

Stowarzyszenie osiąga cele poprzez: 
1) popularyzowanie wiedzy na temat organizacji, zarządzania i ekonomiki zdrowia, 

skutecznych i efektywnych metod zarządzania i rozwiązań organizacyjnych, poprzez 
kursy, seminaria, kongresy, konferencje i inne formy szkolenia, w tym elektroniczne, 

2) udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej i innej w sprawach związanych z 
realizacją celów Stowarzyszenia, 

3) propagowanie zasad etyki zawodowej i przestrzeganie norm współżycia w 
Stowarzyszeniu z udziałem sądownictwa koleżeńskiego, 

4) opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie opieki 
zdrowotnej 

5) przedstawianie władzom opinii, wniosków oraz projektów zmian służących 
efektywnemu, skutecznemu i społecznie akceptowanemu funkcjonowaniu opieki 
zdrowotnej, 

6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, organizacjami i innymi 
instytucjami, 

7) współdziałanie z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu metod i 
programów nauczania i szkolenia w zakresie organizacji, zarządzania i ekonomiki 
zdrowia. 

 
§9 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą o 
stowarzyszeniach i niniejszym statutem. 
 
 
 
Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§10 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych 
2) wspierających 
3) honorowych 

 
§11 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która: 
a) pełni funkcję menedżerską / kierowniczą w podmiocie leczniczym w rozumieniu 

ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (t.j. Dz.U.z 2013r. poz. 217 ze 



zmianami) lub w jednostkach administracji państwowej, samorządowej realizujących 
zadania z zakresu ochrony zdrowia, 

b) zobowiązała się w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały zarządu oddziału 
wnieść jednorazową opłatę wpisową w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd. 

 
§12 

Członkowie zwyczajni, przyjęci do Stowarzyszenia przed wejściem w życie postanowień §11 
niniejszego statutu i niespełniający zawartych w nim warunków, zachowują status członka 
zwyczajnego o ile wypełniają obowiązki zawarte w §15. 
 

§13 
Członkowie zwyczajni, którzy przestają wypełniać warunki określone w §11 zachowują status 
członka zwyczajnego o ile wypełniają obowiązki członka zwyczajnego zawarte w §15. 
 

§14 
Członek zwyczajny ma prawo: 

1) kandydowania do władz Stowarzyszenia, 
2) wybierania władz Stowarzyszenia, 
3)  udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia zawartych w §8, 
4) odwoływania się do Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia norm prawnych, 

statutowych i etycznych 
 

§15 
Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
3) przestrzegania norm prawnych, statutowych i etycznych, 
4) regularnego opłacania składek w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd, 
5) bieżącego informowania właściwego zarządu oddziału o każdej zmianie adresu do 

korespondencji, stanowiska, miejsca pracy oraz o podniesieniu kwalifikacji 
zawodowych. 

 
§16 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawnej wspomagające 
realizację celów Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający zobowiązany jest do pisemnego zadeklarowania formy, w jakiej 
zamierza wspierać działalność Stowarzyszenia. 

3. Przyjęcie członka wspierającego – osoby prawnej przez zarząd oddziału wymaga 
powiadomienia o tym fakcie Zarządu Głównego. 

 
§17 

1. Członek wspierający ma prawo udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia 
zawartych w §8 statutu. Osoby fizyczne – osobiście, osoby prawne – przez upoważnionego 
przedstawiciela. 

2. Członek wspierający – osoba prawna – ma prawo za zgodą Zarządu Głównego do używania 
nazwy „Członek wspierający STOMOZ” 

 



§18 
Członek wspierający jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) aktywnego wspomagania celów statutowych Stowarzyszenia, 
3) przestrzegania norm prawnych i etycznych. 

 
§19 

1. Członek wspierający – osoba fizyczna po objęciu stanowiska kierowniczego określonego w 
§11 i po pisemnym zgłoszeniu tego faktu do właściwego terenowego zarządu oddziału 
uzyskuje automatycznie statut członka zwyczajnego, tracąc status członka wspierającego. 

2. Członek wspierający, który wskutek zmiany opisanej w ust. 1 uzyskał status członka 
zwyczajnego, zobowiązany jest w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez właściwy 
zarząd oddziału do wpłacenia opłaty wpisowej o której mowa w §11 lit. b. 

