WYCIĄG ZE STATUTU
STOWARZYSZENIA HIGIENY LECZNICTWA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa”. Na podstawie obowiązującego
prawa o stowarzyszeniach jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§ 1.2. Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju.
§ 1.3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Konin, sądem rejestracyjnym Sąd Wojewódzki w Koninie.
§ 1.4. Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną wszystkich członków, z wyłączeniem
działalności określonej prawem autorskim i patentowym
§ 1.5. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§ 1.6. Stowarzyszenie może być członkiem innych Stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych o tym
samym lub podobnym charakterze działania.
§ 1.7. Stowarzyszenie ma prawo powoływać jednostki regionalne.
§ 1.8. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków, odznak i barw zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 2.1. Celem Stowarzyszenia jest:
 Doskonalenie zawodowe członków Stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych
współpracujących z nimi w zakresie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
 Promowanie działalności członków Stowarzyszenia
 Współpraca z władzami państwowymi i placówkami naukowymi
 Podnoszenie rangi zawodowej członków Stowarzyszenia
 Zdobywanie wiedzy naukowej w kraju i za granicą z zakresu higieny lecznictwa
 Działania na rzecz profilaktyki zakażeń i chorób zakaźnych oraz promocji bezpieczeństwa
epidemiologicznego w ochronie zdrowia.
§ 2.2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 Organizowanie szkoleń, spotkań dla członków Stowarzyszenia z zakresu sterylizacji, dezynfekcji,
zakażeń szpitalnych, dezynsekcji, deratyzacji, procedur postępowania, funkcjonalności obiektów,
bezpieczeństwa i higieny pracy personelu medycznego itp.

 Organizowanie szkoleń, seminariów, pokazów, spotkań dla wymiany doświadczeń i
porozumiewania się osób bezpośrednio zainteresowanych higieną lecznictwa
 Inicjatywy prawne
 Wydawanie i propagowanie materiałów informacyjno–szkoleniowych
 Współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi
 Współuczestniczenie w pracach naukowo – badawczych
 Działalność referencyjną w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 Zabezpieczenie kadry naukowej.
Rozdział 3
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§ 3.1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne (krajowe i zagraniczne) bez względu na
miejsce zamieszkania i działalności.
§ 3.2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 Zwyczajnych
 Honorowych
§ 3.3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych zainteresowana zagadnieniami higieny
lecznictwa i posiadająca osiągnięcia w tej dziedzinie. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się
po złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej pozytywną rekomendację jednego członka Stowarzyszenia
Higieny Lecznictwa, uiszczeniu składki członkowskiej i przyjęciu uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia.
Posiedzenia zarządu w sprawie przyjęć nowych członków odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
§ 3.4. Prawa członków zwyczajnych:
 Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
 Uczestniczenie w zjazdach, naradach, konferencjach itp.
 Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
 Otrzymywanie wszelkich publikacji wydawanych przez Stowarzyszenie.
§ 3.5. Obowiązki członka zwyczajnego:
 Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz
 Aktywny udział w działalności Stowarzyszenia
 Opłacanie składek członkowskich
 Uczestnictwo w organizowanych zjazdach, konferencjach
 Wymiana doświadczeń naukowych.
§ 3.6. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła osobisty, wyróżniający się wkład w rozwój
nauk związanych z higieną lecznictwa.
§ 3.7. Godność członka honorowego zostaje nadana przez Zarząd na podstawie przedłożonego przez
członka Stowarzyszenia wniosku z uzasadnieniem.
§ 3.8. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego a ponadto jest zwolniony z
obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 3.9. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 Dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
 Skreślenia z listy członków zwyczajnych uchwałą Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłata składek członkowskich przez 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym
upomnieniu

 Wykluczeniu orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z powodu niestosowania się do postanowień
Statutu, uchwał władz i regulaminów wewnętrznych oraz działania na szkodę Stowarzyszenia
 Śmierci członka.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 4.1.





Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie członków lub delegatów
Zarząd
Komisja Rewizyjna
Sąd Koleżeński

§ 4.2. Walne Zebranie członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem delegatów, jeśli liczba
członków Stowarzyszenia przekroczy 200 osób. Delegaci wybierani są na Walnych Zebraniach członków
jednostek regionalnych według klucza 1 delegat na 10 członków.
§ 4.3. Kadencja władz naczelnych trwa 5 lat.
§ 4.4. W przypadku ustąpienia członka wybieranych władz naczelnych w czasie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo doboru w wysokości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
§ 4.5. Uchwały władz naczelnych Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 4.6. Walne Zebranie członków/delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie
Członków/delegatów zwoływane jest przez Zarząd, co 5 lat.
§ 4.7. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków/delegatów zwołuje Zarząd:
 Z inicjatywy własnej
 Na pisemny wniosek, co najmniej ½ ogólnej liczby jednostek regionalnych
 Na żądanie Komisji Rewizyjnej
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków/delegatów winno zostać zwołane w terminie 3 miesięcy od daty
przyjęcia uchwały, wpłynięcia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 4.8. W Walnym Zebraniu członków udział biorą:
 Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi
 Z głosem doradczym –zaproszeni goście.
§ 4.9. W walnym Zebraniu delegatów udział biorą:
 Z głosem stanowiącym – delegaci jednostek regionalnych i członkowie honorowi
 Z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia o ile nie są delegowani i
zaproszeni goście.
§ 4.10. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań członków/delegatów Zarząd zawiadamia
pisemnie wszystkich członków/delegatów co najmniej 30 dni przed terminem obrad.
§ 4.11. Uchwały Walnego Zebrania członków/delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na
ilość obecnych w drugim terminie.
§ 4.12. Do kompetencji Walnego Zebrania członków/delegatów należy:
 Uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia

 Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek
Komisji Rewizyjnej
 Wybór Przewodniczącego i Zarządu Stowarzyszenia (w głosowaniu tajnym)
 Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez władze naczelne Stowarzyszenia i jednostek
regionalnych
 Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich lub udzielenie pełnomocnictwa do ich
ustalenia Zarządowi
 Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich
 Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 4.13. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższym organem wykonawczym Stowarzyszenia między
Walnymi Zebraniami. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7– 10 członków, konstytuuje się w ciągu 7 dni
od daty wyboru i wybiera ze swojego grona 5-osobowe Prezydium w składzie:
 Przewodniczący
 2 zastępców przewodniczącego
 sekretarz
 skarbnik
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezydium w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 4.14. Do kompetencji Zarządu należy:
 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
 Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
 Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
 Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego
 Opracowanie regulaminu wewnętrznego pracy Zarządu i Prezydium Zarządu
 Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie jednostek regionalnych, uchwalanie regulaminów
ich działania
 Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji, delegowanie
przedstawicieli na krajowe, zagraniczne konferencje, zjazdy
 Zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
§ 4.15. Prezydium Zarządu Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia między
posiedzeniami Zarządu. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
 Wykonywanie uchwał Zarządu
 Zwoływanie posiedzeń Zarządu
 Przygotowanie projektów uchwał na posiedzenie zarządu Stowarzyszenia.
§ 4.16. Posiedzenia rządu zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia zastępca, w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
§ 4.17. Uchwały Prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½
jego członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy
§ 4.18. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli, składa się z 3 – 5 członków. W ciągu 7
dni od daty wyboru, Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie:
 Przewodniczącego
 Zastępcę
 Sekretarza
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

§ 4.19. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
 Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
 Przedstawienie Zarządowi i Prezydium wyników i wniosków w sprawie działalności
Stowarzyszenia
 Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie w sprawie
absolutorium dla Zarządu
 Opracowanie regulaminu prac Komisji Rewizyjnej.

