STATUT

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1.
Stowarzyszenie RATUJEMY, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest społeczną
organizacją powołaną do ochrony życia i zdrowia, do promowania zdrowego trybu
życia, szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych,
rozwoju kultury fizycznej, upowszechniania rekreacji ruchowej i profilaktyki
zdrowotnej w środowisku w którym działa oraz do niesienia pomocy podczas
kataklizmów, wypadków oraz działań w ramach wsparcia PMR, KSRG i innych.
§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest Województwo Śląskie z siedzibą w
Katowicach, z możliwością działania poza granicami województwa.

§ 3.
Stowarzyszenie RATUJEMY jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu
posiada osobowość prawną.
§ 4.
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz mundurów, dystynkcji i odznak,
według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

§ 5.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.
§ 6.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, działającym na
podstawie:
1.

Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach;

2. ustawy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - O działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
3.

Niniejszego statutu

Rozdział 2
Cele i środki działania
§ 7.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Edukacja z zakresu pierwszej pomocy, medycznych czynności ratunkowych oraz
bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa publicznego),
2) Ratowanie życia, zdrowia i mienia osób i zwierząt
3) Wspieranie lokalnych służb w systemie PMR, KSRG i innych,
4) Edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa,

5) Promowanie zdrowego trybu życia,
6) Promowanie niesienia pomocy przez społeczeństwo,
7) Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia
sprawności fizycznej społeczeństwa,
8) Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i
sportu wśród mieszkańców województwa Śląskiego, miasta, dzielnicy lub osiedla
oraz pracowników zakładów pracy i ich rodzin,
9) Kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w Stowarzyszeniu patriotyzmu i
walorów moralnych, zrozumienia zasad dyscypliny oraz sumiennego wypełniania
obowiązków społecznych i obywatelskich,
10) Wsparcia osób chorych i potrzebujących,
11) Pomoc humanitarna podczas kataklizmów, wypadków, zdarzeń
losowych, 12) Udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym,
13) Stowarzyszenie nie ma na celu zastępowania w działaniach służb
profesjonalnych, lecz pomoc do czasu ich przybycia i uzupełnianie ich w
miarę
potrzeb i swoich możliwości.

14) Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy w środowiskach związanych
z ratownictwem medycznym, a także współpraca z jednostkami samorządowymi i
administracji rządowej w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia,
15) Działalność oświatową,
16) Działania polegające na inicjowaniu, organizacji i koordynacji zajęć z zakresu
ratownictwa medycznego.
§ 8.
Stowarzyszenie może realizować cele poprzez:
1/ organizowanie spotkań, prelekcji, sympozjów, szkoleń, debat, konferencji oraz
seminariów dotyczących ratownictwa medycznego,
2/ organizowanie i koordynację pokazów pierwszej pomocy,
3/ organizowanie i koordynację zabezpieczenia medycznego imprez i zgromadzeń,
w tym również mających charakter masowy,
4/ uczestnictwo i organizacje: w konferencjach i szkoleniach w zakresu ratownictwa
medycznego,
5/ wspieranie i podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu
rozpowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego,
6/ promocję, organizację i koordynację akcji społecznych i wolontariatu,
7/ transport osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
8/ wykonywanie transportu w ramach ratownictwa sanitarnego

9/ udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym czynności ratunkowych,
10/ zabezpieczanie osób znajdujących się w miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, jak również na obszarze, na
którym rozciągają się skutki tego zdarzenia oraz podejmowanie działań,
zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
11/ wykonywanie działalności leczniczej,
12/ podejmowanie przy wykonywaniu celów statutowych współpracy z rożnymi
podmiotami państwowymi lub prywatnymi na podstawie odrębnych umów i
porozumień,
13/ współdziałanie w realizacji programu upowszechniania kultury fizycznej,
wspomagać i inicjować działania mające na celu tworzenie dogodnych warunków,
uprawiania kultury fizycznej oraz wszelkich form aktywnego wypoczynku,
14/ organizowanie wszelkiego rodzaju zespoły o charakterze sportowo rekreacyjnym,
specjalistycznym,
kulturalno-rozrywkowym,
ratowniczym,
charytatywnym w zależności od zainteresowań członków,
15/ organizowanie zlotów, festynów, konkursów, oraz innych imprez sportowo –
rekreacyjne (w tym imprezy plenerowe / szkolenia)
16/ organizowanie nauki w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny
rekreacji fizycznej,
17/ realizowanie zadań w zakresie zdobywania odznak sprawności fizycznej,
18/ proponowanie i ułatwianie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych
i indywidualnych, udzielając instruktażu i poradnictwa w tym zakresie,
19/ rozwijanie promocji i udzielanie informacji o swej działalności statutowej,
współdziałając z prasą, radiem i telewizją, wydając własne wydawnictwa oraz
stosując inne środki w tym zakresie,
20/ organizowanie kursów, konferencji, seminariów i obozów dla działaczy
i organizatorów w zakresie działalności statutowej Stowarzyszenia,
21/
organizowanie
i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowe,
szkoleniowych oraz wypożyczalni sprzętu sportowo - turystycznego, ratowniczego a
także towarzyszącą im działalność usługową, z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów,
22/ zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi, ratowniczymi
oraz rekreacyjnymi, rozwijać działalność w zakresie ich budownictwa, modernizacji,
remontów i konserwacji,
23/ podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji
statutowej działalności oraz wynikające z zadań zleconych przez władze
Stowarzyszenia,
24/ popularyzowanie i upowszechnianie łączności radiowej,
25/ przynależność do krajowych i międzynarodowych organizacji ratowniczych,
26/ udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof
naturalnych i awarii technicznych,

27/ organizowanie zbiórek rzeczowych i finansowych na cele określone przez
Stowarzyszenie,
28/ inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych działań organizacji,
29/ prowadzenie i organizowanie różnego rodzaju zgrupowań i obozów.

