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Statut Stowarzyszenia  

Polska Grupa Raka Nerki 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę Polska Grupa Raka Nerki, w dalszych 
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.  

§ 2. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego 
statutu. 

§ 3. 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

§ 4. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 

organizacji o podobnym profilu działania 

§ 5. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i 
współpracy firm farmaceutycznych. Do prowadzenia swoich spraw może 
zatrudniać pracowników, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 6 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
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Rozdział II 
 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna, naukowa, badawcza, 
edukacyjna oraz ochrona zdrowia obejmująca wspieranie walki z rakiem 
nerki i reprezentowanie potrzeb społecznych oraz środowiska lekarzy 
onkologów i urologów w zakresie walki z rakiem nerki. 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1) zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie, analizowanie i publikowanie 
danych dotyczących zachorowalności, diagnostyki, sposobów 
postępowania terapeutycznego, powikłań zastosowanego leczenia, 
obserwacji oraz problemów napotykanych przez lekarzy sprawujących 
kontrolę nad w/w w toku wykonywanych czynności i potrzeb 
społecznych w tym zakresie. 

 
2) podejmowanie w oparciu o dane zgromadzone zgodnie z pkt 1) działań 

zmierzających do zmniejszenia zagrożenia nowotworami nerki poprzez 
promocję i wdrażanie zasad profilaktyki oraz oświaty zdrowotnej,  

 
3) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wyników leczenia 

chorych na nowotwory nerki poprzez prowadzenie wieloośrodkowych 
badań naukowych i wdrażanie wyników tych badań w celu promocji 
standardów leczenia skojarzonego,  

 
4) dążenie do zniesienia ograniczeń w dostępie do świadczeń 

zapewnianych przez wysokospecjalistyczne placówki onkologiczne,  
 
5) prowadzenie działalności dydaktycznej i dążenie do poprawy poziomu 

wiedzy na temat nowotworów nerki,  
 
6) wydawanie i rozpowszechnianie materiałów związanych ze 

zwalczeniem raka nerki,  
 
7) inicjowanie badań naukowych i publikowanie wyników badań 

naukowych i innych prac naukowych związanych z rakiem nerki, 
ogłaszanie konkursów na prace naukowe,  

 
8) fundowanie nagród aktywnym naukowo i klinicznie przedstawicielom 

środowiska, angażującym się i wspierającym walkę z rakiem nerki,  
 
9)  współpracę z osobami i instytucjami w zakresie walki z rakiem nerki.  
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§ 9 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w 
zakresie służącym realizacji jego celów statutowych. Dochód z działalności 
gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może 
być przeznaczony do podziału między jego członków. 

 

Rozdział III  

Członkowie, ich prawa i obowiązki  

§ 10. 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:  
a) rzeczywistych,  
b) wspierających. 

§ 11 

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być lekarz specjalista 
zajmujący się leczeniem nowotworów nerki lub problemami zbliżonymi. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna 
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na 
jego rzecz pomoc koncepcyjną, finansową lub rzeczową.  

3. Kandydat do Stowarzyszenia składa pisemną deklarację zawierającą 
oświadczenie o przystąpieniu i zobowiązanie do wypełniania 
obowiązków przewidzianych statutem, a ponadto: 
a) osoby fizyczne: imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres, 

numer PESEL, 
b) osoby prawne: nazwę (firmę), siedzibę, adres, numer Regon, 

dołączając także odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlegają 
wpisowi do rejestru. 

§ 12 

1. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd w 
formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie powiadamia 
pisemnie zainteresowanego. 

2. Od decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków zainteresowanemu 
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego 
uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w 
terminie 1 miesiąca od doręczenia pisemnej informacji o decyzji 
Zarządu. 
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§ 13 

1. Członek rzeczywisty ma prawo do:  
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,  
b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,  
c) wniesienia do Walnego Zebrania Członków odwołania od uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków. 

2. Członek rzeczywisty obowiązany jest do:  
a) zbierania danych dotyczących zachorowalności, sposobów 

diagnostyki, sposobów postępowania terapeutycznego, powikłań 
zastosowanego leczenia, obserwacji oraz problemów napotykanych 
przez lekarzy sprawujących kontrolę nad w/w w toku wykonywanych 
czynności i potrzeb społecznych w tym zakresie, 

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
c) zachowania odpowiedniej postawy moralnej i etycznej,  
d) popierania i czynnej realizacji celów Stowarzyszenia, 
e) regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 14 

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 
wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt b), c).. 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział– z głosem doradczym – w 
pracach statutowych władz Stowarzyszenia.  

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt b. 
4. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej 

przez siebie wysokości. 

§ 15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, 

zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu 
wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,  

b) utraty przez członka rzeczywistego pełnej zdolności do czynności 
prawnych albo utraty praw publicznych, 

c) śmierci członka rzeczywistego 
d) likwidacji będącego osobą prawną członka wspierającego,  
e) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego 

zalegania z realizacją zobowiązań wobec Stowarzyszenia  

2. O skreśleniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem 
uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub 
osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie 
zawiadamia pisemnie zainteresowanego. 
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3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 1 miesiąca od doręczenia pisemnej informacji o 
uchwale Zarządu. 

 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia  

 
§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są:  
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

Walne Zebranie Członków  
 

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

a. z głosem stanowiącym - członkowie rzeczywiści,  
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający.  

§ 18 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków jeden raz w roku, 

w terminie do 30 czerwca celem przyjęcia sprawozdania z działalności 
Stowarzyszenia w poprzednim roku kalendarzowym.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, na wniosek własny, Komisji Rewizyjnej 
pisemny wniosek 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia lub na wniosek 
Rady Programowej. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania 
wniosku wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zarząd jest związany 
porządkiem obrad, określonym w treści wniosku, jednak może go 
rozszerzyć o uzasadnione sprawy. 

