STATUT
TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKO CI
OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE
Rozdział I
§1
Postanowienia ogólne:
1. Towarzystwo nosi nazw “Towarzystwo Promocji Jako ci Opieki Zdrowotnej w Polsce”.
W dalszej tre ci okre lane jest jako “Towarzystwo”.
2. Towarzystwo działa na podstawie:
-

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 1989 r. wraz z pó niejszymi zmianami)

-

Statutu Towarzystwa

3. Terenem działalno ci Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego
władz naczelnych jest miasto Kraków.
4. Czas działalno ci Towarzystwa jest nieograniczony.
5. Towarzystwo mo e by

członkiem krajowych i mi dzynarodowych organizacji o

podobnym profilu działania.
6. Towarzystwo

mo e

powoływa

oddziały

terenowe

oraz

sekcje

na

zasadach

przewidzianych w dalszej cz ci statutu.
7. Towarzystwo u ywa piecz ci i oznak zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa.
8. Towarzystwo posiada osobowo

prawn .
Rozdział II

Cele i zakres działania.
§2
Celem działania Towarzystwa jest promocja zasad, metod i osi gni

w zakresie poprawy jako ci

opieki zdrowotnej.

§3
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. proponowanie standardów oceny jako ci opieki zdrowotnej,
2. propagowanie wewn trzinstytucjonalnych i zewn trzinstytucjonalnych systemów
oceny i poprawy jako ci usług zdrowotnych,
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3. proponowanie i negocjowanie standardów i zasad dotycz cych organizacji i
finansowania opieki zdrowotnej
4. promocj jako ci i efektywno ci pracy w zakładach opieki zdrowotnej i optymalizacji
kosztów leczenia
5. wdra anie i upowszechnianie innowacji w zakresie organizacji i funkcjonowania
placówek opieki zdrowotnej,
6. inicjowanie prac naukowo – badawczych na zlecenie lub z własnej inicjatywy,
7. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, zebra dyskusyjnych,
odczytów i wykładów,
8. organizowanie

zbiorowej

i

indywidualnej

wymiany

do wiadcze

mi dzy

poszczególnymi grupami zawodowymi zakładów opieki zdrowotnej, sta ów naukowych,
pobytów studyjnych, praktyk zawodowych oraz innych form i metod działania
przyczyniaj cych si

do popularyzacji rozwi za

organizacyjnych i podnoszenia

kwalifikacji zawodowych kadr medycznych, organizatorskich i kierowniczych,
9. wydawanie czasopism, materiałów informacyjno – szkoleniowych i innych opracowa z
zakresu działalno ci statutowej Stowarzyszenia,
10. uczestniczenie w pracach mi dzynarodowych organizacji i stowarzysze zajmuj cych
si problematyk funkcjonowania opieki medycznej,
11. współprac z instytucjami, uniwersytetami i akademiami medycznymi, jednostkami
naukowo – badawczymi, organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granic
działaj cymi na płaszczy nie nauk medycznych,
12. inn działalno

gospodarcz prowadzon na podstawie odr bnych przepisów.
Rozdział III
Zasady członkostwa.
§4

1. Członkami Towarzystwa mog by osoby prawne lub fizyczne zainteresowane promocj
jako ci opieki zdrowotnej. Członkami Towarzystwa mog by równie cudzoziemcy nie
maj cy miejsca zamieszkania w Polsce.
2. Towarzystwo zrzesza w swoich szeregach:
-

członków zwyczajnych,

-

członków wspieraj cych,

-

członków honorowych.
§5
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Członkiem zwyczajnym Towarzystwa mo e by tylko osoba fizyczna.
§6
1. Członkiem wspieraj cym mo e by tylko osoba prawna, która popiera działalno
Towarzystwa i zdeklaruje opłacanie składek członkowskich.
2. Członek wspieraj cy Towarzystwo posiada takie same prawa (§9) i obowi zki (§10) jak
członek zwyczajny z wyj tkiem czynnego i biernego prawa wybierania władz Towarzystwa.
§7
1. Członkiem honorowym mo e by tylko osoba fizyczna szczególnie zasłu ona w realizacji
planów Towarzystwa.
2. Godno

członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Prezydenta lub

Zarz du Towarzystwa.
3. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. Pozostałe obowi zki
członka honorowego reguluje § 10 z wyj tkiem punktu 3.
4. Członkowi honorowemu przysługuj takie same prawa przedstawione w § 9 jak członkowi
zwyczajnemu.
5. Członkowie honorowi tworz Kolegium.
6. Na czele Kolegium stoi Dziekan wybierany przez członków honorowych.
7. Dziekan z urz du wchodzi w skład Zarz du Towarzystwa.
§8
1. Członków Towarzystwa przyjmuje Zarz d Towarzystwa na posiedzeniu na podstawie
pisemnego imiennego zgłoszenia kandydata.
2. Przyj cie członka powinno by dokonane w terminie 30 dni od zło enia zgłoszenia i
potwierdzone pisemnym zawiadomieniem, do którego zał czony winien by statut
Towarzystwa.
3. W momencie przyj cia do Towarzystwa, członek deklaruje przynale no

do wybranego przez

siebie oddziału.
4. Nazwisko i imi członka wraz z adresem winno by niezwłocznie wpisane do Rejestru
Członków Towarzystwa.
§9
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Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:
1. wybiera władze Towarzystwa i by wybieranym do tych władz,
2. zgłasza wnioski dotycz ce działalno ci i organizacji Towarzystwa,
3. korzysta z pomocy wynikaj cej z jego statutu,
4. bra czynny udział w działalno ci statutowej Towarzystwa,
5. zgłasza wnioski dotycz ce oddziałów terenowych Towarzystwa,
6. zgłasza wnioski dotycz ce sekcji,
§ 10
Do obowi zków członka zwyczajnego Towarzystwa nale y:
1. aktywny udział w działalno ci statutowej Towarzystwa,
2. przestrzeganie postanowie i uchwał Towarzystwa i jego władz,
3. regularne opłacanie składek członkowskich.
§ 11
Ustanie członkostwa nast puje w przypadku:
1.

mierci członka Towarzystwa,

2. wyst pienia z Towarzystwa,
3. skazania prawomocnym wyrokiem S du na kar dodatkow pozbawienia praw
publicznych,
4. zalegania z opłat składek członkowskich za okres dłu szy ni 12 miesi cy,
5. braku aktywnego udziału członka w działalno ci statutowej,
6. powa nego naruszenia statutu i uchwał władz Towarzystwa,
7. powa nego wykroczenia przeciwko obowi zuj cym zasadom współ ycia społecznego.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna.
§ 12
Władzami Towarzystwa s :
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarz d,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Jednostkami terenowymi Towarzystwa s oddziały.
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3. Władzami oddziału s :
1) zebranie członków oddziału,
2) zarz d oddziału,
3) komisja rewizyjna oddziału.
4. W ramach Towarzystwa mog by powoływane sekcje tematyczne.
5. Władz sekcji jest jej przewodnicz cy wybierany przez członków sekcji i zdaj cy
sprawozdanie z jej działalno ci przed Zarz dem Towarzystwa.
§ 13
Walne Zgromadzenie jest najwy sz władz Towarzystwa.
Walne Zgromadzenie mo e by zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Do Walnego Zgromadzenia nale y:
1. ustalanie kierunków działania Towarzystwa na okres kadencji,
2. dokonanie wyboru Prezydenta Towarzystwa, Zarz du i Komisji Rewizyjnej,
powoływanie i odwoływanie członków Towarzystwa,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z działalno ci Prezydenta towarzystwa,
Zarz du i Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie absolutorium Prezydentowi, Zarz dowi i Komisji Rewizyjnej,
5. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Towarzystwa,
6. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków,
7. uchwalanie statutu Towarzystwa i regulaminów jego organów oraz wprowadzanie w
nich zmian,
8. nadawanie godno ci członka honorowego,
9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwi zania Towarzystwa i przeznaczenia jego
maj tku,
10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwi zywania oddziału,
11. podejmowanie uchwały w sprawie nabycia lub zbycia przez Towarzystwo
nieruchomo ci,
12. dokonywanie interpretacji tre ci statutu.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz na rok.
O terminie, miejscu i porz dku zawiadamia pisemnie członków Towarzystwa Prezydent nie
pó niej ni 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, podaj c propozycje jego porz dku
obrad.
2. Prezydent zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
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-

z własnej inicjatywy,

-

na wniosek Zarz du,

-

na

-

na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.