§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność jako działalność nieodpłatną pożytku
publicznego w całym zakresie działań o którym mowa w paragrafie 8.
Rozdział 3
Zasady działania
§ 10.
1. Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji zainteresowanych
rozwojem kultury fizycznej, ratowniczej lub innej podobnej o podobnym lub takim
samym zasięgu działania.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności ogółu
członków i społecznej pracy działaczy. Zasady tej nie narusza angażowanie osób
fizycznych, celem pełnienia obowiązków wymagających umiejętności fachowych i
absorpcji czasu przekraczającego możliwości społecznego działania.

Rozdział 4
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11.
Rodzaje członków:
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających.
§ 12.
Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni Obywatel polski,
który złoży pisemną deklarację członkowską, uiścił wpisowe i zostanie przyjęty przez

Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczenia w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym
b) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia
c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia
d) korzystać z wszelkich urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach
określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
e) korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd Stowarzyszenia, a
wynikających z działalności Stowarzyszenia.
f) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
g) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków

3. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
b. regularne opłacanie składek członkowskich
c. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia
d. przejawianie troski o majątek Stowarzyszenia

§ 13.
Członkowie wspierający.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna, która popiera
działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składek członkowskich.
2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje po złożeniu pisemnej
deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo:
a) brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w zebraniach Walnego
Zebrania

b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,

c) korzystać z uprawnień wynikających z działalności Stowarzyszenia. 7
4. Do obowiązków członków wspierających należy :
a) propagowanie i popieranie celów statutowych Stowarzyszenia,
b) regularne opłacanie składek członkowskich oraz wywiązywanie się z innych z
zadeklarowanych świadczeń,
c) przestrzeganie postanowień statutu.
§ 14.
Utrata członkostwa.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek :
a) wystąpienie zgłoszone przez członka na piśmie,
b) skreślenie z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12
miesięcy,
c) wykluczenia członka zwyczajnego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za
nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia bądź działania
na szkodę tegoż Stowarzyszenia,
d) skreślenie z listy członków wspierających z powodu nieopłacania
zadeklarowanych składek członkowskich za okres 1 roku,
e) utraty osobowości prawnej,
f) rozwiązanie się Stowarzyszenia.
Rozdział 5
Władze Stowarzyszenia
§ 15.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Członków
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna
§ 16.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 8 lat a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić
dłużej niż jedną kadencję.
3. Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd
Stowarzyszenia:
a/ z własnej inicjatywy
b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej
c/ na wniosek 2/3 ogółu
d/ Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu
miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla
których zostało zwołane.
6. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania członków należy wybór Zarządu i
Komisji Rewizyjnej, podejmowania uchwał o zmianie statutu lub rozwiązanie
Stowarzyszenia.
a/ uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
b/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/ uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu
Stowarzyszenia,
d/ rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego
Zebrania Stowarzyszenia.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków, jeżeli Statut lub przepisy prawa nie
stanowią inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę
obecnych na Zebraniu, co oznacza, że uchwała jest podjęta, gdy liczba głosów
oddanych „za“ przewyższa liczbę głosów oddanych „przeciw“, natomiast głosy
wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania.
§ 17.
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2-3 członków w tym Prezesa i V-ce Prezesa
wybieranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b/ wykonywanie uchwał podjętych na zebraniu Zarządu
Stowarzyszenia, c/ kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia,
d/ opracowywanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych
zawartych w uchwale zebrania Zarządu.
e/ ustalanie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących
wewnętrznej działalności Stowarzyszenia,
f/ zarządzaniem majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
g/ składanie sprawozdań przed zebraniami,
h/ zwoływanie zebrań Stowarzyszenia,

i/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia
członków zwyczajnych, wspierających oraz uczestników,
j/ uchwalanie wysokości składek członków Stowarzyszenia oraz innych świadczeń,
k/ podejmowanie innych uchwał,
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
5. Spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, którego
decyzja jest ostateczna.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia, a także do zaciągania
zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu,
w tym Prezesa Zarządu.

§ 18.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków.
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a/ kontrolowanie działalności Stowarzyszenia
b/ występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli
c/ prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków.

Rozdział 6
Wyróżnienia i kary
§ 19.
1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są
wyróżnienia.
§ 20.
1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał Stowarzyszenia,
Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar :
a/ upomnienia,
b/ nagany,
c/ zawieszenia w prawach członka od 6 miesięcy do 3 lat,
d/ wykluczenia.
2. Uchwała Zarządu o ukaraniu jest ostateczna.
Rozdział 7

Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 21.
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się : nieruchomości, ruchomości oraz
fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się :
a/ dotacje,
b/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
d/ darowizny i zapisy,
e/ inne wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
3. Do występowania w imieniu Stowarzyszenia jako osoby prawnej uprawnionych
jest Prezes wraz z drugim członkiem zarządu.
4. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Stowarzyszenia wymagają
uchwał Zarządu.

Rozdział 8
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 22.
Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania
Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 23.
1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na
jaki ma być przeznaczony majątek.
Przypisy:12
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