 
§20 

1. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej zasłużonej dla rozwoju i 
realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego wraz z potwierdzającą ten fakt Złotą Odznaką STOMOZ 
przyznaje Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.  

3. Członek honorowy niebędący jednocześnie członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia 
posiada prawa określone w §14 p. 3 i 4. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
5. Członkostwa honorowego może pozbawić Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu 

Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego. 
 

§21 
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje właściwy terenowo zarząd oddziału na 

podstawie pisemnej deklaracji zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających, 
zgodnie z §§ 11-013, 16 i 19. 

2. Członków wspierających – osoby prawne o zasięgu działania ponad wojewódzkim może 
także przyjmować do Stowarzyszenia Zarząd Główny z uwzględnieniem ust. 1. 

3. Członkami wprowadzającymi kandydatów wymienionych w ust. 1 mogą być osoby, które 
należą do Stowarzyszenia przynajmniej od 2 lat i są członkami zwyczajnymi. 

4. Kandydat, który nie został przyjęty w poczet członków przez właściwy terenowo zarząd 
oddziału ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu Głównego w terminie 14 dni od daty 
otrzymania odpowiedzi odmownej. 

5. Pozytywne rozstrzygnięcie odwołania, o którym mowa w ust. 4 jest równoznaczne z 
przyjęciem kandydata w poczet członków zwyczajnych. 

6. Kandydat przyjęty w poczet członków zwyczajnych zobowiązany jest do wniesienia 
wpisowego w wysokości określonej uchwałą Walnego Zjazdu. 

 
§22 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje: 
1) z własnej woli, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na piśmie, 
2) wskutek skreślenia lub wykluczenia, 
3) wskutek śmierci 



2. Skreślenie członka zwyczajnego może nastąpić za niezapłacenie składek członkowskich 
przez kolejnych 6 miesięcy, a po 12 miesiącach jest obligatoryjne. 

2a. Skreślenie członka zwyczajnego może nastąpić także za niezapłacenie opłaty    
       wpisowej. 
3. Skreślenie członka wspierającego może nastąpić po 6 miesiącach od zaniechania realizacji 

zadeklarowanej formy wspierania Stowarzyszenia, o której mowa w §16 ust. 2. 
4. Wykluczenie może nastąpić wyrokiem sądu koleżeńskiego oddziału za nieprzestrzeganie 

postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
5. Prawo skreślenia członka zwyczajnego i wspierającego przysługuje właściwemu ze względu 

na przynależność członka zarządowi oddziału. 
6. Członek może odwołać się od decyzji skreślenia do Zarządu Głównego w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania decyzji. 
7. Prawo wykluczenia członka zwyczajnego i wspierającego – osoby fizycznej przysługuje 

sądom koleżeńskim oddziałów. 
8. Członek może odwołać się od decyzji wykluczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego w 

terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
9. Pozytywne rozstrzygnięcie odwołania, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 jest równoznaczne 

z pozostawieniem członka w Stowarzyszeniu. 
 

§23 
Powołanie o odwoływanie członków władz Stowarzyszenia odbywa się według zasad 
określonych w statucie i w regulaminach: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i 
Głównego Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzonych przez Walny Zjazd Delegatów. 
 
 
 
Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 
 

§24 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walny Zjazd Delegatów 
2) Zarząd Główny 
3) Główna Komisja Rewizyjna 
4) Główny Sąd Koleżeński 

2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się zgodnie z regulaminem 
wyborów – Ordynacją wyborczą. 

3. O ile statut nie stanowi inaczej, do ważności uchwał wszystkich władz Stowarzyszenia 
wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy osób 
uprawnionych do głosowania. 

4. W przypadku zmniejszenia się statutowego składu Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego 
Sądu Koleżeńskiego w okresie trwania kadencji, istnieje możliwość uzupełnienia ich składu 
do 2 członków pochodzących z wyboru, będących na listach rezerwowych, w kolejności 
ilości uzyskanych głosów. 

 
 
 



§25 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd Delegatów, zwany Walnym Zjazdem. 
2. Walny Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny. 
3. Walny Zjazd jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności 

co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu 
na liczbę obecnych. 