danie Komisji Rewizyjnej,

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia
wniosku o jego zwołanie w sposób okre lony w punkcie 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wył cznie w sprawach obj tych wnioskiem o
jego zwołanie.
4. Walne Zgromadzenie jest prowadzone przez przewodnicz cego Zgromadzenia wybranego w
głosowaniu

zwykł

wi kszo ci

głosów spo ród członków nie piastuj cych funkcji

Prezydenta, członka Zarz du lub Komisji Rewizyjnej
5. Porz dek obrad Walnego Zgromadzenia jest przyjmowany zwykł wi kszo ci głosów w
głosowaniu jawnym.
6. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy
obecno ci co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim za terminie bez
wzgl du na ilo

obecnych. Prezydent okre la 1 i 2 termin Walnego Zgromadzenia.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane s zwykł wi kszo ci głosów w głosowaniu
jawnym. Na wniosek ustny 3 uprawnionych do głosowania członków Zgromadzenia ka da
sprawa obj ta porz dkiem obrad zostanie poddana pod głosowanie tajne je eli wniosek ten
zostanie poparty zwykł

wi kszo ci

głosów uprawnionych do głosowania członków

Zgromadzenia.
8. Uchwały dotycz ce odwołania Prezydenta, członków Zarz du i Komisji Rewizyjnej
podejmowane s w głosowaniu tajnym wi kszo ci ¾ głosów .
§ 15
1. W przypadku gdy ilo

członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy liczb 150 osób,

wówczas Walne Zgromadzenie tworz delegaci.
2. Wyboru delegatów dokonuje Zebranie Członków Oddziału zwykł wi kszo ci głosów na
okres 4 lat.
3. Proporcj delegatów do liczby członków zwyczajnych stanowi jeden delegat na dwudziestu
członków.
4. Zebranie wyborcze delegatów powinno si odby nie pó niej ni jeden miesi c przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
5. W Walnym Zgromadzeniu bior

udział członkowie Zarz du Towarzystwa i Komisji

Rewizyjnej z prawem głosu.
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§ 16
1. Zarz d Towarzystwa składa si z 5 do 9 członków wybranych na okres 4 lat przez Walne
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Zarz d konstytuuje swój skład na pierwszym posiedzeniu prowadzonym Prezydenta.
Zarz d spo ród swoich członków wybiera:
-

Pierwszego Wiceprezydenta,

-

Drugiego Wiceprezydenta,

-

Sekretarza Zarz du,

-

Skarbnika Towarzystwa.

3. Do obowi zków Prezydenta nale y:
1.) kierowanie działalno ci Towarzystwa oraz pracami Zarz du,
2.) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i Zarz du
3.) reprezentowanie Towarzystwa na zewn trz i działanie w jego imieniu,
4.) wnioskowanie przyznania godno ci członka honorowego Towarzystwa,
5.) inicjowanie i koordynowanie planów działalno ci Towarzystwa i jego Zarz du,
6.) organizowanie działalno ci gospodarczej Towarzystwa.
4. W miejsce ust puj cych członków Zarz du wchodz członkowie Towarzystwa w kolejno ci
wynikaj cej z liczby otrzymanych głosów
5. Zarz d kieruje bie c prac Towarzystwa oraz powołuje oddziały i sekcje Towarzystwa.
6. Zarz d odbywa posiedzenia co najmniej raz na trzy miesi ce.
7. Posiedzenia Zarz du s protokołowane przez Sekretarza Zarz du, a w razie jego nieobecno ci
przez innego członka Zarz du.
8. Uchwały Zarz du podejmowane s w głosowani jawnym zwykł wi kszo ci głosów przy
obecno ci co najmniej połowy Członków Zarz du.
W przypadku równej ilo ci głosów decyduje głos Prezydenta.
9. Pierwszy Wiceprezydent zast puje Prezydenta podczas jego nieobecno ci.
10. O wiadczenia woli w imieniu Towarzystwa składaj Prezydent samodzielnie lub 2 członków
Zarz du ł cznie.
11. Zarz d mo e w drodze uchwały ustanawia

