OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA
STOWARZYSZEŃ REUMATYKÓW
„REF”

STATUT
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
§1
1. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Reumatyków „REF”, zwana dalej Federacją, jest
związkiem stowarzyszeń zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada
osobowość prawną.
2. Federacja prowadzi działalność pożytku publicznego.
3. Federacja jest organizacją tworzącą wzajemne więzi, współpracę i porozumienie należących
do niej stowarzyszeń.
§2
Fundamentem działania Federacji jest dobro chorych na choroby reumatyczne bez względu na
różnice wieku, płci, pochodzenia i światopoglądu.
§3
Terenem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz –
Warszawa.
§4
Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
działania.
§5
Federacja jest pozarządową organizacją typu „non profit”, nie nastawioną na zysk.
§6
1. Federacja opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków
zrzeszonych organizacji.
2. Federacja może zatrudniać pracowników do realizacji celów statutowych.

§7
Federacja może używać znaku, odznak i pieczęci według ustalonych wzorów.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§8
Celem działania Federacji jest:
1) reprezentowanie interesów osób ze schorzeniem reumatycznym, ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
2) obrona i dochodzenie ich praw,
3) uzyskanie i realizacja statusu opiniodawcy regulacji prawnych dotykających interesów osób
ze schorzeniem reumatycznym,
4) sprawowanie kontroli społecznej i stanowienie grupy nacisku wobec struktur władzy
państwowej i samorządowej dla dobra tych chorych.
§9
Federacja realizuje swoje cele poprzez:
1) reprezentowanie interesów chorych w kontaktach z organami władzy oraz instytucjami
służby zdrowia,
2) współpracę z organizacjami międzynarodowymi wspierającymi i reprezentującymi interesy
osób ze schorzeniem reumatycznym,
3) egzekwowanie podmiotowości pacjenta i przestrzegania Karty Praw Pacjenta,
4) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych,
5) inicjowanie prac badawczo-naukowych i legislacyjnych dotyczących osób ze schorzeniem
reumatycznym i uczestnictwo w tych pracach.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Federacji dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być stowarzyszenie lub inna organizacja posiadająca
osobowość prawną zajmująca się pomocą dla osób ze schorzeniem reumatycznym określoną
w §8, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta na członka przez
Zarząd Federacji.
2. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka stowarzyszenie lub inna organizacja ma
prawo złożyć odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia
uchwały. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna.
3. Członkowie zwyczajni są reprezentowani we władzach Federacji przez swoich
upoważnionych przedstawicieli.
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§ 12
1. Członkiem wspierającym może być stowarzyszenie lub inna organizacja posiadająca
osobowość prawną nie zajmująca się schorzeniami reumatycznymi, ale popierająca cele
statutowe Federacji określone w §8.
2. Członkiem wspierającym może być również osoba prawna, która popiera działalność
Federacji i zadeklaruje gotowość wniesienia na rzecz Federacji określonych świadczeń.
3. Członka wspierającego, na podstawie pisemnej deklaracji, przyjmuje Zarząd Federacji.
4. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw
wyborczych i prawa głosu stanowiącego.
5. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
6. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 13
1. Członkiem honorowym może być osoba prawna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu
celów Federacji.
2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie, na wniosek Zarządu
Federacji.
3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem praw
wyborczych i prawa głosu stanowiącego.
4. Członkowie honorowi mają wszystkie obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem
obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 14
Członkom zwyczajnym Federacji przysługuje:
1) bierne i czynne prawo wyborcze,
2) prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących działalności Federacji,
3) prawo czynnego udziału w pracach statutowych,
4) prawo korzystania z pomieszczeń i innych dóbr będących w posiadaniu Federacji,
5) prawo uzyskania rekomendacji i opieki Federacji w swojej działalności zgodnej ze statutem,
6) prawo uczestniczenia w kształtowaniu celów działania Federacji i ich realizacji,
7) prawo korzystania z innych możliwości, jakie Federacja stwarza swoim członkom.
§ 15
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązującego statutu i uchwał władz Federacji,
2) dbałości o dobre imię Federacji,
3) popierania i czynnej realizacji celów Federacji,
4) płacenia składek członkowskich (w wysokości i trybie ustalonym przez Walne Zebranie).
§ 16
1. Przynależność do Federacji ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Federacji,
b) wykreślenie członka z Krajowego Rejestru Sądowego rejestru,
c) zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
d) wydalenia z Federacji na uzasadniony wniosek Zarządu, o ile działalność członka
naruszyła postanowienia niniejszego Statutu
2. Od decyzji o skreśleniu z listy członków z powodów określonych w pkt. 1c
i 1d)zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 30
dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem.
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ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura organizacyjna Federacji
§ 17
1. Władzami Federacji są:
a) Walne Zebranie Federacji,
b) Zarząd Federacji,
c) Komisja Rewizyjna Federacji.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Federacji trwa 3 lata.
§ 18
1. Władze Federacji wymienione w §17 pkt. 1b i 1c wybierane są przez Walne Zebranie
w głosowaniu, o którego formie decyduje Walne Zebranie.
2. Głosowanie nad uchwałami władz Federacji odbywa się jawnie, chyba że tajności żąda
więcej niż 1/5 głosujących.
3. Uchwały władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi
inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
4. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania.
5. Wybieralne władze Federacji, w razie potrzeby uzupełnienia swojego składu z powodu
wakatu, mają prawo dokooptowania nowych członków. Liczba dokooptowanych członków
danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Dokooptowanie odbywa się spośród tych osób, które podczas wyborów na Walnym Zebraniu
zajęły kolejne 5 miejsc po osobach wybranych do władz Federacji.
6. Funkcji we władzach Federacji wymienionych w §17 pkt. 1b i 1c nie można łączyć.
Walne Zebranie
§ 19
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Federacji i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.
2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.

