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Z a łąc zn ik  d o  U ch w a ły  n r  9  z  d n ia  1 6  ma ja  20 19  r .  Z w y c za jne go  Wa lne go  Z ja zd u  S to wa rzy s ze n ia  

P o lsk a  Un ia  S zp i ta l i  K l in ic zn yc h  

 

Statut Stowarzyszenia 

POLSKA UNIA SZPITALI KLINICZNYCH 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie Polska Unia Szpitali Klinicznych i w dalszej 

części Statutu zwane Unią. 

 

§2 

1. Terenem działalności Unii jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

Unii jest miasto Poznań. 

2. Unia może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym 

samym lub podobnym profilu działania. 

 

§3 

1. Unia działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość 

prawną. 

2. Przystąpienie do Unii nie narusza samodzielności zrzeszonych w niej podmiotów 

prawnych. 

 

§4 

Unia używa pieczęci oraz znaku graficznego, których treść i wzór ustala Zarząd. 
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Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

 

§5 

Podstawowym celem Unii jest ochrona praw i reprezentowanie interesów 

zrzeszonych w niej Szpitali Klinicznych wobec organów administracji publicznej, 

płatników świadczeń finansowanych ze środków publicznych i innych, władzy 

ustawodawczej oraz organizacji o charakterze międzynarodowym.  

 

§6 

Unia oraz jej członkowie zobowiązani są działać wspólnie i w celu: 

1) ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, 

2) wspólnej reprezentacji wszystkich Szpitali Klinicznych jako 

świadczeniodawców wobec płatników świadczeń, dopuszczając możliwość 

działań solidarnych, 

3) oddziaływania na kształtowanie polityki zdrowotnej i ustawodawstwa 

dotyczącego interesów Szpitali Klinicznych, 

4) działania na rzecz upowszechniania skutecznych i efektywnych metod 

zarządzania opieką zdrowotną, 

5) integracji osób zajmujących funkcje kierownicze w opiece zdrowotnej oraz 

osób zainteresowanych procesami zarządzania, organizacji i ekonomii 

zdrowia, 

6) delegowania swoich przedstawicieli lub obserwatorów do organów 

doradczych, agend rządowych, samorządowych, ustawodawczych, ochrony i 

promocji zdrowia. 

§7 

1. Unia realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem, a zwłaszcza ustawą 

o stowarzyszeniach, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, innymi przepisami regulującymi ustrój i organizację systemu 

opieki zdrowotnej oraz niniejszym Statutem. 
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2. Unia osiąga swoje cele poprzez: 

1) reprezentowanie Szpitali Klinicznych jako świadczeniodawców w trybie ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

przed organami Narodowego Funduszu Zdrowia lub innymi płatnikami 

świadczeń, 

2) upowszechnianie skutecznych i efektywnych metod zarządzania i rozwiązań 

organizacyjnych w Szpitalach Klinicznych, 

3) udzielanie członkom Unii pomocy w sprawach związanych z realizacją celów 

Unii, 

4) dokonywanie wspólnej interpretacji i stanowiska w świetle obowiązujących i 

nowo wprowadzanych przepisów prawnych oraz pomoc w tym zakresie na 

rzecz członków Unii, 

5) propagowanie zasad etyki zawodowej i przestrzeganie norm współżycia w 

Unii, 

6) opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie opieki 

zdrowotnej, a w szczególności Szpitali Klinicznych, 

7) przedstawianie władzom opinii, wniosków oraz projektów zmian służących 

efektywnemu, skutecznemu i społecznie akceptowanemu funkcjonowaniu 

opieki zdrowotnej, 

8) współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami, 

organizacjami i innymi instytucjami. 

9) inicjatywę we wszelkich działaniach związanych z zakresem działalności Unii 

 

3. Unia może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochód przeznaczony jest 

na realizację celów statutowych. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8 

1. Członkami zwyczajnymi Unii mogą być Dyrektorzy reprezentujący Szpital, dla 

którego organem założycielskim jest państwowa Uczelnia Medyczna. 
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2. Członków przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji podmiotu 

zainteresowanego przystąpieniem do Unii. 

3. Kandydat, który nie został przyjęty w poczet członków przez Zarząd Główny ma 

prawo wniesienia odwołania do Walnego Zjazdu. 

4. Wysokość składki członkowskiej ustala Walny Zjazd Unii. 

 

§ 9 

Członkowie Unii dzielą się na: 

1) zwyczajnych,  

2) wspierających, 

3) honorowych. 

§ 10 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1) kandydowania do Władz Unii, 

2) wybierania władz Unii, 

3) udziału we wszystkich formach działalności Unii zawartych w § 7 Statutu. 

