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TEKST JEDNOLITY 

 

Zał. do uchwały nr 1/2013 z dnia 28.03.2013 r. 

uwzględniający zmiany dokonane  

uchwałą Nr 1/12/2020 z dnia 16.12.2020 r.  

oraz uchwałą nr 1/02/2021 z dnia 24.02.2021r. Walnego Zgromadzenia Członków 

 

 

 

 

S T A T U T 

 

STOWARZYSZENIA KOLEGIUM LEKARZY CHIRURGÓW 

 

PREAMBUŁA 

 

W stale reformowanym systemie ochrony zdrowia w Polsce jedną z kluczową ról pełnią  

i będą nadal pełnić lekarze specjaliści w zakresie chirurgii, świadczący usługi medyczne  

w ramach indywidualnych specjalistycznych praktyk i praktyk grupowych , na rzecz 

różnych podmiotów leczniczych. 

 

Celem zintegrowania działań, bieżącej oceny współpracy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia i innymi instytucjonalnymi formami Płatnika, pomocy w procesie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych i specjalizacji, reprezentowania środowiska lekarzy chirurgów 

wobec władz samorządowych, przedstawicieli Rządu, tworzymy “Stowarzyszenie Kolegium 

Lekarzy Chirurgów ”. 

 

Swoimi działaniami Kolegium będzie służyć zarówno interesom pacjentów,  jak też lekarzy  
specjalistów w zakresie chirurgii świadczących usługi medyczne w różnych formach 

organizacyjnych. 

 

Szczecin, 28.03.2013 r., Członkowie Założyciele 

 

 

 

 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Chirurgów” i w dalszej 

części tego statutu nazywane jest Kolegium. Kolegium działa na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 kwietnia1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

Terenem działalności Kolegium jest obszar Polski i krajów Unii Europejskiej.  

 

 



2  

§ 3 

Siedzibą władz Kolegium jest miasto Szczecin. 

 

§ 4 
Kolegium jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem lekarzy specjalistów  

w zakresie chirurgii. 
 

§ 5 

Kolegium powstało z inicjatywy lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii, praktykujących  

w formie indywidualnych specjalistycznych praktyk, praktyk grupowych i innych form 

działalności leczniczej. 

 

§ 6 
Kolegium posiada osobowość prawną. 

 

§ 7 

Czas trwania Kolegium jest nieograniczony. 

 

§ 8 
Kolegium może być członkiem zagranicznych organizacji o takich samych lub 

podobnych celach działania. 

 

§ 9 

1. Stowarzyszenie używa logo i pieczęci. Wzór logo i pieczęci ustala Zarząd Kolegium. 
2. Kolegium może posiadać odznaki symbolizujące członkostwo zwyczajne, honorowe  

i stowarzyszone, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3. Kolegium może wydawać dokument o członkostwie zwykłym i wspierającym. 

 

 

 

Rozdział II 

CELE I FORMY DZIAŁANIA 

 

§ 10 

Celem Kolegium jest: 

1) wspieranie lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii w wykonywaniu swoich praktyk; 
2) reprezentacja członków Kolegium przed NFZ, samorządami, pracodawcami i innymi 

instytucjami mającymi wpływ na ich status społeczny i materialny. 

3) oddziaływanie na treści i formy szkolenia przed- i podyplomowego w zakresie chirurgii; 
4) wyznaczanie kierunków i zasad oraz ułatwianie i usprawnianie kształcenia 

podyplomowego oraz ustawicznego rozwoju zawodowego, w celu podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych swoich członków; 

5) wywieranie wpływu na podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń  

w zakresie wykonywanych praktyk; 

6) wspieranie aktywności naukowej; 

7) integracja środowiska lekarzy specjalistów w zakresie chirurgii; 
8) aktywne uczestnictwo w procesach przekształceń w ochronie zdrowia w Polsce. 
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§ 11 

Kolegium dąży do realizacji swoich celów, w szczególności poprzez: 

1) wyznaczanie i negocjowanie standardów i zasad dotyczących organizacji oraz 

finansowania ambulatoryjnej specjalistycznej i szpitalnej opieki zdrowotnej; 

2) ustalanie standardów oceny jakości ambulatoryjnej specjalistycznej i szpitalnej opieki 

zdrowotnej; 