§ 20
Zwyczajne Walne Zebranie Federacji odbywa się raz na 12 miesięcy.
Zwyczajne Walne Zebranie Federacji zwołuje Zarząd Federacji, zawiadamiając pisemnie
zarządy, o których mowa §§1, 10, 11, 12, 13 oraz członków Komisji Rewizyjnej co najmniej
na 4 tygodnie przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania.
Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i porządek obrad oraz proponowany
regulamin obrad.
Walne Zebranie Federacji obraduje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie Federacji może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Federacji zwołuje Zarząd Federacji:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej Federacji,
c) na wniosek przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Federacji.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 6 tygodni
od daty złożenia wniosku (pkt.2c) lub podjęcia uchwały (pkt. 2a i 2b).
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane. Przepisy § 21 pkt. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
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§ 22
W Walnym Zebraniu Federacji bierze udział z głosem stanowiącym od 1 do 3 pisemnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z członków zwyczajnych Federacji.
Członkowie zwyczajni mają podczas głosowań (niezależnie od liczby przedstawicieli
biorących udział w Walnym Zebraniu Federacji) po 1 głosie.
Walne Zebranie Federacji jest prawomocne do podejmowania uchwał:
a) w pierwszym terminie przy obecności przedstawicieli więcej niż 2/3 członków Federacji
uprawnionych do głosowania,
b) w drugim terminie podanym w zawiadomieniu – bez względu na liczbę przedstawicieli.
W Walnym Zebraniu Federacji mogą brać udział członkowie wspierający, członkowie
honorowi oraz osoby zaproszone przez Zarząd Federacji – z głosem doradczym.