 

§ 11 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Unii, 

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Unii, 

3) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej, 

4) wnoszenia składek na rzecz Unii. 

 

§ 12 

1. Członkami wspierającymi są osoby prawne – Szpitale Kliniczne, które złożą 

deklarację przystąpienia do Unii dla wspomagania jej celów, dla których organem 

założycielskim jest państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia 

prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych a 

których Dyrektor jest członkiem zwyczajnym Unii.  

2. Członek wspierający wnosi składki na rzecz Unii. 
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§ 13 

Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu, 

regulaminów i uchwał Unii. 

 

§ 14 

1. Godność członka honorowego może być nadana osobie zasłużonej w rozwoju Unii 

i realizacji celów Unii. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Unii na wniosek Zarządu 

Głównego. 

3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz 

Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku uiszczania składek członkowskich 

5. Członek honorowy ma prawo: 

1) brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym; 

2) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków bez prawa głosu; 

3) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 

4) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia; 

5) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności 

Stowarzyszenia; 

6) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych z 

realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione. 

6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

§ 15 

1. Członkowstwo w Unii ustaje: 

a) z własnej woli, po złożeniu odpowiedniego oświadczenia na piśmie, 

b) wskutek skreślenia lub wykluczenia, 

c) wskutek likwidacji podmiotu – członka wspierającego, 

d) po utracie przez członka zwyczajnego stanowiska Dyrektora Szpitala, dla 

którego organem założycielskim jest państwowa Uczelnia Medyczna lub 

utracie uprawnienia do reprezentowania Szpitala. 

2. Skreślenie może nastąpić: 

a) za nieopłacenie składek członkowskich przez kolejnych sześć miesięcy, 
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b) po śmierci członka 

3. Wykluczenie może nastąpić decyzją Walnego Zjazdu za nieprzestrzeganie 

postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Unii. 

4. Prawo skreślenia członka przysługuje Zarządowi Głównemu. 

5. Członek może odwołać się do Walnego Zjazdu od decyzji Zarządu o wykluczeniu 

w terminie sześciu tygodni – od daty otrzymania decyzji. Do czasu zajęcia 

stanowiska przez Walne Zgromadzenie wszelkie uprawnienia wynikające z 

członkostwa zostają zawieszone. 

 

 

§ 16 

Odwoływanie członków władz Stowarzyszenia odbywa się według zasad określonych 

w regulaminach: Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, zatwierdzonych przez 

Walny Zjazd. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Unii 

 

§ 17 

Władzami Unii są: 

1. Walny Zjazd. 

2. Zarząd Główny. 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§ 18 

1. Kadencja władz, o których mowa w §17 pkt 2 i 3, trwa trzy lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym. 

2. Do ważności uchwał wszystkich władz Unii wymagana jest zwykła większość 

głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w Statucie. 
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3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. Każdy członek 

zwyczajny uprawniony jest do udzielenia pełnomocnictwa do głosowania na 

określonym w treści pełnomocnictwa Walnym Zjeździe Unii. 

 

§ 19 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walny Zjazd. 

2. Walny Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny. 

3. Walny Zjazd jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie 

bez względu na liczbę obecnych. 

4. W przypadku braku co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w 

pierwszym terminie, Walny Zjazd odbywa się w drugim terminie po 30-minutowej 

przerwie. 

  

§ 20 

1. Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz w roku, jednakże nie 

później niż do 30 czerwca kolejnego roku. 

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwoływany przez Zarząd Główny w każdym 

czasie. 

3. Zarząd Główny zobowiązany jest także zwołać Nadzwyczajny Walny Zjazd na 

żądanie: 

- Komisji Rewizyjnej, 

- przynajmniej 1/6 członków zwyczajnych Unii. 

4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu powinno być złożone na 

piśmie z podaniem celu jego zwołania. 

5. Nadzwyczajny Walny Zjazd w wypadkach określonych w ust. 3. zwoływany jest w 

takim terminie, aby mógł się odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia 

żądania. Jeżeli to nie nastąpi Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Komisja 

Rewizyjna, przy czym postanowienia ust. 6-7, stosuje się odpowiednio. 

6. Uprawnieni do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu mogą również 

żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem 

wystąpienia z tym żądaniem co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu 

lub Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu. 
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7. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego i Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu 

Zarząd Główny powiadamia członków Unii na piśmie lub drogą mailową co najmniej 

na 14 dni przed jego terminem. 

8. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego lub Nadzwyczajnego 

Walnego Zjazdu dodatkowych spraw – uzupełniony porządek obrad winien być 

podany do głosowania członkom Unii na początku Zjazdu. 

