
STATUT
Rozdział I

Postanowienia ogólne

$1

1. Tworzy się związek pracodawców pod nazwą Zwięek Pracodawców Mazowieckie Porozumienie

Szpitali Powiatowych zwany w dalszej części Statutu ,,Związkiem,,.

Ż. Związektworzy się na czas nieozrlaczony.

3. Zwięek działa na podstawie ustawy z dnja 23 mąa 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U' Nr
55, poz. 23 5 z późniejszymi zmianami).

4. Związek działa równięŻ w oparciu o ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską konwencje

międzynarodowe dotyczące pracodawców i pracobiorców, jako partnerów społecmych.
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1. Zwięek ma osobowość prawną.

2. SiedzibąZwiąku jest miasto Wyszków, ul. Kornisji Edukacji Narodowej 1

3. Terenem działania Zwięku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

$3

Związek jest dobrowolną samorządnąorganizacją niezaleŻnąw swej działalności statutowej od organów

administracji rządowej i samorządu terytorialnego otaz organizacji politycznych, społecznych i
zawodowych.
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Związek opiera swą działalność na społecmej pracy człoŃów, przy czym moŻe też zatrudniac
pracowników.
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I . Zlłiązek uĘwa pieczęci ze swojąnazwą i adresem.

2. Związek może uĘwać, skrótu ,,Porozumienie Mazowieckie" oTaz wyrożmiającego go maku
graftcznego, zgodnego ze wzoTem zatwterdzonym przez Zarząd Związku.

Rozdział II

CeIe i zadania Związku oraz sposoby i formy ich realizacji

$6

1. Celem działaniaZwiązkujest ochrona praw reprezentacja interesów członków Związku.

2. Do zadań Związku na\eĄ w szczególności:

1) wspólna reprezentacja i wspieranie członków Zwięku w negocjacjach warunków umów na

świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami

dysponującymi środkami publicmymi lub prywatnymi przeznaczonymi na finansowanie

świadczeń zdrowotnych,

2) kreowanie polityki zdrowotnej na forum samorządowym i rządowym pop[Zez współłidział w

działaniach legislacyjnych zwtązanych z ochroną zdrowia w Polsce oraz bezpośrednie

oddziĄwanie na organy administracj i publicznej,

3 ) wspi eranie w dr uŻania przekształceń systemowych w ochroni e zdr owia,

4) delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzpublicznych,

5) współpraca Ze wszystkimi organizacjami i środowiskami działającymi w obszarue szeroko

rozumianej ochrony zdrowia, w ce1u ochrony wspólnych interesów,

6) wspieranie członków Związku w negocjonowaniu zakładowych układów zbiorowych placy'

7) udzielanie pomocy prawnej i organizacyjnej członkom Zwiąź.u w zakresie prowadzonej w

systemie ochrony zdr ow ia działalności

8) organizowanie i wspieranie kształcenia członków Związku.
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1 . Zwięek realizuje swoj e cele l zadania poprzez współpracę z organami administracj i publiczrej oraz
innymi organizaejami działającymiw obszatze szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

2. Cele i zadania Związku są realizowan e w szczegolności poprzez:

1) delegowanie przedstawicie|i Zwtązku do udziału we wsą'stkich negocjacjach, które mogą mieć
wpływ na działalnośó i fuŃcjonowanie członków Związkuna rynku świadczeńzdrowotnych,

2) tworzenie wspólnej reprezentacji członków Związku w negocjacjach warunków umów na

świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami

dysponującymi środkami publicznymi lub prywatnymi przeznaczonymi na finansowanie

świadczeń zdrowotnych,

3) tworzenie mechanizmów rozwią4wania sporów zbiorowych pracy oraz sporów powstałych w

związku zprowadzeniem dztałalności w systemie ochrony zdrowia,

4) organizowanie zespołów doradcrych i eksperckich oraz delegowanie przedstawicieli Związku do

organów doradczych władz publicznych'

5) inicjowanie i wspomaganie inicjatyw w zakresie wdrazania przeksńałceń systemowych w

ochronje zdrowia,

6) wspomaganie i organizowanie działalności szkoleniowej i promocyjnej na rzecz członków

Związku,

7) prezentowanie przed organami władry publicznej opinii w sprawach związanych z organizacjąi

fi nansowani em ochrony zdr ow ia,

8) wspieranie członków Związku w postępowaniach administracyjnych i sądowych złviązanych z
ich działaniem w systemie ochrony zdrowia.