§ 19 

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd 
zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. W 
zawiadomieniu może być podany drugi termin posiedzenia, przypadający 
nie wcześniej niż po upływie jednej godziny po pierwszym terminie. 
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§ 20 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej 
liczby Członków, o ile statut nie stanowi inaczej.  

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie 
uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim 
terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte zwykłą większością 
głosów oddanych bez względu na liczbę obecnych członków. 

§ 21 

1. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. 
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie 
Członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być 
rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania 
Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków po otwarciu go przez Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.  

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:  
 

a) uchwalenie statutu i jego zmian,  
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia,  
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  
d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i 

przeznaczeniu jego majątku,  
e) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
f) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym 

statutem oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 
pozostałych organów, 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

§ 23  

1. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne 
Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu 
tajnym. Walne Zebranie może zarządzić głosowanie jawne.  

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na 3-letnią 
kadencję do czasu wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym 
Walnym Zebraniu odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym 
upływa okres kadencji. 
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3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem 
kadencji z powodu: 
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 
b) pisemnej rezygnacji, 
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 

głosów. 
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji 

Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów może być 
uzupełniany poprzez dokooptowanie. Liczba osób dokooptowanych nie 
może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru, a ich mandat 
trwa do upływu kadencji organu. 

  

Zarząd 

§ 24 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. 
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na 

zewnątrz. 
3. Oświadczenia woli, w tym w sprawach zaciągania zobowiązań 

majątkowych, w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków 
Zarządu działających łącznie. 

§ 25 

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 

2. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin pracy.  
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, wyłaniany przez członków Zarządu 

zgodnie z uchwalonym regulaminem pracy Zarządu.  

§ 26 

1. Do zakresu działania Zarządu należy:  

a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,  
b) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  
c) aktywne poszukiwanie sponsorów projektów realizowanych przez 

Stowarzyszenie, 
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku 

nieruchomego i ruchomego,  

e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
f) pozyskiwanie wsparcia autorytetów w środowiskach 

zainteresowanych celami Stowarzyszenia i nominowanie spośród 
nich członków Rady Programowej Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania 
członków,  
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h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 
Członków,  

i) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 
j) przygotowywanie retrospektywnych zestawień danych i półrocznych 

raportów z funkcjonowania rejestru Rak Nerki, przygotowanie 
wyników do publikacji, decydowanie o zakresie i formie publikacji, 

k) planowanie i przedkładanie do opinii Walnego Zebrania Członków 
propozycji prospektywnych badań klinicznych w oparciu o posiadane 
zasoby ludzkie i sprzętowe, finansowanych z funduszy statutowych.  

 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.  
2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego składu 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

§ 28 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 
władzach Stowarzyszenia.  

2. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby: 
a) pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

3. Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 2 jest 
nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 w trakcie 
kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka 
Komisji, którego okoliczność ta dotyczy. 

§ 29 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i 
finansowej działalności Zarządu, 

b) przedkładanie Zarządowi protokołów kontroli wraz z wnioskami, 
c) rozpatrzenie zastrzeżeń Zarządu do protokołów kontroli, 
d) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie 

wniosków w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego 
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statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia 
Zarządu,  

f) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez 
Zarząd w terminie ustalonym statutem.  

§ 30 

W przypadkach określonych w § 29 pkt e) Walne Zebranie Członków winno 
być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, 
a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
żądania.  

§ 31 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie 
mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 
Stowarzyszenia. 

 
 
 

Rozdział V 
 

Rada Programowa 

§ 32 

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym w 
zakresie naukowej działalności Stowarzyszenia.  

2. Rada Programowa składa się z 5 do 7 członków.  
3. Członkowie Rady Programowej mogą pełnić inne funkcje we władzach 

Stowarzyszenia.  
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego składu 

Przewodniczącego i Sekretarza. 

§ 33 

Do zakresu działania Rady Programowej należy:  

a) doradztwo w zakresie kierunków rozwoju działalności naukowej 
Stowarzyszenia,  

b) monitorowanie funkcjonowania rejestru Rak Nerki,  
c) opiniowanie przygotowywanych retrospektywnych zestawień 

danych i półrocznych raportów z funkcjonowania rejestru Rak Nerki 
oraz wyników przygotowanych do publikacji, formułowanie zaleceń o 
zakresie i formie publikacji, 
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d) planowanie i przedkładanie do opinii Walnego Zebrania Członków 
propozycji prospektywnych badań klinicznych w oparciu o posiadane 
zasoby ludzkie i sprzętowe, finansowanych z funduszy statutowych, 

e) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków lub posiedzenia Zarządu w razie nadzwyczajnej sytuacji - 
kluczowej z punktu widzenia działalności Stowarzyszenia,  

f) przedstawianie wniosków, opinii, wystąpień Walnemu Zebraniu 
Członków. 

 

§ 34 

W przypadkach określonych w § 33 pkt e Walne Zebranie Członków winno 
być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, 
a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
żądania.  

 

 

 
Rozdział VI 

Majątek i fundusze  
 

§ 35 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki 
majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji statutowych celów 
Stowarzyszenia. 

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
a) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 
b) środki otrzymane od sponsorów, 
c) dotacje, subwencje, udziały i lokaty, 
d) dochody z własnej działalności gospodarczej, 
e) dochody z majątku. 

§ 36 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Rozdział VII  

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  
 

§ 37 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o 
rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga 
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 
przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie 
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy 
rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 279, poz.  855 z późn. zm.). 

 
 
 
 
 