 

§ 21 

Do uprawnień Walnego Zjazdu należy: 

1) podejmowanie uchwał  dotyczących kierunków działalności Unii, a w tym 

zatwierdzane planów działalności i planów finansowych, 

2) rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd Główny, 

3) udzielanie lub odmawianie na wniosek Komisji Rewizyjnej członkom Zarządu 

Głównego absolutorium, 

4) Walny Zjazd może odwołać tych członków Zarządu Głównego, którym nie 

udzielił absolutorium, 

5) wybór  i odwołanie władz Unii: członków Zarządu Głównego, Komisji 

Rewizyjnej, 

6) ustalanie wysokości składki członkowskiej i wpisowego, dla członków 

zwyczajnych oraz wspierających, 

7) uchwalanie zmian Statutu, 

8) uchwalanie regulaminów obrad: Walnego Zjazdu, Zarządu Głównego, 

Komisji Rewizyjnej oraz Ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia, 

9) nadawanie odznaczeń i nagród, 

10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Unii do organizacji lub stowarzyszeń 

krajowych lub zagranicznych, 

11) rozpatrywanie odwołań o wykluczeniu i skreśleniu członków Unii, 

12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Unii, 

13) określanie wysokości zobowiązań finansowych, które Zarząd może 

samodzielnie zaciągać. 

§ 22 

1. Zarząd Główny składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego. 
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2. Przewodniczącego Zarządu Głównego wybiera Walny Zjazd w pierwszej turze 

wyborów bezwzględną większością głosów, a jeżeli żaden z kandydatów nie 

uzyskał wymaganej większości, w drugiej turze – zwykłą większością głosów. 

3. Przewodniczący Zarządu Głównego swoją funkcję nie może pełnić dłużej niż dwie 

kadencje. 

4. Zarząd Główny wybiera ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego 

oraz sekretarza. 

5. Zarząd Główny ustala drogą uchwały podział czynności między poszczególnych 

członków. 

6. Zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Walny 

Zjazd. 

§ 23 

1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Głównego należy: 

1) reprezentowanie Unii na zewnątrz i działanie w jej imieniu, łącznie z 

zaciąganiem zobowiązań finansowych w granicach określonych uchwałą 

Walnego Zjazdu 

2) rozpatrywanie wniosków o nadawanie odznaczeń i nagród, 

3) kierowanie działalnością Unii zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami 

Walnego Zjazdu, 

4) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych zjazdów, ustalanie porządku 

obrad, przedstawianie zgłoszonych wniosków, 

5) opracowywanie planów działalności merytorycznej oraz planów finansowych, 

niezbędnych do zatwierdzenia przez Walny Zjazd, 

6) uchwalanie zmian wysokości składki członkowskiej i wpisowego ustalonych 

przez Walny Zjazd w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, 

7) występowanie do Walnego Zjazdu o nadanie lub pozbawienie członkostwa 

honorowego, 

8) sprawowanie zarządu majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie sprawozdań komisji kontrolnych, opinii sekcji problemowych i 

zespołów konsultantów, 

10)  podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji do 

kompetencji Walnego Zjazdu, 
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11)  organizacja Biura Unii, zatrudnianie zespołów doradczych, korzystanie z 

usług specjalistów, ekspertów oraz zatrudnianie pracowników do realizacji 

celów i zadań statutowych. 

2. Do ważności wszystkich uchwał Zarządu Unii wymagana jest zwykła większość  

głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu, przy równej ilości 

głosów, głos Przewodniczącego ma znaczeni rozstrzygające. 

 

§ 24 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

3. Zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony 

przez Walny Zjazd. 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Unii. 

2. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność i gospodarkę finansową Zarządu 

Głównego Unii pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz 

zgodność ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu. 

3. Zarząd Główny ma obowiązek udostępnienia Komisji Rewizyjnej wszelkich 

dokumentów i udzielania wyjaśnień. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień. 

5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zjeździe 

wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi absolutorium członków 

Zarządu Głównego. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Unii 

 

§ 26 

Majątek Unii stanowią: ruchomości, fundusze i prawa majątkowe. 

 

§ 27 
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Majątek Unii powstaje z: 

1) składek członkowskich, 

2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

3) dochody z majątku własnego, 

4) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej. 

§ 28 

Unia ze swych funduszy może fundować stypendia i ustanawiać nagrody. 

§ 29 

Oświadczenie woli w imieniu Unii składa dwóch członków Zarządu łącznie, w tym 

Przewodniczący lub zastępca. 

  

 

Rozdział VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Unii 

 

§ 31 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub w sprawie rozwiązania Unii podejmuje Walny 

Zjazd Unii bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 32 

W przypadku likwidacji Unii Szpitali Klinicznych jej majątek zostaje rozdysponowany 

na zasadach określonych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 

Poznań, dnia 16 maja 2019  r. 

 