Rozdział III

Członkostwo

$8

i. Cźonkostwo w Zwią*u jest dobrowolne i nie ograniczadziałalności własnej człor'lka.

2. Członkiem Związkumożebyć, osoba prawna, której celem statutowym jest prowadzenie działalności

co najmniej w zakresie \ecznictwa szpitalnego.
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1. Decyzję o przyjęciu w poczet człoŃów podejmuje Zarząd' uchwałą na pisemny wniosek
zainteresowanego' w terminie nie dłuzszyLn niz 1 miesiąc licząc od dnia otrzym ania przez Związek
kompletnego wniosku.

2. W razte odmowy przyjęcia w poczet członków Zwtęku wnioskodawcy przysługuje odwołanie do

Zgromadzenia ogólnego za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej' Zgromadzenie ogólne podejmuje

uchwałę tej sprawie na Swym najblizszym posiedzeniu, nie później jednak niz w ciągu 3 miesięcy od

otrrymanta odwołania.

3. Członek wstępujący do Związku obowiązany jest uiścić wpisowe.

4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w stosunku do członków załoĘcieli uczestniczących w

Z gr omadzeniu Z ał o Ą ciel s k i m.

$10

Członkow i e Zw i ązku maj ą
1. czynne i bieme prawo wyborcze,

Ż' prawo uczestniczenia w pracach Związku i jego organów pod warunkiem spełnienia wsązstkich

wymagań statutowych,

3. prawo korzystania Z pomocy i wsparcia Zwięku we wsąystkich sprawach na|eżących do jego

kompetencji

4. prawo do dostępu i korzystania z wszelkich informacji o pracy Związku,

5' prawo zg}aszania wszelkich wniosków dotycących działalności Związku

$11

1. Członkowie Związku mvięani są uchwałami podjętymi przez organy Związku w zakresie ich

kompetencji statutowych i nie naruszaj ących zasady wyrazonej w $ 8 ust, 1

Ż. Członkowie zobowiązani są do:

1) aktywnego udziału w pracach Zwiąń<u,

2) przęstrzegania postanowień Statutu i regulaminów Związku orazuchvłałjego organów,

3) terminowego uiszczania składek.

4) udzielania organom Związku infonnacji niezbędnych dla jego działalności.
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1.

5) wspierania Związkuw wykonywaniu zadań statutowych.

$12

Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1) wystąpienia ze Związku,

2) rorwiązania Zwiąrku,

3) likwidacji cńonka Zwlęku,

4) podjęcia przez Zgromadzenie ogólne uchwały o wykluczeniu ze Związku, podjętej na wniosek

Zarządu w wypadku:

a) działainości cńorka na szkodę Związku,

b) uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych )

c) uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres dłuzszry niz 6 miesięcy.

Dekiarację wystąpienia, członek składa w formie pisemnej pod rygorem niewamości ze skutkiem na

koniec miesiąca, w którym deklaracja została ńoŻona.

Wykluczenie cńonka następuje na mocv uchwały Zgromadzenia ogólnego, podjętej w głosowaniu

tajnym na wniosek Zarządu, większością Żl3 g}osow, przy obecności co najmniej 50 yo + I Iiczby

członkow Zgramadzenia o gólne go.

Uchwała o wykluczeniu członka Związku jest ostateczrla.

Członkostwo w Związku zosta1e zawieszone w wypadku uchylania się od opłacania składek

członkowskichprzez okres dłuzszy niz 3 miesiące.

Zawjeszenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej w głosowaniu tajnym, przry

obecności co najmniej 50 oń człoŃow Zarządu.

7. W związku z ustaniem członkostwa nie przrysługuj e żadne roszczenie do majątku Zwięku.

Rozdział IV

Organy Związku

$13

organami Związku są:

I. Zgromadzenie ogólne,

Ż. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

2.

l

4.

5.

6.
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$14

Uchwały kolegialnych organów Zwtązku podejmowane Są w głosowaniu jawnym, mlryl<łą

większościągłosów chyba, ze Statut postanawia inaczej'

Głosowanie tajne zarządza przewodntczący posiedzenia organu kolegialnego na wniosek co najmniej

50 % +1. uprawnionych do głosowania.

W sprawach personalnych głosowania są tajne'

Kadencja organów Związku trwa 3 lata i zaczyna się z chwilą ich powołania, a upĘwa z dniem

odbycia Zgromadzenia ogólnego Sprawozdawczo - Wyborczego. Mandaty członków organów

wygasają z dniem odbycia się tego Zgromadzenia, z wyłączeniem sytuacji okreś1onych w niniejszym

Statucie.