4. Pracami Walnego Zjazdu kieruje Prezydium Walnego Zjazdu wybrane przez delegatów w 
głosowaniu jawnym. 

5. W skład Prezydium Walnego Zjazdu wchodzą: przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego i sekretarz. 

6. Organami pomocniczymi dla Prezydium Walnego Zjazdu są wybierane przez delegatów w 
głosowaniu jawnym: komisja mandatowo – skrutacyjna, komisja wyborcza oraz komisja 
uchwał i wniosków.  

 
§26 

1. Walny Zjazd zwoływany jest raz w roku, przy czym za Zjazd zwołany w terminie uważa się 
taki, który odbywa się do końca roku następnego po roku, w którym odbył się poprzedni 
Zjazd. 

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwołany na wniosek Zarządu Głównego, 
Głównej Komisji Rewizyjnej lub też na podstawie wniosku potwierdzonego podpisami 
przynajmniej 1/5 członków Stowarzyszenia. Zjazd taki powinien odbyć się nie później niż 8 
tygodni po złożeniu wniosku do Zarządu Głównego. 

3. skreślony 
4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów powinien zawierać 

porządek obrad proponowany przez wnioskodawcę. 
5. Porządek obrad Walnego Zjazdu ustala Zarząd Główny z uwzględnieniem wniosku 

zawartego w punkcie 2 w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów. 
6. Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zjazdu może nastąpić na wniosek co najmniej 1/8 

delegatów, najpóźniej na 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem Walnego Zjazdu. 
Warunek ten nie dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów, o którym mowa w 
ust. 2. Zarząd Główny niezwłocznie powiadamia zarządy oddziałów o zmianach w porządku 
obrad. 

7. Zarząd Główny zawiadamia zarządy oddziałów o terminie, miejscu i porządku obrad 
Walnego Zjazdu najpóźniej na 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem. Zarządy 
oddziałów powiadamiają niezwłocznie swoich delegatów i rozpoczynają przygotowania do 
Walnego Zjazdu. 

8. Delegatów na Walny Zjazd wybierają wszystkie oddziały na okres kadencji władz. 
9. O ile Zarząd Główny nie określi aktualnych proporcji na 3 miesiące przed datą Zjazdu, stała 

proporcja ilości mandatów w stosunku di ilości członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
wynosi: 1 delegat na 8 członków zwyczajnych danego oddziału. 

 
§27 

Regulamin wyborów – Ordynacja Wyborcza do władz Stowarzyszenia oraz Regulamin 
Walnego Zjazdu są uchwalane przez Walny Zjazd. 
 

 
 



§28 
Do uprawnień Walnego Zjazdu należy: 

1) podejmowanie uchwał dotyczących kierunków działalności Stowarzyszenia, a w tym 
zatwierdzanie planów działalności i planów finansowych, 

2) rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez Zarząd Główny, zarządy oddziałów i 
delegatów na Zjazd, 

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej udzielanie lub odmawianie Zarządowi 
Głównemu absolutorium z jego działalności, 

4) wybór władz Stowarzyszenia wymienionych w §24 ust. 1, pkt. 2-4 i Prezesa Zarządu 
Głównego, 

5) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego, 
6) uchwalanie przedstawionego przez Zarząd Główny planu finansowego Stowarzyszenia, 
7) uchwalanie statutu i jego zmian, 
8) uchwalanie regulaminu wyborów – ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia oraz 

regulaminów: Walnego Zjazdu, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, 
Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz ramowych regulaminów zarządów, komisji 
rewizyjnych i sądów koleżeńskich oddziałów, 

9) nadawanie odznaczeń i nagród, 
10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji lub stowarzyszeń 

krajowych lub zagranicznych, 
11) rozpatrywanie jako druga instancja odwołań członków władz Stowarzyszenia od 

decyzji Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz odwołań od wykluczenia ze 
Stowarzyszenia, 

12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
 
 

§29 
1. Zarząd Główny składa się z: 

1) Prezesa Zarządu Głównego, 
2) 5 Wiceprezesów 

2. Prezesa Zarządu Głównego oraz 5 Wiceprezesów wybiera w głosowaniu tajnym Walny 
Zjazd w 1 turze wyborów – bezwzględną większością głosów, w 2 turze – zwykłą 
większością głosów. 

3. Przy Zarządzie Głównym funkcjonuje Kolegium Prezesów złożone z Prezesów wszystkich 
oddziałów STOMOZ. 

4. Kolegium Prezesów stanowi ciało opiniodawcze i doradcze Zarządu Głównego. 
5. Kompetencje Prezesa Zarządu Głównego i Wiceprezesów oraz zasady działania Zarządu 

Głównego i Kolegium Prezesów określa regulamin Zarządu Głównego uchwalony przez 
Walny Zjazd. 

