ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 2/2017 Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2017

STATUT
NARODOWE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO I HIGIENY
INSTYTUT ZDROWIA
W WARSZAWIE

z dnia 21 maja 2016 r.,
z późniejszymi zmianami

STATUT | Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytut Zdrowia w Warszawie

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytut Zdrowia w Warszawie, zwane
dalej NCZPiH-IZWW, jest instytucją naukowo-badawczą i posiada osobowość prawną.
Art. 2
Nazwa NCZPiH-IZWW jest prawnie zastrzeżona.
Art. 3
Terenem działania NCZPiH-IZWW jest Rzeczpospolita Polska, siedziba władz naczelnych
mieści się w Warszawie. Dla realizacji celów statutowych NCZPiH-IZWW może prowadzić
działalność poza RP, zgodnie z prawem miejscowym.
Art. 4
NCZPiH-IZWW jest organizacją nie przynoszącą zysku, prowadzącą działalność statutową
na powszechnie rozumianej zasadzie non-profit w zakresie naukowym.
Art. 5
NCZPiH-IZWW może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w
odrębnych przepisach, a dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony do
realizacji celów statutowych.
Art. 6
NCZPiH-IZWW jest apolityczny i nie jest związane z żadnym wyznaniem.
Art. 7
1. NCZPiH-IZWW może używać wyróżniającego je znaku graficznego.
2. NCZPiH-IZWW może używać akronimu w miejsce pełnej nazwy – NCZPiH-IZWW,
Instytut Zdrowia w Warszawie, Narodowe Centrum Zdrowia, IZWW.
3. Znaki graficzne używane przez NCZPiH-IZWW chronione są przez prawo.
Art. 8
NCZPiH-IZWW do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Art. 9
1. NCZPiH-IZWW może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych zatwierdzonych przez Zarząd NCZPiH-IZWW.
2. NCZPiIH-IZWW może ustanawiać nagrody oraz medale i przyznawać je wraz z innymi
gratyfikacjami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym.
Art. 10
NCZPiH-IZWW może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem
nazwy w wybranych językach obcych.
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Art. 11
1. NCZPiH-IZWW może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich
decyduje Zarząd NCZPiH-IZWW.
Art. 12
1. NCZPiH-IZWW może powołać Rade Naukową NCZPiH-IZWW, której zadaniem będzie
merytoryczna pomoc w realizacji statutowych celów NCZPiH-IZWW.
2. Rada Naukowa działa na podstawie odrębnych regulaminów.
3. Nadzór nad Radą Naukową NCZPiH-IZWW sprawuje Rada Główna.
4. Rada Naukowa NCZPiH-IZWW może powoływać komisje do prac nad poszczególnymi
zagadnieniami.
Art. 12a
1. NCZPiH-IZWW może powołać Komisję Bioetyczną, której zadaniem będzie
opiniowanie i kontrolowanie projektów badań klinicznych w celu zapewnienia
właściwej ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań.
2. Członków Komisji Bioetycznej powołuje i odwołuje Rada Główna.
3. Komisja Bioetyczna działa na podstawie odrębnych regulaminów zatwierdzonych
przez Radę Główną.
Art. 13
1. NCZPiH-IZWW może powoływać lub wyodrębniać w ramach swoich struktur:
a) ośrodki,
b) instytuty,
c) zakłady,
d) kliniki,