$1s

1. Zgromadzenie ogólne jest najwyŻszym organem Związku.

2. Zgromadzenia ogole mogą byó :

. Sprawozdawczo-Wyborcze

. Zwycza.ine,

. Nadnłyczajne.

3. Zgomadzenie ogólne zwołuje Prezes, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propoą,cji

porządku obrad wszrystkich członkow Związku' co najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem.

W razie, gdy Prezes nie z:woła Zgromadzenia ogólnego, w teminach określonych Statutem,

uprawnienia w tym zakresie przechodząna Zarząd.

4. Wnioski w przedmioęie uzupełntenia porządku obrad powinny być przekazywane Prezesowi nie

póżniej niŻ 1 dni przed terminem Zgromadzenia ogóinego. Prezes jest zobowiąZany vwzględnić

wniosek złoŻony przez Co najmniej 10%o członkow Związku.

5' W Zgromadzeniu ogólnym mają prawo uczestniczyc wSZyScy członkowie Związku na zasadach

określonych w niniejszym Statucie

6. Zgromadzenie ogólne skutecmie obraduje, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% + 1 członków

Związku. W przypadku braku wymaganego kworum Prezes moŻe zwołac Zgromadzenie ogó1ne z tym

samym porządkiem obrad. Uchwały Zgromadzenia ogólnego zwołanego w drugim terminie zapadają

bez wzgl'ędu na liczbę członków reprezentowanych na Zgromadzeniu ogólnym. Dopuszcza się

nvołanie Zgromadzenia ogólnego w drugim terminie, w tym Samym dniu i miejscu' po upĘwie co

najmniej 15 minut.

J.
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7. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu ogóinym przrysługuje członkowi Związkll pod warunkiem

uiszczenia ptzez cńonka pełnej naleznej składki na koniec przedostatniego miesiąc a poprzedzającega

Zgromadzenie ogólne.

8. Kazdemu członkowi przysługuje podczas głosowania jeden głos, zzastrzeŻeniem, Że dysponuje nim

wyłącznie uprawniony przez członka przedstawiciel na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na

piśmie, pod rygorem niewamości.

9. Zgromadzeniu ogólnemu przewodrriczy Prezes lub jego Zastępca.

I0. Zgromadzenie ogólnewyraŻa swojąwolę w formie uchwał,

II. Zgromadzenie ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze zwoĘwane jest przez Prezesa, w terminie nie

przekracząącym 3 lat od początku kadencji.

12. Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest przez Prezesa co najmniej jeden raz w roku

kalendarzowym.

13. W ostatnim roku kadencji Prezesa Zgromadzenie ogólne moze odbywać się w jednym terminie,

zarówna, jako Zgromadzenie ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze, jak teŻ Zgromadzenie Zwycząne.

Zgromadzenie takie może zostać zwołane po upływie terminu okreś1onego w ust. 1 1, nie póżnie1

jednak' jakprzed upływem kadencji Prezesa'

14. Prezes moŻe zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie ogólne w przypadku, gdy uzna zlxłołanie takiego

Zgr omadzenia za ni ezb ędne, a takŻe zob ow i ązany j est j e zw oł ać

15. w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia ogólnego przez

co najmniej 30oń członków lub Komisję Rewizyjną w nieprzekraczalnym terminie 6 tygodni licąc

od daty otrzymania takiego wniosku.

s16

l. Do kompetencji Zgromadzenta ogólnego Sprawozdawczo-Wyborczego naleĘ:

1) wybór Prezesa na okres 3 lat, spośród kandydatów zgłoszonychprzez członków Związku,

2) wybór Zarządu na okres 3 lat spośród kandydatów zgłoszonych ptzezczłonków Zwlązku,

3) wybór Komisji Rewizyjnej na okes 3 lat spośród kandydatów zg}oszonych przez członków

Związku,

odwoŁywanie Prezesa, członków Zarządu oraz czŁanków Komisji Rewizyjnej,

podejmowanie uchwaĘ w sprawie roz:viązania Zwiąd<u,

uchwalenie programu działantazwiązku na okres Kadencji,

4)

5)

6)
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7) rozpatrywame i Zatwierdzanie sprawozdań Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres

kadencji,

8) udzie1anie organom' o których mowa w pkt 7, absolutorium po upĘwie kadencji,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jezeli Statut nie zawiera

odmiennych uregulowań w tym przedmiocie.

2. Wybór Prezesa oraz pozostałe1 części składu osobowego Zarządu, a takŻe członków Komisji

Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym,bezwzględną większością głosów (5a% +1).