3) promowanie i współtworzenie ośrodków kształcenia lekarzy specjalistów w zakresie 

chirurgii; 

4) rekomendowanie kierowników specjalizacji; 

5) pomoc w dostępie do akredytowanych miejsc szkolących; 

6) podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń poprzez grupy rówieśniczo-

koleżeńskie; 

7) publikację  materiałów o charakterze pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

8) finansowanie, organizowanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe; 

9) przyznawanie stypendiów naukowych i szkoleniowych; 

10) współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których 

działalność dotyczy ambulatoryjnej specjalistycznej i szpitalnej opieki zdrowotnej; 

11) zapewnienie doradztwa organizacyjnego prawnego i finansowego lekarzom 

specjalistom w zakresie chirurgii; 

12) prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
 

 

Rozdział III 

ZASADY CZŁONKOSTWA 

 

§ 12 

1. Członkami Kolegium mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Kolegium zrzesza w swoich szeregach: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków honorowych; 

3) członków wspierających. 
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. 

 

§ 13 

Członkiem zwyczajnym Kolegium może być lekarz posiadający specjalizację z zakresu 

chirurgii lub będący w trakcie specjalizacji, który: 

1) złoży do Zarządu Kolegium pisemną deklarację przynależności; 
2) zostanie przyjęty w poczet członków Kolegium przez Zarząd Kolegium mocą uchwały 

podjętej zwykłą większością głosów. 

 

§ 14 

1. Zarząd Kolegium może odmówić przyjęcia w poczet członków Kolegium lekarza. 
2. Od decyzji odmowy przyjęcia podjętej przez Zarząd Kolegium przysługuje odwołanie do 

Walnego Zgromadzenia Kolegium. 

 

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) czynnego i biernego wyboru do władz Kolegium; 

2) czynnego uczestnictwa w posiedzeniach szkoleniowych i naukowych, organizowanych 
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przez Kolegium; 

3) korzystania z urządzeń, publikacji, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz innych 

udogodnień, zgodnie z przepisami ustalanymi przez odpowiednie władze Kolegium; 
4) korzystania ze zniżek w opłatach za uczestnictwo w imprezach szkoleniowych  

i naukowych organizowanych przez Kolegium; 

5) ubiegania się o stypendia naukowe i szkoleniowe przyznawane przez Kolegium; 
6) noszenia odznaki Kolegium oraz używania tytułu członka Kolegium; 

7) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Kolegium. 

 

§ 16 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1) aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Kolegium. 
2) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał władz Kolegium oraz regulaminów i instrukcji 

obowiązujących w działalności Kolegium; 

3) regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie 

Kolegium. 

 

§ 17 

1. Członkiem wspierającym Kolegium może być każdy lekarz oraz inna osoba fizyczna lub 

prawna zainteresowana działalnością Kolegium, która zostanie przyjęta w poczet członków 

Kolegium przez Zarząd mocą uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 

2. Osoba prawna działa w Kolegium przez swojego przedstawiciela. 
 

§ 18 

Członkowie wspierający mają prawo: 
1) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Kolegium z głosem doradczym; 
2) czynnego uczestnictwa w posiedzeniach szkoleniowych i naukowych, organizowanych 

przez Kolegium; 

3) korzystania z urządzeń, publikacji, pomocy dydaktycznych i naukowych oraz innych 

udogodnień, zgodnie z przepisami ustalanymi przez odpowiednie władze Kolegium; 

4) korzystania ze zniżek w opłatach za uczestnictwo w imprezach szkoleniowych  

i naukowych organizowanych przez Kolegium; 

5) ubiegania się o stypendia naukowe i szkoleniowe przyznawane przez Kolegium; 

6) noszenia odznaki Kolegium. 

 

§ 19 

Członkowie wspierający mają obowiązek: 
1) aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Kolegium; 
2) przestrzegać postanowień Statutu, Uchwał władz Kolegium oraz regulaminów i instrukcji 

obowiązujących w działalności Kolegium; 

3) regularnie opłacać składki w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie 

Kolegium. 

 

§ 20 

Członkiem Honorowym Kolegium może zostać obywatel polski lub obywatel innego 

państwa, posiadający szczególne zasługi w rozwoju określonego rodzaju specjalizacji, 

rozwoju Kolegium, lub na polu współpracy międzynarodowej. 
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§ 21 

Godność Honorowego Członka Kolegium nadawana jest przez Walne Zgromadzenie 
Kolegium na wniosek Zarządu Kolegium. 