e) katedry,
celem realizacji przyjętych programów badawczych.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, działają na podstawie odrębnych regulaminów.
3. Nadzór nad podmiotami, o których mowa w ust 1, sprawuje Zarząd NCZPiH-IZWW.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
Art. 14
Celami NCZPiH-IZWW jest:
1. Rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu:
- nauk o zdrowiu,
- ochrony zdrowia,
- nauk społecznych,
- profilaktyki uzależnień.
2. Prowadzenie badań naukowych i prac usługowo-badawczych z zakresu zdrowia
publicznego, a także upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych.
3. Współpraca z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami o
profilu działalności zbliżonej do celów NCZPiH-IZWW.
4. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i edukacji medycznej.
5. Popularyzacja postaw prospołecznych w szczególności promocja zachowań
ratujących zdrowie i życie innych ludzi.
Art. 15
NCZPiH-IZWW realizuje swoje cele przez:
1. Projektowanie, organizowanie i prowadzenie badań oraz opracowywanie
naukowych podstaw działania w następujących dziedzinach: medycyna, promocja
i ochrona zdrowia, statystyka medyczna, profilaktyka uzależnień.
2. Opracowywanie analiz, norm i ocen działalności ochrony zdrowia oraz stanu i
rozwoju nauki w dziedzinach objętych problematyką NCZPiH-IZWW.
3. Podnoszenie naukowych i zawodowych kwalifikacji członków NCZPiH-IZWW.
4. Działalność edukacyjną w zakresie medycyny, zdrowia publicznego i nauk
pokrewnych z uwzględnieniem studiów podyplomowych i doktoranckich, kursów
specjalizacyjnych oraz innych form kształcenia.
5. Określanie kierunków i zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
6. Wydawanie atestów, ocen higienicznych i raportów rejestracyjnych w zakresie
bezpieczeństwa produktów.
7. Certyfikację wyrobów i usług w zakresie zgodności z obowiązującymi normami.
8. Akredytowanie placówek medycznych i edukacyjnych.
9. Prowadzenie działalności normalizacyjnej i aprobacyjnej.
10. Badania specjalistyczne w innych obszarach zdrowia.
11. Organizowanie i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych,
rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych - dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
12. Prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej.
13. Prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy
zdrowia publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom, kształtując właściwe
postawy i zachowania prozdrowotne.
14. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
15. Organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej, wydawniczej i
wystawienniczej w zakresie objętym celami NCZPiH-IZWW.
16. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i intelektualnej w zakresie objętym
celami NCZPiH-IZWW.
17. Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i
pozamaterialnego osobom fizyczny oraz prawnym w zakresie:
a. pomocy społecznej,
b. działalności charytatywnej i dobroczynności,
c. ochrony i promocji zdrowia,

