
UCHWAŁA 
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA „LEKARZE NADZIEI”, KRS 0000047746 
Z DNIA _______________ 

O ZMIANIE STATUTU STOWARZYSZENIA 

§1 
Na podstawie §16 pkt 1 w zw. z §43 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” członkowie 
zebrani na Walnym Zebraniu Członków w dniu ___________________ w Krakowie postanawiają 
zaakceptować i przyjąć następujące zmiany w statucie Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”: 

1. Zmiana §2 Statutu, poprzez dodanie do aktualnie obowiązującej treści ust. 3 następującego 
zapisu - „Zmiana siedziby Stowarzyszenia jest możliwa poprzez podjęcie stosownej uchwały 
Walnego Zebrania Członków. Do podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany siedziby wymagane 
jest poparcie kwalifikowanej większości 9/10 obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia”. 

2. Zmiana §6 ust. 1 Statutu, poprzez nadanie mu następującej treści, zamiast treści dotychczas 
obowiązującej: „Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe - oddziały na podstawie 
uchwał Walnego Zebrania Członków, lub Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Rozwiązanie 
jednostki terenowej - oddziału Stowarzyszenia odbywa się na podstawie uchwały Walnego 
Zebrania Członków, lub uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia. Do podjęcia uchwały 
w przedmiocie utworzenia, jak i rozwiązania, jednostki terenowej - oddziału Stowarzyszenia 
wymagana jest kwalifikowana większość 7/10 obecnych na Zebraniu członków 
Stowarzyszenia, lub 1/2 obecnych za posiedzeniu członków Zarządu Głównego”. 

3. Zmiana punktu oznaczonego jako §9 ad. 1 Statutu, poprzez dodanie do aktualnie 
obowiązującej jego treści następującego zapisu - „Deklaracje członkowskie przechowywane są 
w siedzibie Stowarzyszenia, a nabycie statusu członka Stowarzyszenia wymaga 
jednoczesnego spełnienia następujących wymogów: (1) przekazania Deklaracji członkowskiej 
do siedziby Stowarzyszenia wynikającej z rejestru KRS - osobiście, za pisemnym 
potwierdzeniem, bądź listem poleconym/kurierem, (2) podjęcia uchwały o której mowa w §18 
ust. 1 pkt 8 niniejszego Statutu, (3) przedstawienie pisemnego poparcia, o którym mowa w §10 
pkt 4 niniejszego Statutu”. 

4. Zmiana §10 pkt 2 Statutu, poprzez dodanie do jego aktualnej treści zapisu „(…), a uzyskują je 
po upływie jednego roku kalendarzowego od podjęcia przez Zarząd Główny uchwały, o której 
mowa w §18 ust. 1 pkt 8 niniejszego Statutu”. 

5. Zmiana §10 pkt 3, poprzez nadanie mu następującej treści, zamiast treści dotychczas 
obowiązującej: „Obowiązkiem każdego członka jest przestrzeganie Statutu oraz powszechnie 
obowiązujących norm prawnych, etycznych i moralnych, jak i zasad współżycia społecznego, 
działanie na rzecz Stowarzyszenia, regularne płacenie składek (za wyjątkiem członków 
zwolnionych z tego obowiązku) oraz stosowanie się do poleceń Walnego Zebrania Członków, 
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podjętych kwalifikowaną większością 3/4 członków Stowarzyszenia oraz poleceń Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia”. 

6. Zmiana § 11 pkt 3 Statutu, poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści zapisu „(…) 
oraz obowiązków o których mowa w §10 pkt 3 niniejszego Statutu”. 

7. Zmiana §14 pkt 2 Statutu, poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści zapisu „(…) 
jak również wówczas, gdy wystąpił stan wyższej konieczności, uniemożliwiający 
przeprowadzenie wyborów nowych władz w terminie”. 