 

§ 22 

Honorowy Członek Kolegium posiada prawa członka zwyczajnego określone w § 15 punkt 2 

do 7. Ponadto Członek Honorowy Kolegium: 

1) posiada prawo do noszenia odznaki Honorowego Członka Kolegium oraz posiada 

zaświadczenia potwierdzające honorowe członkostwo w Kolegium; 

2) jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składek członkowskich. 

 

§ 23 

1. Członkostwo członków zwyczajnych i wspierających ustaje na skutek: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Kolegium; 

2) śmierci członka. 

2. Wykluczenie członka Kolegium następuje w wyniku: 
1) skreślenia z listy członków przez Zarząd Kolegium w przypadku niepłacenia składek 

przez okres ponad 1 roku mimo pisemnego upomnienia; 

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd Kolegium, na wniosek Zarządu lub członka 

Kolegium, za działalność na szkodę Kolegium lub popełnienie czynu niegodnego 

członka Kolegium. 

 

§ 24 

Członek wykluczony traci wszystkie uprawnienia wynikające z członkostwa, określone  

w § 15 i 18. 
 

§ 25 

Członek wykluczony może być ponownie przyjęty na zasadach określonych w § 13, pod 

warunkiem uiszczenia zaległych składek. 

 

§ 26 

Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia 

Kolegium. 

 

 

Rozdział IV 

WŁADZE KOLEGIUM 

 

§ 27 

Władzami Kolegium są: 

1) Walne Zgromadzenie; 

2)  Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 28 

Władze Kolegium wybierane są na Walnym Zgromadzeniu Wyborczym w głosowaniu 

jawnym lub tajnym na okres 5 lat, czyli okres kadencji. Kadencje władz Kolegium są 

równoczesne. Z wyjątkiem przypadków określonych innymi postanowieniami Statutu, 

uchwały wszystkich władz Kolegium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 
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najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,  

a w przypadku braku kworum, po 15 minutach odbywa drugi termin zebrania, na którym 

uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków.   

 

§ 29 

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Kolegium, które może zostać zwołane w trybie 

zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 

 

§ 30 

1. W Walnym Zgromadzeniu Kolegium biorą udział członkowie zwyczajni. 
2. W Walnym Zgromadzeniu Kolegium z głosem stanowiącym biorą także udział 

członkowie Zarządu Kolegium. 

 

§ 31 

Walne Zgromadzenie Kolegium w trybie zwyczajnym jest zwoływane przez Zarząd 

Kolegium co dwa lata. Zarząd Kolegium zobowiązany jest poinformować członków 

zwyczajnych o miejscu, terminie, proponowanym porządku obrad, ordynacji wyborczej, 

najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. Uznaje się za 

prawnie wiążące następujące formy powiadomienia o terminie Walnego Zgromadzenia: 

pisemne, telefoniczne i drogą email. 

 

§ 32 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Kolegium należy: 

1) wytyczanie strategii rozwoju oraz głównych kierunków działalności merytorycznej  

i finansowej Kolegium; 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

3) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Kolegium; 
4) wybór prezesa oraz pozostałych członków Zarządu Kolegium; 

5) wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej; 

6) zatwierdzanie planów i sprawozdań finansowych oraz uchwalanie wysokości składki 
członkowskiej; 

7) nadawanie godności Honorowego Członka Kolegium; 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał wykluczających członków; 
9) podejmowanie uchwał dotyczących zmiany Statutu bądź rozwiązania Kolegium oraz we 

wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Kolegium. 

 

§ 33 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium może być zwołane: 

1) z inicjatywy Zarządu Kolegium; 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

3) na wniosek podpisany imiennie przez co najmniej 2/3 członków Kolegium. 
 

§ 34 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium organizowane jest przez Zarząd Kolegium, 

nie wcześniej niż 10 dni, a nie później niż 20 dni od daty doręczenia prawomocnego wniosku. 