pełnomocników do załatwiania konkretnych

spraw.
12. Zarz d ustala zasady organizacji działalno ci gospodarczej Towarzystwa.
13. Kompetencji Zarz du nale y wykre lenie członka w przypadku ustania członkostwa z
powodów wymienionych w § 11 punkty 1 do 4.
§ 17
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1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w składzie 3 członków na okres
4 lat w głosowaniu tajnym.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje si na pierwszym posiedzeniu.
3. W miejsce ust puj cych członków Komisji Rewizyjnej wchodz członkowie Towarzystwa w
kolejno ci wynikaj cej z liczby otrzymanych głosów.
4. Do zada Komisji Rewizyjnej nale y:
1)

kontrolowanie co najmniej raz w roku działalno ci Towarzystwa ze szczególnym
uwzgl dnieniem gospodarki finansowej,

2)

przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze stanu działalno ci statutowej
finansowej Towarzystwa,

3) Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej oddziałów oraz nadzorowanie działalno ci
komisji rewizyjnych oddziałów terenowych
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadaj w głosowaniu jawnym zwykł wi kszo ci głosów w
obecno ci co najmniej połowy jej członków.
§ 18
1. Podstawow jednostk organizacyjn Towarzystwa jest oddział.
2. Zarz d Towarzystwa powołuje oddział na pisemny ł czny wniosek przynajmniej 5- cio
osobowej grupy członków Towarzystwa. W chwili powołania oddział musi liczy co najmniej
15 osób.
3. Powołanie oddziału powinno nast pi w terminie 1 miesi ca od dor czenia wniosku, o którym
mowa w punkcie poprzednim.
4. Oddziały stanowi ce terenowe jednostki Towarzystwa posiadaj , osobowo

prawn .

5. Punkty 2-3 stosuj si odpowiednio do sekcji.
7. Członkiem sekcji mo e zosta członek Towarzystwa posiadaj cy rekomendacj dwóch
członków sekcji.
§19
1. Zebranie członków oddziału jest najwy sz władz oddziału.
2. Zebranie członków oddziału jest zwoływane przez zarz d oddziału.
3. Zebranie członków oddziału mo e by równie zwołane na

danie Prezydenta Towarzystwa,

Zarz du Towarzystwa, na wniosek komisji rewizyjnej oddziału lub na pisemny wniosek co
najmniej 1/3 liczby członków oddziału.
4. Termin, miejsce porz dek obrad zebrania członków oddziału ustala zarz d oddziały i podaje
do wiadomo ci członkom co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
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5. Uchwały Zebrania członków zapadaj w głosowaniu jawnym zwykł wi kszo ci głosów w
obecno ci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
§ 20
Do zada Zebrania Członków Oddziału nale y:
1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda z działalno ci zarz du oddziału i komisji
rewizyjnej oddziału,
2. wybór członków zarz du i komisji rewizyjnej oddziału,
3. podejmowanie uchwał w sprawach obj tych porz dkiem obrad.
4. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie.