8. Zmiana §14 Statutu, poprzez dodanie do jego treści nowego punktu 6, o następującej treści - 
„6) Możliwe jest procedowanie Walnego Zebrania Członków oraz posiedzeń Zarządu 
Głównego, jak i Głównej Komisji Rewizyjnej w formie wideokonferencji za pośrednictwem 
urządzeń bezpośredniego porozumiewania na odległość, chyba że sprzeciw odnośnie 
powyższego sposobu zostanie zgłoszony przez co najmniej połowę członków Stowarzyszenia 
(w przypadku Walnego Zebrania Członków), lub połowę członków Zarządu Głównego lub 
Głównej Komisji Rewizyjnej”. 

9. Zmiana §15 pkt 4, poprzez nadanie mu następującej treści, zamiast treści dotychczas 
obowiązującej: „Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku jako 
sprawozdawcze oraz raz na trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze”. 

10. Zmiana §15 pkt 11 Statutu, poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści zapisu - 
„Jako powiadomienie należy rozumieć jedną z następujących sytuacji: (1) zamieszczenie 
ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia, (2) nadanie listu poleconego/przesyłki 
kurierskiej na adres członka Stowarzyszenia widniejący w Deklaracji członkowskiej, (3) 
poinformowanie członka osobiście, poparte jego pisemnym potwierdzeniem, (4) nadanie 
wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez członka w Deklaracji 
Członkowskiej”. 

11. Zmiana §16 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowych punktów: 
8, o następującej treści: „8) podjęcie uchwały o zmianie siedziby Stowarzyszenia”; 9, 
o następującej treści: „9) podjęcie uchwały o utworzeniu lub rozwiązaniu jednostki terenowej 
Stowarzyszenia”; oraz 10, o następującej treści: „10) wydawanie wiążących poleceń członkom 
Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu Członków Oddziału i Zarządowi Oddziału”. 

12. Zmiana §17 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 7, 
o następującej treści: „7) Zarząd Główny podejmuje uchwały, jak i wszelkie inne decyzje 
i działania kolegialnie, podejmując je zwykłą wiekszością głosów, chyba że inaczej 
postanowiono w niniejszym Statucie, lub co innego wynika z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa”. 

13. Zmiana §18 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 
20, o następującej treści: „20) wydawanie wiążących poleceń członkom Stowarzyszenia oraz 

Strona  z 2 5



Walnemu Zebraniu Członków Oddziału i Zarządowi Oddziału” oraz nowego punktu 21, 
o następującej treści: „21) podejmowanie uchwał co do możliwości otrzymywania przez 
członków Stowarzyszenia wynagrodzenia za czynności wykonywanie w związku z pełnioną 
funkcją”. 

14. Zmiana § 23 pkt 1 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści 
następującego zapisu: „Jednostki terenowe mogą zostać powołane przez Walne Zebranie 
Członków, jak również przez Zarząd Główny”. 

15. Zmiana §23 pkt 3 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści 
następującego zapisu: „wydaną w formie uchwały”. 

16. Zmiana §23 pkt 4 Statutu poprzez nadanie mu następującej treści, zamiast treści dotychczas 
obowiązującej: „Jednostki terenowe mogą zostać rozwiązane przez Walne Zgromadzenie 
Członków, jak również przez Zarząd Główny w następujących sytuacjach: 
1) gdy liczba członków jednostki jest mniejsza niż 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia;  
2) na wniosek uchwalony zwykłą większością głosów członków jednostki, 
3) po stwierdzeniu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną nieusunięcia 

istotnych nieprawidłowości w działaniu jednostki w wyznaczonym terminie lub 
niezaprzestania działalności sprzecznej ze Statutem albo przynoszącej szkodę 
Stowarzyszeniu, pomimo pisemnego wezwania do jej zaniechania”. 

17. Zmiana §23 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 6, 
o następującej treści: „6) Jednostka terenowa może uzyskać osobowość prawną, wskutek 
podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, nie wcześniej niż po 
upływie 2 lat od jej istnienia, w sytuacji gdy przyczynia się w sposób znaczący do realizacji 
zadań statutowych Stowarzyszenia, jak również wówczas, gdy na terenie jej działania ma 
siedzibę zamieszkania więcej niż 50 członków Stowarzyszenia”. 