3. odwoływanie Prezesa odbywa się na wniosek co najmnią 50% -|1 członków Związku i dobywa się w

głosowaniu taj nym, wi ększością kwalifi kowaną2 l 3 głos ów'

4. Wybór i odwołanie pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej na wniosek

Prezesa lub co najmniej 50% + 1 członków Związku i odbywa się w głosowaniu tajnym,benłzględną

większością głosów.

5. Uchwały dotyczące spraw wymienionych w ust. 1 pkt 5-9 zapada1ązwykłąwiększościągłosów.

6. Wybory do organów związku przeprowadza powołana przez Zgromadzenie ogólne Komisja

Skutacyjna w składzie 3_osobowym, Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do

władzZwiązku.

$ 17

Do kompete ncji Zgr omadzenia Zwy czajnego na7eĄ :

1. rozpatrywanie i zatwierdzanLe sprawozdań za miniony działalności Prezesa, Zarządu oraz Komisji

rewizyjnej,

z. prryjmowanie i zatwierdzanie sprawozdanla finansowego Związku za miniony rok,

3. uchwalanie budzetu i programu działaniaZwiązku na następny rok kalendarzowy.

$18

Do kompetencji Nadzwyczajnego Zgromadzenia ogólnego na|eŻąwszystkie Sprawy zawarte we wniosku

o jego zwolanie.

$1e

1. Zarąd jest olganem wykonawczymZwiązkv.

2. W skład Zarząduwchodzi 7 członkow, w tym: Prezes, Zastępca Prezesa, Skarbnik oraz Sekretarz.
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3. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodnicry tm Prezes, aw przypadku jego nieobecnościZastępca

Prezesa. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmnie1 raz na 2 miesiące'

4. Wygaśnięcie mandatu cńonka Zarządu następuje w razie:

1) upływu kadencji Zarządu,

2) reą,gnaĄi z członkostwaw Zarządzie,

3) odwołania przez organ, który podjął uchwałę o jego powołaniu,

4) śmierci

5) wystąpienia ze Zwlązku organizacji desygnującej cńonka'

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarądu skład Zarządu uzupełniany jest na najb|iŻszym

Zgromadzeniu ogólnym.

8. Zarząd skutecmie obraduje, jeŻeli uczestntczy w nim co najmniej 50oń czŁankow.

9. Zarząd podejmuje uchwały ZwyvJąwiększościągłosów, przy CZym w wypadku równej ilości głosów

przewaŻa głos Prezesa.

10. Członek Zarządu nie moze być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej.

s20

1. Do kompetencji Zarząduna\eiry:

1) podejmowanie uchwał w sprawie prryjęcia człorka Zwięku,

2) podej mowani e uchwał w sprawi e Zaw |eszenla członka Zwi ązku,

3 ) przygotowywanie proj ektów, pl anów działanta i sprawozdań Związku,

4) kształtowaniezałoŻeńpolityki finansowej Związkuoraznadzór nadjej realizacją

5) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, w tym zbycia i nabycia środków trwałych

przez ZwiązeĘ ,wańości niematerialnych i prawnych, zaciryania kedytów, zaciągania i

udzielania poĄczekorazporęczeń na kwotę powyzej i.000 (tysiąca) złoĘch,

6) zarządzanie majątkiem związku,

7) powoływanie, rozlviązywanie zespołów, komitetów - nadzorowanie ich oraz zatwierdzante

regulaminów ich działalności, powoływanie i odwoływanie ich członków, przewodniczących

zespołów, ustanawianie doradców i ekspertów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,

B) rekomendou,anie przedstawicieli Związku na kandydatów na mediatorów do rozwiązywania

sporów zbiorowych i negocjatorów układow zbiorowych,

9) desygliowanie i odwoływanie przedstawicieli Zwlęku do organów doradczych władz

publicznych,

10) podejmowanie uchwał w sprawie określenia wysokości składek i wpisowego,

,' ,/,ł"
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11) przyjmowanie wzoru maku graficznego Zwiąrku,

12) podejmowanie decyzji w innych sprawach, nie zastrzeŻonych do kompetencji innych organów

Zwiąrk:.

