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Niniejszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL” planuje się uchwalić na 

Walnym Zebraniu w dniu ?? ??????????? 2017 roku. 
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Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Bioterapeutów „BIOPOL”, zwane w dalszych 

postanowieniach statutu Stowarzyszeniem. 

§ 2. 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” 

(Dz. U. z 1989r., Nr 20, poz.104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu, i z tego tytułu 

posiada osobowość prawną. 

§ 3. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski, a siedzibą m. st. Warszawa. 

§ 4. 

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 5. 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, 

a także zawierać porozumienia o współpracy. 

§ 6. 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Za pracę w organach Stowarzyszenia członkom może przysługiwać zwrot kosztów uczestnictwa. 

3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie określonych prac, na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy o dzieło. 

4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Rozdział II. 

Cele i środki działania. 

§ 7. 

1. Celami działania Stowarzyszenia są: 

a. społeczno-zawodowa integracja osób zajmujących się bioterapią i działalnością o podobnym 

charakterze, 
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b. dążenie do poznania zjawisk bioterapii dotychczas naukowo nie wyjaśnionych 

i wypracowanie oraz weryfikacja stosowania odpowiednich technik bioterapeutycznych, 

c. kształtowanie opinii społecznej odnośnie możliwości i celowości stosowania bioterapii jako 

czynnika poprawiającego stan psychofizyczny człowieka. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. organizowanie działań popularyzatorskich wiedzy i osiągnięć z bioterapii oraz dziedzin 

pokrewnych, w tym: spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez, 

b. utrzymywanie kontaktów i prowadzenie wymiany doświadczeń ze stowarzyszeniami 

i organizacjami o podobnych celach działania, 

c. prowadzenie działalności wydawniczej, obejmującej publikowanie wyników badań 

i doświadczeń swoich członków, a także przedruki materiałów i wydawnictw krajowych 

i zagranicznych, 

d. konsultacje i współpracę ze środowiskami lekarskimi, 

e. teoretyczne i praktyczne szkolenie członków w dziedzinach objętych działalnością statutową 

Stowarzyszenia, 

f. podawanie informacji z działalności Stowarzyszenia do wiadomości wszystkich członków, 

g. informowanie opinii publicznej o działalności Stowarzyszenia poprzez media, 

h. inne działania realizujące cele statutowe Stowarzyszenia. 

Rozdział III. 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 8. 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. członków kandydatów, 

b. członków zwyczajnych, 

c. członków honorowych, 

d. członków wspierających. 

2. Członkami kandydatami, członkami zwyczajnymi oraz członkami honorowymi mogą być osoby 

fizyczne, w tym cudzoziemcy. 

3. Członkami wspierającymi mogą być jedynie osoby prawne. 

§ 9. 

1. Członkiem kandydatem może zostać osoba fizyczna, która spełnia jeden z poniższych warunków: 

a. posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie bioterapii lub innych podobnych metod, 
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b. zadeklarowała chęć zdobycia kwalifikacji w zakresie bioterapii lub podobnych metod 

w ciągu najbliższego roku, 

c. jest sympatykiem bioterapii lub działalności o podobnym charakterze. 

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków kandydatów jest: 

a. złożenie deklaracji członkowskiej, 

b. wpłata wpisowego oraz rocznej składki członkowskiej. 

3. Deklaracja członkowska, o której mowa w pkt 2 lit. a. niniejszego paragrafu, powinna być złożona 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10. 

1. Przyjmowanie w poczet członków kandydatów następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

2. Uchwała w sprawie przyjęcia w poczet członków kandydatów powinna być podjęta najpóźniej 

w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia złożenia deklaracji. 

3. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia członka kandydata zawiadamia się skutecznie 

zainteresowanego w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia jej podjęcia. 

4. W zawiadomieniu o odmowie przyjęcia na członka kandydata, Zarząd obowiązany jest podać 

uzasadnienie tej odmowy na piśmie. 

5. Od odmownej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia członka kandydata zainteresowanemu służy 

odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia tej decyzji. 