18. Zmiana §23 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 7, 
o następującej treści: „7) Oddział posiadający osobowość prawną jest uprawniony do 
zaciągania zobowiązań finansowych, których łączna wartość przekracza 5.000 zł, jak również 
odpłatnego wyzbywania się pojedynczych składników majątku, których łączna wartość 
przekracza 2.000 zł, wyłącznie po pisemnej akceptacji Przewodniczącego Zarządu Głównego. 
Oddział posiadający osobowość prawną jest uprawniony do bezpłatnego wyzbywania się 
majątku wyłącznie po pisemnej akceptacji Przewodniczącego Zarządu Głównego”. 

19. Zmiana §23 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 8, 
o następującej treści: „8) Do zaciągania zobowiązań przez oddział posiadający osobowość 
prawną, stosuje się zapisy §42 niniejszego Statutu, z tym zastrzeżeniem, że do zaciągania 
przez oddział zobowiązań finansowych których łączna wartość przekracza 5.000 zł wymagana 
jest pisemna akceptacja Przewodniczącego Zarządu Głównego”. 
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20. Zmiana §23 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 9, 
o następującej treści: „9) Likwidacja oddziału posiadającego osobowość prawną 
przeprowadzana jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia, podczas gdy uchwała 
o rozpoczęciu likwidacji może zostać podjęta zarówno przez Zarząd Oddziału, jak i Zarząd 
Główny Stowarzyszenia”. 

21. Zmiana §26 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 3, 
o następującej treści: „3) Walne Zebranie Członków Oddziału jest związane poleceniami 
wydanymi przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd Główny 
Stowarzyszenia”. 

22. Zmiana §26 Statutu poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 4, 
o następującej treści: „4) Dla skuteczności wszelkich uchwał Walnego Zebrania Członków 
Oddziału - z wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru członków władz jednostki terenowej - 
wymagane jest potwierdzenie ich przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia”. 

23. Zmiana §29 Statutu, poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści następującego 
zapisu: „Jako powiadomienie należy rozumieć jedną z następujących sytuacji: (1) 
zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia, (2) nadanie listu 
poleconego/przesyłki kurierskiej na adres członka Stowarzyszenia widniejący w Deklaracji 
członkowskiej, (3) poinformowanie członka osobiście, poparte jego pisemnym potwierdzeniem, 
(4) nadanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez członka 
w Deklaracji Członkowskiej”. 

24. Zmiana §31 Statutu, poprzez nadanie mu następującej treści, zamiast treści dotychczas 
obowiązującej: „1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swojego 
działania. 2. Zarząd Oddziału jest związany poleceniami wydanymi przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia. 3. Zarząd Oddziału podejmuje 
uchwały, jak i wszelkie inne decyzje i działania kolegialnie, podejmując je zwykłą wiekszością 
głosów, chyba że inaczej postanowiono w niniejszym Statucie, lub co innego wynika 
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa”. 

25. Zmiana §32 Statutu, poprzez dodanie do jego aktualnie obowiązującej treści nowego punktu 5, 
o następującej treści „5) Dla skuteczności wszelkich uchwał Zarządu Oddziału wymagane jest 
potwierdzenie ich przez Zarząd Główny Stowarzyszenia”. 

§2 
W związku z usunięciem i dodaniem paragrafów w statucie, aktualna numeracja podlega 
uporządkowaniu, zaś członkowie obecni na niniejszym Walnym Zebraniu polecają Zarządowi 
Głównemu sporządzenie tekstu jednolitego Statutu oraz wypełnienie stosownych obowiązków 
formalnych, w szczególności w zakresie zgłoszenia przedmiotowej Uchwały do Krajowego 
Rejestru Sądowego. 
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Sekretarz:             Przewodniczący: 

———————————                   ———————————
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