Zarząd Kolegium zobowiązany jest poinformować członków zwyczajnych o miejscu, 

terminie, proponowanym porządku obrad, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uznaje się za prawnie wiążące następujące formy 

powiadomienia o terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia : pisemne, telefoniczne  

i drogą email. 
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§ 35 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kolegium obraduje nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. Rozszerzenie porządku obrad może nastąpić w wyniku uchwały podjętej 

większością 2/3 głosów obecnych osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 36 

1. Zarząd Kolegium liczy od jednej do trzech osób, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Członka 

Zarządu. 

2. Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala Walne Zgromadzenie. 

 

§ 37 

Prezes i pozostali członkowie Zarządu Kolegium wybierani są przez walne Zgromadzenie 

Kolegium zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek Zgromadzenia 

głosowanie może być tajne. Kandydaci proponowani są bezpośrednio przez członków 

zwyczajnych. 

 

§ 38 

Pierwszy Prezes wybierany jest równocześnie z wyborem pierwszego Zarządu Kolegium na 

równoczesne kadencje. 

§ 39 

Do kompetencji Prezesa Zarządu Kolegium należy: 

1) wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia Członków; 

2) kierowanie bieżącą działalnością Kolegium; 

3) reprezentowanie Kolegium i tworzenie warunków do realizacji jego strategii działania; 

4) kierowanie pracą Zarządu Kolegium. 

 

§ 40 

1. Do kompetencji Zarządu Kolegium należy: 

1) reprezentowanie Kolegium na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
2) kierowanie działalnością Kolegium zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami 

Walnego Zgromadzenia; 

3) rozpatrywanie spraw spornych; 
4) tworzenie i rozwiązywanie zespołów problemowych oraz określanie ich regulaminów; 

5) nadzorowanie działalności finansowej Kolegium zgodnie z wytycznymi Walnego 

Zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku 

nieruchomego Kolegium; 

6) zatwierdzanie składu Komisji Kolegium, proponowanych przez ich przewodniczących; 

7) uchwalanie regulaminów i instrukcji wewnętrznych Kolegium; 

8) wnioskowanie w sprawie nadania członkostwa honorowego; 

9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Kolegium do stowarzyszeń i organizacji 

zagranicznych; 

10) zatrudnianie oraz zwalnianie etatowych pracowników; 
11) wydawanie i opiniowanie regulaminów i instrukcji dotyczących funkcjonowania 

podstawowych jednostek organizacyjnych Kolegium; 

12) opracowywanie zasad i wydawanie opinii na temat dokształcania i kształcenia się 

lekarzy chirurgów; 
13) wydawanie regulaminów i instrukcji dotyczących zasad prowadzenia działalności 

finansowo-gospodarczej przez władze niższego szczebla; 

14) podejmowanie uchwał, ustalanie regulaminów i załatwianie spraw bieżących nie 

zastrzeżonych do kompetencji innych organów Kolegium; 
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15) wykonywanie uprawnień wynikających z posiadania osobowości prawnej Kolegium,  

w tym tworzenie ,powoływanie i przejmowanie jednostek wykonujących działalność 

gospodarczą w zakresie ochrony zdrowia, np. podmiotów działalności leczniczej. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcją, o ile Walne Zgromadzenie tak postanowi. 

§ 41 

Zarząd Kolegium zbiera się na swych posiedzeniach w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 

cztery razy w roku. W okresie między posiedzeniami Zarządu pracami Kolegium kieruje 

Prezes. 

 

§ 42 

Uchwały Zarządu Kolegium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego wiceprezesa. W razie 

równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego zebranie. 

 

§ 43 

W razie zaprzestania pełnienia funkcji Członka Zarządu w toku kadencji, Zarząd Kolegium 
ma prawo dokooptować na okres do końca kadencji do składu Zarządu nowych członków,  

w liczbie nie większej niż jeden.  

 

§ 44 

Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków, spośród których 

wybiera zastępcę przewodniczącego. 

 

§ 45 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Kolegium należy: 
1) prowadzenie okresowych kontroli całokształtu działalności Kolegium, w tym działalności 

gospodarczej i finansowej, nie rzadziej niż jeden raz w roku; 

2) występowanie do Zarządu Kolegium z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli  

i żądanie wyjaśnień; 

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kolegium; 

4) występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu; 

5) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Kolegium; 
6) uczestnictwo z głosem doradczym w pracach Zarządu Kolegium. 