6. Obsługę administracyjną zapewnia Sekretarz, powoływany z grona wiceprezesów. 
 
 

§291 
1) Mandat członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu 

Koleżeńskiego wygasa z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci. 
2) Funkcję Prezesa Zarządu Głównego można sprawować najwyżej przez 2 kolejne kadencje.  
 



§30 
1. Zarząd Główny może powołać Radę Doradczą. 
2. W skład Rady Doradczej mogą zostać powołani: dotychczasowi prezesi Zarządu Głównego, 

członkowie honorowi STOMOZ oraz osoby zasłużone dla realizacji celów i rozwoju 
Stowarzyszenia. 

3. Zadaniem Rady Doradczej jest propagowanie wiedzy o Stowarzyszeniu, wspieranie 
Zarządu Głównego w realizacji celów Stowarzyszenia oraz zadań zleconych przez Walny 
Zjazd. 

4. Zarząd Główny może powierzać członkom Rady Doradczej prowadzenie wybranych 
tematów i programów w ramach realizowanych zadań. 

 
 

§31 
Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy: 

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i 
uchwałami Walnego Zjazdu, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
3) opracowywanie planów działalności merytorycznej oraz planów finansowych 

niezbędnych do zatwierdzenia przez Walny Zjazd, 
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
5) kontrola zgodnego z uchwałami Stowarzyszenia i przepisami prawa gospodarowania 

środkami przekazanymi do dyspozycji oddziałów, 
6) kontrolowanie i nadzorowanie odprowadzania na konto Zarządu Głównego ustalonej 

części składek opłacanych przez członków w oddziałach, 
7) zwoływanie posiedzeń Kolegium Prezesów, przedstawianie Kolegium Prezesów 

sprawozdań z działalności oraz przedkładanie do zaopiniowania planów działalności, 
8) powoływanie i rozwiązywanie Rady Doradczej, klubów, komisji problemowych i 

eksperckich Stowarzyszenia, działających przy Zarządzie Głównym oraz zatwierdzanie 
ich regulaminów działania, 

9)  rozpatrywanie sprawozdań i wniosków wymienionych w pkt. 8 klubów i komisji, 
10) Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zjazdów delegatów, ustalanie porządku 

obrad i przedstawianie zgłoszonych wniosków, 
11) Ustalanie proporcji mandatów na Walny Zjazd w stosunku do aktualnej liczby członków 

zwyczajnych stowarzyszenia opłacających składki i ustalanie ilości mandatów w 
poszczególnych oddziałach, 

12) występowanie do Walnego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie członkostwa 
honorowego, 

13) rozpatrywanie wniosków o nadanie odznaczeń i nagród, 
14) tworzenie i rozwiązywanie oddziałów terenowych, 
15) rozpatrywanie odwołań jako druga instancja od orzeczeń zarządów oddziałów o 

skreśleniu z listy członków. 
 

§32 
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. 
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
3. Zasady i tryb postepowania Głównej Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Głównej 

Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walny Zjazd. 



 
 

§33 
1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
2. Główna Komisja Rewizyjna kontroluje działalność i gospodarkę finansową Zarządu 

Głównego oraz wszystkich oddziałów Stowarzyszenia pod względem celowości, 
rzetelności i gospodarności oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zjazdu. 

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu Głównego wszelkich dokumentów 
i udzielania wyjaśnień. 

4. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami 
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 

5. Główna Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zjeździe 
wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Głównego. 

 
§34 

1. Główny Sąd Koleżeński składa się s 5 członków. 
2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
3. Zasady i tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony 

przez Walny Zjazd. 
 

§35 
1. Główny Sąd Koleżeński powoływany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami 

Stowarzyszenia.   
2. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy członków Stowarzyszenia dotyczące 

nieprzestrzegania statutu, regulaminów wewnętrznych, uchwał władz Stowarzyszenia 
oraz naruszania norm etycznych i prawnych. 

3. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 
1) upomnienie, 
2) zawieszenie w czynnościach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat, 
3) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

4. Główny Sąd Koleżeński jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy dotyczące członków 
władz Stowarzyszenia. 

5. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego jako pierwszej instancji przysługuje 
odwołanie do Walnego Zjazdu, w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia. 

6. Główny Sąd Koleżeński jako druga instancja rozpatruje odwołania od orzeczeń sądów 
koleżeńskich oddziałów. 
7. Orzeczenia w drugiej instancji są ostateczne. 

 
 
 
Rozdział V 
Oddziały Stowarzyszenia 
 

§36 
1. Oddziały Stowarzyszenia mogą być tworzone na terenie obejmującym jedno lub kilka 

sąsiadujących województw.  



2. Zarząd Główny tworzy oddział na wniosek co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

3. Oddziały Stowarzyszenia nie mają osobowości prawnej, a członkowie ich zarządów 
składają oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia na zasadach określonych w §52. 

 
§37 

1. Decyzję o rozwiązaniu oddziału podejmuje Zarząd Główny w drodze uchwały. 
2. Zarząd Główny może rozwiązać oddział w przypadku: 

1) nie przysłania w ustawowym terminie corocznego sprawozdania finansowego z 
działalności oddziału, 

2) uchylania się od obowiązku odprowadzania składek do Zarządu Głównego, 
3) uzasadnionego wniosku Głównej Komisji Rewizyjnej po kontroli przeprowadzonej w 

oddziale, 
4) faktycznego zaprzestania działalności statutowej przez oddział, 
5) na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku zarządu oddziału. 

 
§38 

1. Władzami oddziału Stowarzyszenia są: 
1) walne zgromadzenie członków oddziału, 
2) zarząd oddziału, 
3) komisja rewizyjna oddziału, 
4) sąd koleżeński oddziału. 

2. Kadencja władz oddziału pokrywa się z kadencją władz Stowarzyszenia. 
3. Przy wyborze władz oddziału stosuje się procedury wyborcze jak przy wyborze władz 

Stowarzyszenia. 
4. Do ważności uchwał wszystkich władz oddziału wymagana jest zwykła większość głosów 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie stanowi 
inaczej. 

5. W przypadku zmniejszenia się statutowego składu zarządu oddziału, komisji rewizyjnej 
oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału w trakcie trwania kadencji, istnieje możliwość 
uzupełnienia składu o 1/3 członków pochodzących z wyboru o osoby będące na listach 
rezerwowych, w kolejności ilości uzyskanych głosów. 

 
§39 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału, podczas którego 
dokonuje się wyboru władz oddziału oraz wyboru delegatów oddziału odbywa się w roku 
Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Stowarzyszenia i poprzedza ten 
zjazd co najmniej o 4 tygodnie. 
 

§40 
1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, zwane dalej 

walnym zgromadzeniem, zwoływane przez zarząd oddziału przynajmniej raz w roku. 
2. Zarząd oddziału zawiadamia członków oddziału oraz Zarząd Główny o terminie, miejscu i 

porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed jego terminem. 
2a.  Za walne zgromadzenie zwołane w terminie uważa się takie, które odbywa się nie  

później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem zwyczajnego Walnego Zjazdu 
Delegatów. 



3. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
4. Prawo głosu przysługuje wyłącznie członkom, mającym prawa członka zwyczajnego 

oddziału zwołującego walne zgromadzenie. 
5. Walne zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie 
bez względu na liczbę obecnych.  

6. Pracami walnego zgromadzenia kieruje prezydium zgromadzenia wybrane przez 
delegatów w głosowaniu jawnym. 

7. W skład prezydium zgromadzenia wchodzą: przewodniczący, 1 – 2 zastępców 
przewodniczącego i sekretarz. 

8. Organami pomocniczymi dla prezydium są wybierane przez członków w głosowaniu 
jawnym: komisja mandatowo – skrutacyjna, komisja wyborcza oraz komisja uchwał i 
wniosków.  

 
§41 

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: 
1) uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z 

postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia, 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności zarządu oddziału, 
3) udzielanie absolutorium zarządowi oddziału na wniosek komisji rewizyjnej oddziału, 
4) wybór Prezesa Zarządu Oddziału, 
5) wybór członków zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału i sądu koleżeńskiego 

oddziału, 
6) wybór delegatów na Walny Zjazd, zgodnie z proporcjami ustalonymi przez Zarząd 

Główny, 
7) uchwalanie wniosków do Zarządu Głównego o podział oddziału, połączenie oddziału z 

innym oddziałem lub likwidację oddziału, 
8) uchwalanie wewnętrznego regulaminu oddziału. 