§ 11. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: 

a. odbyła staż kandydacki, będąc członkiem kandydatem, 

b. potwierdziła chęć należenia do Stowarzyszenia w celu realizacji jego zadań statutowych. 

2. Staż kandydacki wynosi 1 (jeden) rok. 

3. W wyjątkowych przypadkach staż kandydacki może zostać skrócony lub przedłużony uchwałą 

Zarządu, na okres ustalony w tej uchwale. 

§ 12. 

1. Przyjmowanie w poczet członków zwyczajnych członka kandydata następuje na podstawie uchwały 

Zarządu. 

2. O decyzji przyjęcia członka kandydata na członka zwyczajnego zawiadamia się skutecznie 

zainteresowanego w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia jej podjęcia. 

§ 13. 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki: 

a. jest szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów statutowych Stowarzyszenia, 
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b. potwierdziła gotowość przyjęcia tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, 

c. zadeklarowała wpłacanie składek członkowskich.  

2. Przyjmowanie w poczet członków honorowych następuje na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie. 

3. Skreślenie członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu. 

§ 14. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, która pragnie wspierać działalność statutową 

Stowarzyszenia. 

2. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

3. Skreślenie członka wspierającego następuje uchwałą Zarządu. 

§ 15. 

1. Członkowie kandydaci mają prawo: 

a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach na zasadach obserwatorów - jednak nie posiadają: 

i.  biernego i czynnego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, 

ii. prawa do głosowania na Walnym Zebraniu, 

iii. prawa do zgłaszania wniosków na Walnym Zebraniu. 

b. służyć głosem doradczym wykorzystywanym w pracach Stowarzyszenia, 

c. zgłaszać do Zarządu wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie kandydaci mają obowiązek: 

a. brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia, 

b. przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów 

wewnętrznych oraz Kodeksu Bioenergoterapeuty i Radiestety (zatwierdzony przez Walne 

Zebranie w dniu ?? ????? ?????), 

c. regularnie opłacać składki członkowskie. 

§ 16. 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

c. zabierać głos i przedstawiać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

d. wnosić odwołania od uchwał Zarządu do Walnego Zebrania, 



statut BIOPOL projekt 2016 10.doc 

STATUT Polskiego Stowarzyszenia Bioterapeutów „BIOPOL” str. 7 

 

e. korzystać z uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a. brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia, 

b. przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów 

wewnętrznych oraz Kodeksu Bioenergoterapeuty i Radiestety (zatwierdzony przez Walne 

Zebranie w dniu ?? ????? ?????), 

c. referować na zebraniach wyniki badań i doświadczeń, 

d. regularnie opłacać składki członkowskie. 

3. Nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego członek zwyczajny, który: 

a. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, 

b. zalega z wpłacaniem aktualnej składki członkowskiej. 

§ 17. 

1. Członkowie honorowi mają prawo: 

a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

c. zabierać głos i przedstawiać postulaty w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

d. wnosić odwołania od uchwał Zarządu do Walnego Zebrania, 

e. korzystać z uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi mają obowiązek: 

a. brać czynny udział w życiu i działalności Stowarzyszenia, 

b. przestrzegać postanowień statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów 

wewnętrznych oraz Kodeksu Bioenergoterapeuty i Radiestety (zatwierdzony przez Walne 

Zebranie w dniu ?? ????? ?????) , 

c. referować na zebraniach wyniki badań i doświadczeń, 

d. regularnie opłacać składki członkowskie. 

3. Nie ma czynnego i biernego prawa wyborczego członek honorowy, który: 

a. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, 

b. zalega z wpłacaniem aktualnej składki członkowskiej. 

§ 18. 

1. Członkowie wspierający mają prawo: 

a. uczestniczyć w Walnych Zebraniach na zasadach obserwatorów - jednak nie posiadają: 
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i.  biernego i czynnego prawa wyboru do władz Stowarzyszenia, 

ii. prawa do głosowania na Walnym Zebraniu, 

b. służyć głosem doradczym wykorzystywanym w pracach Stowarzyszenia, 

2. Członkowie wspierający są zwolnieni z płacenia składek członkowskich. 

3. Członkowie wspierający mają obowiązek: 

a. przestrzegać praw i zasad  współżycia społecznego, 

b. stosować się do przepisów statutu Stowarzyszenia. 