-4-

STATUT | Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytut Zdrowia w Warszawie

d. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Art. 16
Podczas wykonywania zadań NCZPiH-IZWW współpracuje z szkołami wyższymi,
instytutami badawczymi, jednostkami organizacyjnymi ochrony zdrowia, jednostkami
administracji publicznej oraz stowarzyszeniami naukowymi i zawodowymi w kraju, a
także współpracuje i utrzymuje łączność z odpowiednimi organizacjami i instytucjami za
granicą.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 17
Członkami NCZPiH-IZWW mogą być osoby fizyczne i prawne.
Art. 18
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym NCZPiH-IZWW.
Art. 19
Członkowie NCZPiH-IZWW dzielą się na członków:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

statutowych,
naukowych,
administracyjnych,
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
Art. 20

1. Członkiem statutowym, naukowym, administracyjnym oraz zwyczajnym może być
osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona
praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym NCZPiH-IZWW, może być osoba prawna lub fizyczna,
zainteresowana działalnością NCZPiH-IZWW, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w NCZPiH-IZWW przez swojego
przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla NCZPiHIZWW, która wniosła znaczący wkład w rozwój NCZPiH-IZWW.
Art. 21
1. Członków statutowych przyjmuje drogą uchwały Rada Główna, na podstawie pisemnej
deklaracji z dołączonymi dwoma listami referencyjnymi od innych członków
statutowych.
2. Członków naukowych, administracyjnych, zwyczajnych i wspierających przyjmuje
drogą uchwały Zarząd NCZPiH-IZWW, na podstawie pisemnej deklaracji. Tytuł
członka honorowego nadaje Zarząd na wniosek Prezesa NCZPiH-IZWW.
Art. 22
Członkowie NCZPiH-IZWW zobowiązani są do:
1. działania na rzecz realizacji celów statutowych NCZPiH-IZWW,
2. zabiegania o dobrą opinię i klimat wokół akcji związanych z promowaniem
i reprezentowaniem NCZPiH-IZWW i jego prac na zewnątrz.
3. współdziałania z wszelkimi podmiotami na rzecz realizacji celów statutowych
NCZPiH-IZWW,
4. opłacania składek członkowskich,
5. przestrzegania postanowień statutu i innych regulaminów NCZPiH-IZWW.
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Art. 23
Członek statutowy NCZPiH-IZWW ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz NCZPiHIZWW,
2. uczestnictwa w Radzie Głównej,
3. uczestnictwa we wszystkich zebraniach otwartych ogłaszanych przez Zarząd
NCZPiH-IZWW, odczytach i konferencjach organizowanych przez NCZPiH-IZWW,
4. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących
działalności NCZPiH-IZWW,
5. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych NCZPiH-IZWW,
6. zaskarżania do Rady Głównej uchwały Zarządu NCZPiH-IZWW o skreśleniu z listy
członków.
Art. 24
1. Członek naukowy, administracyjny oraz zwyczajny, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w art. 23, ust. 2-6.
2. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w art. 23, ust. 2-6.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział, z głosem doradczym, w statutowych
władzach NCZPiH-IZWW.
4. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów
i uchwał władz NCZPiH-IZWW.
5. Członek honorowy NCZPiH-IZWW ma uprawnienia przysługujące członkom
statutowym, prócz czynnego i biernego prawa wyborczego.
Art. 25
Członkowie honorowi, statutowi, administracyjni i naukowi są zwolnieni z opłacania
składek członkowskich.
Art. 26
Członkostwo w NCZPiH-IZWW ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do NCZPiH-IZWW, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec NCZPiH-IZWW,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający
6 miesięcy,
4. wykluczenia z NCZPiH-IZWW przez Zarząd w przypadku stwierdzenia rażącego
naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i
regulaminów,
5. wykluczenia z NCZPiH-IZWW przez Zarząd za działalność stojącą w sprzeczności z
celami i interesami NCZPiH-IZWW,
6. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego
orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,
7. pozbawienie członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę
NCZPiH-IZWW i następującego w wyniku uchwały Zarządu NCZPiH-IZWW.

-7-

STATUT | Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego i Higieny Instytut Zdrowia w Warszawie