Ż. Zarząd składa Zgromadzeniu Zv1lczajnemu roczne sprawozdania ze swojej działalności'

$21

1. Prezes kieruje bleŻącąpracąZwiązku orazteprezentuje Związek na zewnątrz.

2. Prezes kieruje pracami Zarządu'

$22

l. Do kompetencji PrezesanaleĘ:

1) nadzór nad wykonaniem uchwał Zgromadzenia ogólnego,

2) podejmowanie decyĄi w sprawach majątkowych, w tym zbycia i nabycia środków trwałychprzez

Związek, wartości niematerialnych i prawnych, zactągania kredytów zaciryania i udzielania

poĄczek, udzielania poręczeń do kwoty 1.000 (tysiąca) ńoĘch,

3) Prezes moze ustanowić pełnomocników do reprezentacji Związku na zewnątrz, określając zakres

ich kompetencji.

$23

1. W prrypadku czasoryej niemozności pełnienia obowiązków przezPrezesa, powierza on pełnienie

swoich obowiązków swoj emu Zastępcy.

2. W razie stwierdzenia trwałej niemomości dalszego pełnienia obowiązków przez Prezesa, do czasu

wyboru nowego' Zarządpowierza pełnienie jego obowiązków Zastępcy Prezesa'

$24

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zwiryku składającym się z 3 członków.

Ż' Na pierwszym posiedzeniu, nie póŻntej niz w ciągu 30 dni od daty wyboru, członkowie Komisji

Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza oraz uchwaiają regulamin pracy

Komisji.



3. Wygaśnięcie mandatu członkaKomisji Rewizyjnej następuje w razie:

1) upĘwu kadencji,

2) rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,

3) odwołania przezZgromadzenie ogólne ze składu Komisji Rewizyjnej,

4) wystąpienia ze Zwiryku or ganizacji desygnuj ącej przedstawi ciela,

5) śmierci.

4. Nie wolno łączyć funkcji cńonka Komisji Rewizyjnej z uczestnictwem w innych statutowych

organach Zwiryku.

5. Komisja Rewizyjna moze wypełniać swoje obowiązki statutowe, kiedy jej skład nie jestmniejszy niŻ

50 % składu wybranego naZgromadzeniu ogólnym.

s2s

1. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli całoksńałtu prac organów Związku, w szczegóIności realizacji

uchwał, wykonania pro gramów, p l anów or az budŻetu.

2. Komisja Rewizyjna corocznie opiniuje i przedkłada Zgromadzeniu ogólnemu sprawozdanie

finansowe.

3. Z wykonanych kontroli działalności Prezesa oraz Zarządu Komisja przedkłada łączne sprawozdanie

Zgr omadzeniu ogólnemu.

4. Komisja Rewizyjna ma obowiązek występować do właściwych organów z wnioskami, wynikającymi

z ustaleń kontro1i, Żądać wyjaśnień i z$aszać, zalecenia pokontrolne.

5. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i wnioskuje na koniec kadencji o udzielenie absolutorium

dl a Prezes a i Zar ządu na Zgr omadzeni u ogólnym Sprawozdawczo- Wyborczym.

6' Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie i przedkłada wnioski na zgromadzęniach ogólnych o

char alcter ze spr aw o zdaw c zy m.

1. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu.

$26

Z posiedzeń władz statutowych Związku sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący

posiedzeniu.
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Rozdział V
Maj ątek Związku. Reprezenta cj a

s27

Majątek Zwtęku powstaje ze składek członkowskich,

działalności, z dochodów z majątku organizacji, atakże z

właściwymi przepisami prawa.

$28

Do składania oświadczeń majątkowych, zaciryanta zobowiązań finansowych, składani a oświadczeń woli

i reprezentowania Związku na zewnątrz. w granicach określonych przez Statut i uchwałę Zarządu,

upowamieni są

1. Prezes Związku działĄący jednoosobowo,

2. dwaj członkowie Zarządu dztałający łącmie.

$2e

Zwtązek moŻe twoTryć fundusz na określone cele.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

2.

1.

$30

Uchwała o rorwiązaniu Związku moŻe byc podjęta przez Zgromadzenie ogólne na pisemny wniosek

co najmniej 50 % + I liczby członków Związku i odbywa się w głosowaniu jawnym, większością

kwalifikowaną2l3 $asów.

Uchwała w sprawie ronvięania Zwtązku winna określaó sposób j ego likwida cji oraz przeznaczenie i

p o dzi ał maj ątku Zw l ązku'

Uchwalenie zmian w Statucie na|eĄ do kompetencji Zgromadzenia ogó1nego na pisemny wniosek

Zarządu co najmniej 50 oń + 1 liczby członków Związku i odbywa się w głosowaniu jawnym,

większością kwalifi kowanąŻl3 głosów.

darowizn, zapisów, ze spadków, z własnej

dotacji i subwencji otrzymywanychzgodnie z

3.
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