§ 19. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. wystąpienia, 

b. skreślenia, 

c. wykluczenia, 

d. śmierci członka. 

§ 20. 

1. Członek Stowarzyszenia może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. 

2. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 21. 

1. Skreślenie członka Stowarzyszenia następuje na skutek: 

a. nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, 

b. nie przestrzegania przez członka przepisów statutu Stowarzyszenia. 

2. Decyzję o skreśleniu członka Stowarzyszenia wraz z uzasadnieniem podejmuje Zarząd w formie 

uchwały. 

§ 22. 

1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na skutek: 

a. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przypadku naruszenia norm prawnych lub etycznych, 

w tym Kodeksu Bioenergoterapeuty i Radiestety (zatwierdzony przez Walne Zebranie w dniu 

?? ????? ?????) 

b. uchwały Zarządu w przypadku działalności na szkodę Stowarzyszenia. 

2. Decyzję o wykluczeniu członka wraz z uzasadnieniem podejmuje Zarząd w formie uchwały. 
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§ 23. 

1. Efektem wystąpienia lub wykluczenia, opisanego odpowiednio w § 21. oraz w § 22. niniejszego 

statutu, jest wykreślenie z listy członków Stowarzyszenia. 

2. O wykreśleniu członka, Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym 

w ciągu 14 (czternastu) dni od daty podjęcia tej uchwały. 

3. Powiadomienie o wykreśleniu członka musi zawierać powód i uzasadnienie wykreślenia wraz 

z pouczeniem o możliwości odwołania się wykreślonego członka do Walnego Zebrania. 

4. Uchwała w sprawach określanych w pkt 2. niniejszego paragrafu staje się skuteczna z datą 

doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu. 

5. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego 

adresu ma moc prawną doręczenia. 

6. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym 

w § 59. niniejszego statutu. 

7. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zebraniu w czasie rozpatrywania jego 

odwołania oraz składać wyjaśnienia związane z tym odwołaniem. 

8. O terminie Walnego Zebrania, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien 

być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób 

określony w § 36. pkt 1. niniejszego statutu. 

9. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zebranie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie 

wykreślenia - zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Stowarzyszeniu. 

§ 24. 

1. Wysokość składki oraz wpisowego ustala na wniosek Zarządu Walne Zebranie w formie uchwały. 

2. Zawiadomienie członków o wysokości składki powinno zawierać wskazanie podstawy obliczenia 

składki oraz terminy jej płatności. 

3. Zmieniona wysokość składki obowiązuje od początku nowego roku obrachunkowego to jest od 

1 (pierwszego) stycznia najbliższego roku. 

4. W wyjątkowych sytuacjach, Zarząd, lub Walne Zebranie na wniosek Zarządu, może zwolnić członka 

z obowiązku płacenia składek na czas określony, z możliwością przedłużenia takiego zwolnienia 

oraz umorzenia składek zaległych. 

Rozdział IV. 

Organy. 

§ 25. 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie, 

b. Zarząd, 
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c. Komisja Rewizyjna, 

d. Sąd Koleżeński. 

2. Członek może być wybrany tylko do jednego z następujących organów: Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego. 

3. Kadencja organów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego  trwa 3 (trzy) lata, aż 

do chwili dokonania wyboru przez Walne Zebranie członków nowych organów na następną 

kadencję. 

4. Wybory do organów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego dokonywane są 

w głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

§ 26. 

1. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych Stowarzyszenia ma obowiązek przy pełnieniu tej 

funkcji przestrzegać przepisów prawa i statutu, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami 

współżycia społecznego. 

2. Osoba pełniąca funkcję w organach Stowarzyszenia powinna reprezentować interesy Stowarzyszenia. 

§ 27. 

