Statut Stowarzyszenia „Klub Higienistek"
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie „Klub Higienistek", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Puławy.

§2
§3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności.
§4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§5
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej
autonomii.
2. Stowarzyszenie może w ramach działalności statutowej tworzyć oddziały, filie, spółki, fundacje
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§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich
działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Pracownikami stowarzyszenia mogą być
również jego członkowie.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§7
I. Celem stowarzyszenia jest:
1. Aktywne propagowanie zawodu dyplomowanej higienistki stomatologicznej i licencjonowanej
higienistki dentystycznej.
2. Promocja higieny jamy ustnej wśród społeczeństwa.

3. Integracja środowiska zawodowego poprzez wymianę doświadczeń i wiedzy praktycznej
w Polsce i poza granicami. Rozwój i zacieśnienie stosunków środowiska higienistek
stomatologicznych.
4. Kształtowanie etyki zawodowej.
5. Aktywizacja środowiska higienistek stomatologicznych w Polsce.
6. Identyfikowanie problemów i zagrożeń dotyczących grupy zawodowej - higienistek.
stomatologicznych oraz proponowanie działań na rzecz ich rozwiązania.
7.

Holistyczne podejście do profilaktyki.

8. Tworzenie innowacyjnych i holistycznych rozwiązań w tworzeniu programów profilaktycznych.
9. Ochrona i promocja zdrowia.
10. Prowadzenie działań edukacyjnych i promocji zdrowia w profilaktyce stomatologicznej.
11. Działalność rzecznicza. Ochrona praw zawodu dyplomowanej higienistki stomatologicznej
i licencjonowanej higienistki dentystycznej oraz reprezentowanie interesów tej grupy.
12. Promocja postaw prozdrowotnych, w kontekście medycznym, psychologicznym i społecznym.
13. Rozwój, upowszechnianie i wspieranie wszelkich form kształcenia
14. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka.
17. Działalność w obszarze kultury i sztuki.
18. Działalność charytatywna.
II. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w formie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku
publicznego. Przedmiot działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności
gospodarczej.
III. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności
pożytku publicznego.
§8
I. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie regularnych zebrań, dyskusji oraz tworzenie nowych projektów dotyczących
promocji zdrowia i profilaktyki jamy ustnej oraz zawodu higienistki i jej roli w profilaktyce
dentystycznej.
2. Współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, pozarządowymi, branżowymi i
innymi podmiotami w Polsce i na świecie, w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, w tym
jednostkami zrzeszającymi zespoły stomatologiczne.
3. Zrzeszenie jak największej liczby higienistek stomatologicznych oraz uaktywnienie ich poprzez
zaangażowanie w działania Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie działalności klubowej.

5. Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych.
6.

Prowadzenie akcji informacyjnych, promocyjnych oraz wspieranie nowatorskich działań w
obszarze celów statutowych.

7.

Przyłączanie się do istniejących ogólnopolskich akcji profilaktycznych i wydarzeń w zakresie
promocji zdrowia.

8.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.

9.

Zdobywanie i gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na realizację działań statutowych
Stowarzyszenia, w szczególności za pomocą dotacji z organów administracji publicznej,
funduszy Unii

Europejskiej, dotacji i darowizn od osób prawnych i fizycznych.

10. Wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynny udział w życiu publicznym
i społecznym.
11.

Uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach, seminariach i warsztatach
umożliwiających poszerzenie umiejętności i wiedzy w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.

12. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii.
13. Organizację i prowadzenie konferencji, szkoleń, warsztatów, kursów i konsultacji.
14. Współpracę z mediami publicznymi i komercyjnymi w zakresie działań zmierzających do
realizacji celów Stowarzyszenia.
15. Prowadzenie stron, blogów i serwisów internetowych poświęconych tematyce związanej
z celami Stowarzyszenia.
16. Tworzenie bazy lokalowej, technicznej, materialnej dla działalności prowadzonej przez
Stowarzyszenie.
17. Świadczenie usług w interesie ogólnym.
II. Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie może zabiegać o patronat, dofinansowywanie
i wszelkiego rodzaju pomoc ze strony samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda dyplomowana higienistka stomatologiczna
i licencjonowana higienistka dentystyczna, która:
- wraz z pisemną deklaracją przedłoży skan dyplomu,
- chce wnieść swój wkład (finansowy, rzeczowy, merytoryczny) w zakresie promocji idei
Stowarzyszenia i wsparcia działalności Stowarzyszenia.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia lub własną pracę i wolny
czas.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby, które podjęły naukę na kierunku
licencjonowana higienistka dentystyczna oraz dyplomowana higienistka stomatologiczna.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, niezależnie od swej
narodowości, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu
albo co najmniej 25% członków Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani

przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie

pisemnej deklaracji, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności połowy
składu.

Członkowie zwyczajni mają prawo:

§ 12

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, konferencjach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia,
e) regularnego opłacania składek.
§ 14
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
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przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia na podstawie Uchwały Zarządu przez Zarządu z powodu z powodu rażącego
naruszenia zasad statutowych obowiązujących wszystkich członków Stowarzyszenia i/lub
nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie
do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie
jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 17
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.
§ 18
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem zarządu, zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
2. Uchwały zarządu zapadają w głosowaniu jawnym i wymagają jednomyślności. Od zasady tej nie
przewiduje się wyjątków.

§ 19
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma
wymaganego kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od
dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

§ 21

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia
Zarząd
§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa
Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku .
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
§ 23
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) określanie i realizację programów działania Stowarzyszenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami,
k) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
Stowarzyszenia i członków Zarządu, organizację wolontariatu i angażowanie wolontariuszy,
l) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
ł) uchwalanie regulaminów i powoływanie ciał konsultacyjno-doradczych, ciał wspierających rozwój
Stowarzyszenia,
m) powołanie funkcji Mentora dającego wsparcie merytoryczne członkom Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia może częściowo bądź całkowicie zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku
uiszczania składek członkowskich na jego pisemny wniosek.
Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

§ 25

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i

Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
e) programy Unii Europejskiej i innych organizacji europejskich i międzynarodowych,
f) przychody z własnego majątku,
g) przychody z działalności odpłatnej,
h) inne dozwolone prawem wpływy.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Sposób reprezentacji
§ 27
Do składania oświadczeń woli, w sprawach majątkowych i niemajątkowych, w tym opiniowania,
zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 29
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