 

§ 46 

W miejsce ustępujących członków Komisji Rewizyjnej przewodniczący tej komisji powołuje 

wybranych przez siebie członków Kolegium, z tym że liczba dokooptowanych nie może 

przekraczać 2 członków. 

 

 

Rozdział V 

KOMISJE KOLEGIUM 

 

§ 47 

W przypadku uzasadnionej konieczności Zarząd Kolegium może powołać stałe lub czasowe 

komisje Kolegium. 
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§ 48 

 

Przy Zarządzie mogą funkcjonować np. następujące Komisje Kolegium: 

1) Komisja Edukacji, Egzaminów i Ustawicznego Rozwoju Zawodowego; 

2) Komisja Promocji; 

3) Komisja Publikacji i Pomocy Dydaktycznych; 

4) Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza; 

5) Komisja Organizacji i Zarządzania; 

6) Komisja ds. Praktyk Lekarzy Chirurgów. 
 

§ 49 

Przewodniczących komisji ustala Zarząd Kolegium. Nowo wybrani przewodniczący komisji 

proponują skład osobowy komisji w liczbie od 3 do 7 członków. Skład osobowy komisji 

Kolegium podlega zatwierdzeniu w drodze uchwały Zarządu Kolegium. Komisje działają 

opierając się na regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd Kolegium. 

 

§ 50 

W przypadku ustąpienia z pełnionej funkcji przewodniczącego komisji w trakcie trwania 
kadencji, Zarząd wybiera spośród grona członków kolegium pełniącego obowiązki 

przewodniczącego komisji. 

 

§ 51 

Komisje realizują zadania wynikające z wytycznych programowych wyznaczonych przez 

Walne Zgromadzenie i Zarząd Kolegium. Komisje przygotowują propozycje strategii  

i kierunków rozwoju Kolegium w odpowiednich dziedzinach. 

 

 

 

Rozdział VI  

MAJĄTEK KOLEGIUM 

 

§ 52 

Majątek Kolegium stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne zasoby materiałowe. 
 

 

§ 53 

Majątek Kolegium pochodzi ze: 

1) składek członkowskich; 

2) dochodów z działalności gospodarczej; 

3) darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej; 
4) dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek, zarówno  

w kraju, jak i za granicą według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie; 

5) dochodów z majątku Kolegium. 

6) innych wpływów. 
 

§ 54 

Majątkiem Kolegium zarządza Zarząd i w tym zakresie może udzielać pełnomocnictw. 
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§ 55 
1. Działalność gospodarcza w Kolegium prowadzona jest według ogólnie obowiązujących 

przepisów. 

2. Dochód z tej działalności powinien być przeznaczony na działalność statutową Kolegium 

oraz na inwestycje powiększające majątek organizacji. 

3. Osobą upoważnioną w imieniu Kolegium do składania oświadczeń woli w zakresie praw  

i obowiązków majątkowych i niemajątkowych jest Prezes Zarządu Kolegium. 

4. Oświadczenia woli, o których mowa w ust. 3, odnoszą się także do zobowiązań ze 
stosunku pracy. 

5. Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 56 

1. Zarząd Kolegium ma prawo w imieniu Kolegium nabywać, zbywać i obciążać 

nieruchomości oraz przyjmować darowizny i zapisy. 

2. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Kolegium określają 

obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne regulaminy i instrukcje Kolegium. 

 

§ 57 

1. Kolegium prowadzi działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych. 
2. Zarząd Kolegium może podejmować zgodną z obowiązującymi przepisami, stałą lub 

doraźną działalność gospodarczą. 

 

§ 58 

Działalność gospodarcza i finansowa Kolegium jest prowadzona na podstawie budżetu 

obejmującego rok kalendarzowy. 

 

Rozdział VII  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 59 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Kolegium podejmuje Walne Zgromadzenie  większością 

2/3 głosów obecnych i głosujących. 

 

§ 60 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Kolegium podejmuje Walne Zgromadzenie  większością 2/3 

głosów obecnych i głosujących. 

§ 61 

Majątek po zlikwidowanym Kolegium przeznacza się na cele określone w uchwale 

likwidacyjnej. 

 
 

 

Za zgodność tekstu jednolitego uwzględniającego dokonane zmiany 

 

Zarząd Stowarzyszenia: 

 