1. Członek organów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego, może: 

a. ustąpić z pełnionej funkcji wskutek własnej rezygnacji, 

b. ustąpić z pełnionej funkcji wskutek braku spełnienia wymogów formalnych do pełnienia tej 

funkcji. 

2. W razie zmniejszenia się składu w organach: Zarządu, Komisji Rewizyjnej czy też Sądu 

Koleżeńskiego, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ilości członków następuje w drodze kooptacji 

z grona członków Stowarzyszenia, posiadających aktualnie  bierne i czynne prawo wyborcze. 

3. Kooptacji, o której mowa w pkt 2. niniejszego paragrafu, dokonują w drodze uchwały pozostali 

członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, w obecności minimum połowy członków tego 

organu. 

4. W trybie kooptacji, o której mowa w pkt 2. niniejszego paragrafu, można powołać nie więcej niż 

połowę składu danego organu. 

A. Walne Zebranie. 

§ 28. 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§ 29. 

Walne Zebranie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. 
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§ 30. 

1. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane jako sprawozdawcze jeden raz w roku, w terminie 

umożliwiającym przyjęcie bilansu i sprawozdania finansowego za rok ubiegły, nie później niż do 

końca maja. 

2. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane jako wyborcze jeden raz na trzy lata, przed upływem 

kadencji organów Stowarzyszenia. 

§ 31. 

 

1. Walne Zebranie nadzwyczajne jest zwoływane: 

a. na żądanie Zarządu, 

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c. na żądanie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) członków Stowarzyszenia. 

2. Żądanie zwołania Walnego Zebrania nadzwyczajnego powinno być złożone na piśmie z podaniem 

celu jego zwołania. 

3. Walne Zebranie nadzwyczajne powinno być zwołane w takim terminie, aby się mogło odbyć w ciągu 

2 (dwóch) miesięcy od dnia wniesienia żądania. 

§ 32. 

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia skutecznie członków Stowarzyszenia 

Zarząd co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed datą Walnego Zebrania. 

§ 33. 

1. Do zakresu działania Walnego Zebrania należy: 

a. uchwalanie programów i kierunków działania Stowarzyszenia, 

b. wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego, 

d. uchwalanie statutu i jego zmian, 

e. zatwierdzanie bilansu i sprawozdań finansowych, 

f. uchwalanie wpisowego i składki członkowskiej, 

g. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

h. nadawanie godności członka honorowego, na wniosek Zarządu, 

i. nadawanie godności członka wspierającego, 

j. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu, 
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k. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie 

przewidzianym w statucie, a także w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych 

organów Stowarzyszenia. 

l. odwoływanie Prezesa, pozostałych członków Zarządu, Przewodniczącego i członków 

Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego i członków Sądu Koleżeńskiego, - przed upływem 

kadencji – zgodnie z § 34. niniejszego statutu. 

§ 34. 

Odwołanie Prezesa, pozostałych członków Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pozostałych 

członków Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, pozostałych członków Sądu 

Koleżeńskiego - przed upływem kadencji - może nastąpić przez Walne Zebranie większością 2/3 (dwóch 

trzecich) głosów oddanych w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej ½ (jednej drugiej) plus 

jeden członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 (jednej 

trzeciej) członków uprawnionych do głosowania i obecnych na Walnym Zebraniu. 

§ 35. 

1. Walne Zebranie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu, Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes. 

2. Ponadto Zarząd obowiązany jest na mocy uchwały zwołać Walne Zebranie na żądanie: 

a. Komisji Rewizyjnej, 

b. 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych. 

3. Żądanie zwołania Walnego Zebrania powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. 

4. W przypadkach wskazanych w pkt 2. lit. a. i w pkt 2 lit. b. niniejszego paragrafu, Walne Zebranie 

powinno odbyć się w ciągu 6 (sześciu) tygodni od daty złożenia żądania; jeżeli to nie nastąpi, Walne 

Zebranie może zwołać bezpośrednio Komisja Rewizyjna lub 1/3 (jedna trzecia) ogólnej liczby 

członków zwyczajnych. 