§ 21
1. W zebraniu członków oddziału bior udział jego członkowie.
2. Zebranie członków oddziału zwoływane jest co najmniej raz na kwartał.
§ 22
1. Zarz d oddziału kieruje działalno ci oddziału i odpowiada za swoj prac przed Prezydentem
Towarzystwa i Zarz dem Towarzystwa oraz zebraniem członków oddziału.
2. Zarz d oddziału składa si z 3 do 5 osób w tym:
1) Prezesa Oddziału,
2) Wiceprezesa Oddziału,
3) Sekretarza oddziału.
3. Zarz d oddziału wybierany jest przez zebranie członków oddziału na okres 4 lat.
4. W miejsce ust puj cych członków zarz du oddziału wchodz

członkowie oddziału w

kolejno ci wynikaj cej z liczby otrzymanych głosów.
5. Zarz d oddziału kieruje bie c działalno ci oddziału.
6. Zarz d odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesi ce.
7. Do zarz du oddziału nale y:
1.) wykonywanie uchwał Zarz du Towarzystwa oraz uchwał zebrania członków oddziału,
2.) uchwalanie planów pracy, okre lenie potrzeb finansowych oddziału,
3.) gospodarowanie maj tkiem i rodkami finansowymi zgodnie z zasadami ustalonymi
przez Zarz d Towarzystwa,
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4.) Składanie sprawozda ze swojej działalno ci Zarz dowi Towarzystwa oraz zebraniu
członków oddziału.
8. Prezes reprezentuje oddział na zewn trz.
9. O wiadczenia woli w imieniu oddziału składaj prezes oddziału samodzielnie lub 2 członków
oddziału ł cznie.
10. Uchwały Zarz du oddziału zapadaj w głosowaniu jawnym zwykł wi kszo ci głosów w
obecno ci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
§ 23
1. W oddziałach powołuje si komisj rewizyjn .
2. Do komisji rewizyjnej oddziału nale y:
1.) kontrolowanie całokształtu działalno ci oddziału,
2.) składanie na zebraniu członków oddziału sprawozda

ze swojej działalno ci oraz

zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ust puj cemu zarz dowi oddziału.
3. Komisja rewizyjna oddziału działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Komisj
Rewizyjn Towarzystwa.
4. Komisja rewizyjna oddziału składa si z 3 członków.
5. Komisja rewizyjna oddziału wybiera ze swojego grona przewodnicz cego.
6. Przewodnicz cy komisji rewizyjnej oddziału uczestniczy w posiedzeniu zarz du oddziału z
głosem doradczym.
7. Uchwały zapadaj w głosowaniu jawnym zwykł wi kszo ci głosów w obecno ci co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania
Rozdział V
Maj tek Towarzystwa
§ 24
1. Maj tek towarzystwa powstaje z:
1.) nieruchomo ci,
2.) ruchomo ci,
3.) funduszy.
2. Na fundusze składaj si wpływy z:
-

składek członkowskich, których wysoko

-

dochodów z własnej działalno ci gospodarczej,
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ustala Walne Zgromadzenie Członków,

-

darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji oraz innego rodzaju przysporze
maj tkowych poczynionych na rzecz Towarzystwa przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne,

-

dochodów z nieruchomo ci i ruchomo ci,

-

odsetek, rat kapitałowych, wpływu ze zbiórek organizowanych przez Towarzystwo na
podstawie odpowiednich zezwole .

3. Towarzystwo, z zachowaniem obowi zuj cych przepisów, mo e przyjmowa

darowizny,

spadki zapisy i korzysta z ofiarno ci publicznej.
4. Towarzystwo mo e prowadzi

działalno

gospodarcz

według zasad okre lonych w

odr bnych przepisach.
5. Do zaci gania zobowi za maj tkowych w imieniu Towarzystwa upowa niony jest Prezydent
samodzielnie lub 2 członków Zarz du ł cznie.

Rozdział VI
Postanowienia ko cowe.
§ 25
1. Organem nadzoruj cym Towarzystwo jest Prezydent Miasta Krakowa.
2. S dem rejestrowym Towarzystwa jest S d Rejonowy dla Krakowa ródmie cia Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru S dowego.
§ 26
Statut Towarzystwa oraz zmiany w statucie uchwala Walne Zgromadzenie wi kszo ci ¾ głosów
przy obecno ci co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Zgromadzenia.
§ 27
Uchwał w sprawie rozwi zania Towarzystwa i przekazania jego funduszy podejmuje Walne
Zgromadzenie wi kszo ci ¾ głosów w obecno ci co najmniej ¾ uprawnionych do głosowania
członków Zgromadzenia.
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