 
§42 

Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące wniosków do Walnego Zjazdu o zmianę statutu 
oraz do Zarządu Głównego o likwidację, podział lub połączenie oddziału zapadają większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 
 

§43 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, 

zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby 
członków oddziału. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd oddziału w terminie 6 tygodni od daty 
zgłoszenia wniosku. 

 
§44 

1. skreślony 
2. Zarząd oddziału składa się z nie więcej niż 9 członków, w tym z Prezesa, 2 zastępców 

prezesa, sekretarza i skarbnika. 
3. Zasady i tryb działania zarządu oddziału określony jest w ramowym regulaminie 

uchwalonym przez Walny Zjazd. 



4. Szczegółowy regulamin zarządu oddziału uchwala Walne Zgromadzenie oddziału. 
 
 

§45 
Do kompetencji zarządu oddziału należy: 

1. reprezentowanie oddziału na zewnątrz i występowanie w jego imieniu, 
2. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami 

Walnego Zjazdu, uchwałami walnego zgromadzenia, uchwałami i wytycznymi Zarządu 
Głównego, 

3. przyjmowanie oraz skreślanie członków oddziału, zgodnie z obowiązującym trybem 
określonym w statucie, 

4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień, o których mowa w ust. 
2, 

5. zbieranie składek członkowskich, 
6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 
7. składanie Zarządowi Głównemu okresowych sprawozdań, 
8. występowanie do Zarządu Głównego o nadawanie odznaczeń i nagród. 

 
§46 

1. Komisja Rewizyjna oddziału składa się z nie więcej niż 5 członków. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
3. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej oddziału określone są w regulaminie Głównej 

Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Walny Zjazd. 
 

§47 
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej oddziału należy kontrola działalności zarządu oddziału, co 

najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. 
2. Komisja Rewizyjna oddziału ma prawo występowania do zarządu oddziału z wnioskami 

wynikającymi z kontroli. 
3. Komisja Rewizyjna oddziału ma obowiązek składania rocznych sprawozdań do Głównej 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
 

§48 
1. Sąd Koleżeński oddziału składa się z nie więcej niż 3 członków. 
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego oddziału wybierają spośród siebie przewodniczącego. 
3. Zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego oddziału określony jest w regulaminie 

Głównego Sądu Koleżeńskiego uchwalonym przez Walny Zjazd. 
 

§49 
1. Sąd Koleżeński oddziału reprezentuje i rozstrzyga w pierwszej instancji spory członków 

oddziału wymienione w §35 ust. 1 i 2 Statutu. 
2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego oddziału przysługuje stronie prawo odwołania się do 

Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni. 
 
 
 
 



Rozdział VI 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
 
 

§50 
Majątek Stowarzyszenia stanowią: ruchomości, nieruchomości i fundusze. 
 

§51 
Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1) wpisowego i składek członkowskich, 
2) dochodów z ruchomości i nieruchomości, będących w użytkowaniu Stowarzyszenia, 
3) dotacji, darowizn, spadków i zapisów 

 
§52 

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia mogą składać dowolne dwie osoby ze składu 
Zarządu Głównego. 

2. Zarząd Główny może udzielić imiennego pełnomocnictwa członkom zarządów oddziałów 
do oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia. 

3. Do oświadczenia woli wymagane są podpisy co najmniej dwóch osób, które otrzymały 
powyższe pełnomocnictwa. 

 
§53 

skreślony 
 
 
Rozdział VII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 
 

§54 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd większością co najmniej 2/3 
głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów. 
 
 

§55 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd większością co najmniej 

2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 delegatów. 
2. W przypadku likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie przekazany przez likwidatora 

innym polskim organizacjom menedżerskim opieki zdrowotnej realizującym podobne do 
działalności Stowarzyszenia cele statutowe. 

 
 
Tekst jednolity przyjęty uchwałą 7/2020 Zarządu Głównego STOMOZ z dnia 25.06.2020r. 

 
 
 
……………………………………………………..….    …………………….……………………………………. 
                   dr Iwona Mazur                       dr Piotr Karniej 
          Prezes Zarządu Głównego            Wiceprezes Zarządu Głównego 
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