§ 36. 

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się wszystkich członków 

skutecznie na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zebrania. 

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia. 

3. W zawiadomieniu o Walnym Zebraniu należy zamieścić informację o wyłożeniu do wglądu - 

odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów: 

a. bilans zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły – dotyczy Walnego Zebrania 

sprawozdawczego, 

b. sprawozdania Zarządu, 

c. sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 

d. sprawozdania Sądu Koleżeńskiego, 

e. projektów proponowanych lub przygotowanych uchwał, 

f. innych materiałów pomocniczych do wykorzystania podczas Walnego Zebrania, 
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g. protokołu poprzedniego Walnego Zebrania. 

4. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek członkowskich należy w zawiadomieniu 

przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia aktualnych składek, będą 

pozbawieni prawa wybieralności do organów Stowarzyszenia. 

§ 37. 

1. Walne Zebranie rozpoczyna Prezes lub Wiceprezes. 

2. Walne Zebranie wybiera spośród członków prezydium w składzie: Przewodniczący Walnego 

Zebrania i Sekretarz Walnego Zebrania. 

3. Przewodniczący Walnego Zebrania ma prawo, po uprzednia trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć 

z Walnego Zebrania osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych. 

§ 38. 

1. Walne Zebranie, zwołane zgodnie z postanowieniami § 35. niniejszego statutu, jest zdolne do 

podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich 

podejmowaniu wynosi co najmniej1/3 (jednej trzeciej) części uprawnionych do głosowania 

członków zwyczajnych i honorowych. 

2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zebrania z powodu braku wymaganej liczby obecnych 

członków, Zarząd obowiązany jest - nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni - zwołać ponownie 

Walne Zebranie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych 

i honorowych. 

3. Jeśli zwołujący Walne Zebranie w zawiadomieniach uprzedzi, że w wypadku nie wypełnienia 

wymogu określonego w pkt 1. zwołuje w z góry w wyznaczonym, nie późniejszym niż 

14 (czternasto) dniowym – II terminie, to będzie ono prawomocne i zdolne do podejmowania 

uchwał. 

§ 39. 

1. W głosowaniu na Walnym Zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni i członkowie honorowi 

Stowarzyszenia. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeśli statut nie stanowi 

inaczej. 

3. Na żądanie większości obecnych członków zwyczajnych i honorowych, uprawnionych do 

głosowania, Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. 

4. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany lub uzupełnienia 

statutu, ani likwidacji Stowarzyszenia. 

5. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach 

wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 

2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej ½ (jednej drugiej) liczby członków 

uprawnionych do głosowania, z zachowaniem zasady prawomocności głosowania Walnego 

Zebrania, wynikającego z II terminu..  

6. Protokół z Walnego Zebrania podpisuje Przewodniczący Walnego Zebrania i Sekretarz Walnego 

Zebrania. 
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B. Zarząd. 

§ 40. 

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i w pełni ponosi odpowiedzialność za prawidłową 

jego działalność. 

§ 41. 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób, w tym: Prezesa, z od 

1 (jednego) do 2 (dwóch) Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika, i odpowiednio, jednego lub 

dwóch członków Zarządu. 

2. Prezes, Wiceprezes (Wiceprezesi), Sekretarz oraz Skarbnik tworzą Prezydium Zarządu. 

§ 42. 

3. Walne Zebranie wybiera oddzielnie Prezesa, a pozostałych członków Zarządu razem. 

4. Warunkiem wyboru Prezesa jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 

50% (pięćdziesiąt procent) głosów plus jeden głos. 

5. Warunkiem wyboru na członka Zarządu jest uzyskanie największej liczby głosów. 

6. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera z pośród siebie Wiceprezesa (dwóch Wiceprezesów), 

Sekretarza i Skarbnika. 

7. Do Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie zwyczajni lub członkowie honorowi. 

8. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje członkom zwyczajnym oraz członkom 

honorowym, uczestniczącym w Walnym Zebraniu. 

9. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 (trzy) letni okres członkostwa 

w Stowarzyszeniu. 

10.  Walne Zebranie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium - w tym 

przypadku nie stosuje się przepisu § 34. statutu. 

§ 43. 

1. W przypadku ustąpienia lub odwołania Prezesa przed upływem kadencji, zastępuje go do czasu 

wyboru przez najbliższe Walne Zebranie, jako pełniący obowiązki Prezesa, Wiceprezes; 

w przypadku występowania dwóch Wiceprezesów obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes, który 

w wyborach do władz uzyskał więcej głosów; w przypadku uzyskania przez obu Wiceprezesów 

równej liczby głosów obowiązki Prezesa pełni ten Wiceprezes, który uzyska więcej głosów 

w głosowaniu dokonanym przez członków Zarządu. 

2. W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji w zastępstwie, do końca 

kadencji, Zarząd może dokonać kooptacji członka Zarządu na zasadach opisanych w § 27. pkt-y 2., 

3., oraz 4. niniejszego statutu. 

§ 44. 

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Stowarzyszenia, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych 

jego organów. 
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§ 45. 

1. Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działania Stowarzyszenia, 

a w szczególności: 

a. reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji i sądów, 

organizacji społecznych i gospodarczych, 

b. gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem uprawnień 

Walnego Zebrania wskazanych w § 33. niniejszego statutu, 

c. zwoływanie Walnych Zebrań i przygotowywanie wniosków na te Walne Zebrania, 

d. realizowanie ustalonych zasad współdziałania Stowarzyszenia z innymi organizacjami, 

e. przyjmowanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia. 

§ 46. 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy w roku. 

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym 

terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia złożenia tego wniosku. 

§ 47. 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Sekretarz na polecenie Prezesa lub Wiceprezesa. 

2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadomieni są w sposób skuteczny: telefonicznie lub pocztą 

elektroniczną z otrzymaniem pisemnego potwierdzenia, na 7 (siedem) dni przed terminem wszyscy 

członkowie Zarządu. 

3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezydium Zarządu.  

§ 48. 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

statutowej liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, 

2. Jeżeli w głosowaniu uchwały Zarządu wystąpi równa liczba głosów za i przeciw, w tej szczególnej 

sytuacji, decyduje liczony podwójnie głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes 

prowadzący posiedzenie Zarządu. 

§ 49. 

1. Prezydium Zarządu w szczególności: 

a. organizuje pracę Zarządu, 

b. opracowuje projekty planów pracy Zarządu, 

c. opracowuje projekty planów innych uchwał Zarządu. 

2. Kontakt korespondencyjny podpisuje Prezes lub Wiceprezes. 

3. Dokumenty finansowe podpisuje Prezes lub Skarbnik lub osoba upoważniona przez Prezydium 

Zarządu. 
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4. Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz i składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia 

uprawniony jest Prezes lub Wiceprezes. 

C. Komisja Rewizyjna. 

§ 50. 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem 

Walnego Zebrania. 

§ 51. 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 

i Sekretarza. 

§ 52. 

1. Walne Zebranie wybiera oddzielnie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a pozostałych członków 

Komisji Rewizyjnej razem; warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie 

mniej niż 50%+1 (pięćdziesiąt procent plus jeden). 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 2 (dwóch) 

członków. 

§ 53. 

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Stowarzyszenia, z tym, że na 

wniosek 1/3 (jednej trzeciej) ogólnej liczby członków zwyczajnych lub honorowych lub 

Zarządu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie, 

b. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów rachunkowych) oraz zgłaszanie 

Walnemu Zebraniu wniosków w tych sprawach, 

c. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z dokonanych czynności, 

d. przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Komisja Rewizyjna może wydawanie zalecenia 

Zarządowi. 

D. Sąd Koleżeński. 

§ 54. 

1. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy: 

a. orzekanie w sprawach zarzutów dotyczących etyki członków w zakresie ich działalności 

bioterapeutycznej lub radiestezyjnej, 
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b. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami, powstałych w związku z ich przynależnością do 

Stowarzyszenia. 