§ 23
Do zakresu działań Walnego Zebrania Federacji należy:
1. uchwalanie programów działania Federacji,
2. uchwalanie zmian w statucie Federacji, większością 2/3 głosów członków Federacji,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Federacji oraz Komisji Rewizyjnej
Federacji,
4. udzielanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej – absolutorium Zarządowi Federacji,
5. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków i władze Federacji,
6. wybór członków Zarządu Federacji i Komisji Rewizyjnej,
7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Federacji,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich i trybu ich opłacania,
9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Federacji,
10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Federacji i przekazania jej majątku,
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Federacji do innych organizacji krajowych
i międzynarodowych,
12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, których ważność wymaga ustosunkowania
się ogółu członków.
Zarząd Federacji
§ 24
Zarząd Federacji jest najwyższą władzą Federacji w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami
Federacji.
§ 25
1. Do zakresu działania Zarządu Federacji należy:
a) reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
b) kierowanie całokształtem prac Federacji,
c) uchwalanie planów działania i budżetu Federacji,
d) zwoływanie Walnego Zebrania Federacji,
e) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Federacji,
f) przygotowanie wniosków oraz sprawozdań z wykonania planów działania i budżetu na
Walne Zebranie Federacji,
g) przyjmowanie i skreślanie członków Federacji,
h) uchwalanie regulaminów pracy Zarządu Federacji,
i) delegowanie przedstawicieli Federacji na sympozja, zjazdy, kongresy krajowe
i międzynarodowe,
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2. Zarząd Federacji ma prawo powoływania i rozwiązywania komisji problemowych, sekcji
i rad oraz określania celów i regulaminów ich działania.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 26
Zarząd Federacji składa się z 7 do 11 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes – wybierany bezpośrednio przez Walne Zebranie,
b) 2 Wiceprezesów,
c) Skarbnik,
d) Sekretarz,
e) oraz od 2 do 6 członków.
Ilościowy skład Zarządu uchwala Walne Zebranie. Zarząd konstytuuje się na swoim
pierwszym po wyborach zebraniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od wyborów.
Posiedzenia Zarządu Federacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
3 miesiące.
Posiedzenia Zarządu Federacji zwołuje Prezes lub jego zastępca. O terminie i miejscu
posiedzenia członkowie Zarządu oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinni być
powiadomieni co najmniej na 2 tygodnie przed zebraniem. W sprawach nagłych posiedzenie
Zarządu Federacji może się odbyć bez zachowania terminu. Do zawiadomienia
o posiedzeniu powinien być dołączony proponowany porządek obrad.

Komisja Rewizyjna
§ 27
Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Federacji.
§ 28
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Federacji należy:
a) kontrola co najmniej raz na 12 miesięcy działalności statutowej, gospodarki funduszami
i majątkiem oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych,
b) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Federacji
i występowanie z wnioskiem o udzielanie absolutorium członkom Zarządu Federacji,
c) składanie na posiedzeniach Zarządu Federacji wniosków dotyczących projektu planów
i budżetu Federacji,
d) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej Federacji,
e) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Federacji.
2. W wykonywaniu swych zadań Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu we wszystkie
protokoły, księgi, dowody finansowe, biurowe i inne dokumenty Federacji, a także prawo
żądania wyjaśnień od innych organów Federacji i jej członków.

1.
2.

5.

4.

§ 29
Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
a) Przewodniczący,
b) Wiceprzewodniczący,
c) oraz 1 do 3 członków.
Ilościowy skład Komisji Rewizyjnej uchwala Walne Zebranie. Komisja konstytuuje się na
swoim pierwszym po wyborach zebraniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
wyborów.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz
na 6 miesięcy.
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5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący lub jego zastępca. O terminie
i miejscu posiedzenia członkowie Komisji powinni być powiadomieni co najmniej na
2 tygodnie przed zebraniem. W sprawach nagłych posiedzenie Komisji Rewizyjnej może się
odbyć bez zachowania terminu. Do zawiadomienia o posiedzeniu powinien być dołączony
proponowany porządek obrad.
6. Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział
z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Federacji
§ 30
Na majątek i fundusze Federacji składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny i zapisy.
§ 31
Majątkiem i funduszami Federacji zarządza Zarząd Federacji.
§ 32
1. Oświadczenia i dokumenty w sprawach finansowych Federacji podpisują łącznie dwie osoby
z Zarządu, w tym Prezes lub Skarbnik.
2. Oświadczenia i dokumenty w innych sprawach podpisuje jednoosobowo Prezes lub
Wiceprezes Federacji.
ROZDZIAŁ VI
Rozwiązanie Federacji
§ 33
Rozwiązanie Federacji wymaga uchwały Walnego Zebrania Federacji podjętej większością 2/3
głosów przy obecności przedstawicieli co najmniej połowy członków Federacji.
§ 34
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Federacji, Walne Zebranie powoła komisję
likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację. Majątek
Federacji przeznacza się na cele statutowe członków Federacji.
§ 35
Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zebranie winno określić tryb likwidacji Federacji
oraz sposób postępowania z majątkiem i zobowiązaniami Federacji.
§ 36
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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