2. Organem odwoławczym co do orzeczeń Sądu Koleżeńskiego jest Walne Zebranie. 

§ 55. 

Sąd Koleżeński składa się z 3 (trzech) członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego 

i Sekretarza. 

§ 56. 

1. Walne Zebranie wybiera członków Sądu Koleżeńskiego razem; warunkiem wyboru jest uzyskanie 

największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50%+1 (pięćdziesiąt procent plus jeden). 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego mogą być podejmowane przy obecności co najmniej 2 (dwóch) 

członków. 

§ 57. 

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

a. upomnienie, 

b. naganę, 

c. zawieszenie w prawach członka na okres do 1 (jednego) roku, 

d. wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

2. Sąd Koleżeński może orzec ogłoszenie sentencji w wydawnictwie Stowarzyszenia. 

Rozdział V. 

Zasady gospodarki finansowej. 

§ 58. 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich, 

b. dobrowolne świadczenia, 

c. przychody ze zbiórek publicznych, 

d. przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego, 

e. darowizny, 

f. spadki, 

g. zapisy, 
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h. dotacje, 

i. granty. 

2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

3. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Stowarzyszenia. 

4. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są: Prezes 

i Skarbnik. 

Rozdział VI. 

Postępowanie odwoławcze. 

§ 59. 

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany 

może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania. 

2. Termin wniesienia odwołania wynosi 30 (trzydzieści) dni, licząc od daty doręczenia 

zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania. 

3. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie od decyzji Zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu, lecz nie 

później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Stowarzyszenie. 

4. Stowarzyszenie obowiązane jest doręczyć skutecznie odwołującemu odpis uchwały organu 

odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 (czternastu) dni od daty podjęcia uchwały. 

§ 60. 

1. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 

30 (trzydziestu) dni od momentu skutecznego doręczenia orzeczenia zainteresowanemu. 

2. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie od decyzji Sądu Koleżeńskiego na najbliższym Walnym 

Zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Stowarzyszenie. 

Rozdział VII. 

Zmiana statutu. 

§ 61. 

1. Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania. 

2. Uchwała dotycząca zmiany statutu powinna być powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, 

przy obecności co najmniej ½ (jednej drugiej) członków (50% plus jeden głos) uprawnionych do 

głosowania w pierwszym terminie, oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, pod 

warunkiem, że zmiany w statucie Stowarzyszenia były objęte proponowanym przez Zarząd 

porządkiem obrad. 
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Rozdział VIII. 

Likwidacja. 

§ 62. 

1. Stowarzyszenie przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej 

większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, przy obecności co najmniej ½ (jednej drugiej) członków 

(50% plus jeden głos) uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, oraz bez względu na 

liczbę obecnych w drugim terminie, pod warunkiem, że projekt rozwiązania Stowarzyszenia był 

objęty proponowanym przez Zarząd porządkiem obrad. 

2. Stowarzyszenie przechodzi także w stan likwidacji jeśli: 

a. zamarła działalność organów Stowarzyszenia, 

b. poziom opłacania składek członkowskich nie przekracza 25% (dwadzieścia pięć procent) 

pomimo wykorzystania wszystkich środków służących do wyegzekwowania od członków 

zaległości finansowych, 

c. brak jest chętnych do sprawowania funkcji w statutowych organach. 

3. W celu dokonania skutecznej likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje uchwałą Komisję 

Likwidacyjną Stowarzyszenia. 

4. Jeśli Walne Zebranie nie było w stanie dokonać wyboru Komisji Likwidacyjnej, wówczas „z urzędu” 

w skład ww. komisji wchodzą: Prezes/Wiceprezes (Wiceprezesi), Skarbnik, Sekretarz oraz 

Przewodniczący/Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

5. O przejściu Stowarzyszenia w stan likwidacji, Komisja Likwidacyjna powiadamia na piśmie: sąd 

rejestrowy, urząd skarbowy, urząd statystyczny, itp.. 