Art. 27
1. W przypadkach określonych w art. 26, dotyczących członków naukowych,
administracyjnych, zwyczajnych, wspierających i honorowych orzeka Zarząd
podając przyczyny.
2. W przypadkach określonych w art. 26, dotyczących członków statutowych orzeka
Rada Główna podając przyczyny.
Art. 28
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Rady Głównej w
terminie 21 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Art. 29
Do osób, którym odmówiono praw członkostwa stosuję się odpowiednio zasady określone
w art. 28.
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Rozdział IV
Struktura organizacyjna
Art. 30
Władzami NCZPiH-IZWW są:
1. Walne Zgromadzenie, zwane dalej Radą Główną,
2. Zarząd,
3. Organ kontroli wewnętrznej, zwany Radą Nadzorczą.
Art. 31
Kadencja Zarządu i Rady Nadzorczej trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym, zwykła większością głosów obecnych członków Rady Głównej, spośród
zgłoszonych kandydatów.
Art. 32
Członkowie wybrani do władz NCZPiH-IZWW są wyłącznie osobami niekaranymi za
przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
Art. 33
Powołania członków Zarządu na następną kadencję musi nastąpić przez Radę Główną
zwołaną najpóźniej w dniu przyjęcia sprawozdania za ostatni rok urzędowania
dotychczasowego Zarządu.
Art. 34
Uchwały Zarządu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
W przypadku równości głosów głos decydujący ma przewodniczący obrad, którym
każdorazowo jest Prezes Zarządu.
Art. 35
W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Prezes Rady Nadzorczej
oraz zaproszeni członkowie NCZPiH-IZWW i/lub inne osoby.
Art. 36
Uchwały Rady Nadzorczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
W przypadku równości głosów głos decydujący ma przewodniczący obrad, którym
każdorazowo jest Prezes Rady Nadzorczej.
Art. 37
W posiedzeniach Rady Nadzorczej może brać bierny udział Prezes Zarządu.
Art. 38
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz NCZPiH-IZWW w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wybory uzupełniające, z
zachowaniem zasad w art. 31.
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Rada Główna
Art. 39
Rada Główna jest najwyższą władzą NCZPiH-IZWW.
Art. 40
W Radzie Głównej biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie statutowi,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie naukowi, członkowie
administracyjni, członkowie zwyczajni, członkowie honorowi i zaproszeni goście.
Art. 41
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków, co najmniej na 7 dni
przed terminem posiedzenia Rady Głównej.
Art. 42
Uchwały Rady Głównej zapadają zwykła większością głosów przy obecności:
1. w pierwszym terminie, co najmniej połowy wszystkich uprawnionych członków,
2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od
pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Art. 43
1. Posiedzenie Rady Głównej może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne sprawozdawcze lub sprawozdawczo-wyborcze posiedzenie zwołuje się
raz w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
Art. 44
1. Rada Główna obraduję wg regulaminu obrad.
2. Obradami Rady Głównej kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz.
3. Prezydium Rady Głównej wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną
większością obecnych członków na okres trwania zebrania spośród członków
NCZPiH-IZWW.
Art. 45
Nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej zwołuje Zarząd w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach:
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Rady Nadzorczej,
3. na pisemny wniosek, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków statutowych
NCZPiH-IZWW.
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Art. 46
1. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej powinno być zwoływane w terminie 7 dni
od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
Art. 47
Do kompetencji Rady Głównej w szczególności należy:
1. uchwalenie statutu i jego zmian,
2. wybór i odwoływanie członków władz NCZPiH-IZWW,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie merytorycznych i finansowych sprawozdań rocznych
NCZPiH-IZWW,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Rady Nadzorczej,
5. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze NCZPiH-IZWW,
6. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
7. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu NCZPiH-IZWW i przeznaczeniu jego
majątku.
Zarząd
Art. 48
1. Zarząd jest naczelną władzą NCZPiH-IZWW. Kieruje on całokształtem działań
NCZPiH-IZWW, zgodnie z uchwałami Rady Głównej, ponosi odpowiedzialność
przed Radą Główną.
2. Zarząd składa się z Prezesa, oraz maksymalnie z pięciu Wiceprezesów. Są to
osoby niekarane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
3. Prezes kieruje pracami Zarządu.
Art. 49
Zarząd zbiera się przez siebie ustalonych terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania
stosownych decyzji nie rzadziej niż raz na kwartał.
Art. 50
Nie można łączyć funkcji w Zarządzie z funkcją w Radzie Nadzorczej przez ta samą
osobę.
Art. 51
Zarząd do prowadzenie spraw NCZPiH-IZWW może tworzyć biuro i zatrudniać
pracowników, praktykantów, stażystów.
Art. 52
Umowy z Członkiem Zarządu w imieniu NCZPiH-IZWW zawiera:
a. Prezes Rady Nadzorczej,
b. lub pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu. W takim przypadku Członek Zarządu,
z którym ma być zawarta umowa, jest wyłączony od głosowania.
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Art. 53
Zarząd może korzystać z opinii i usług specjalistycznych firm, zwłaszcza prawniczych
i księgowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia spraw NCZPiH-IZWW.
Art. 54
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami NCZPiH-IZWW z należną
starannością, przy przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, i uchwał
powziętych przez Radę Główną.
Art. 55
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
NCZPiH-IZWW oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest możliwe
działanie jednoosobowe przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z
pisemnym pełnomocnictwem Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu
lub osoby z pisemnym pełnomocnictwem Prezesa Zarządu.
Art. 56
Do zakresu działań Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Rady Głównej,
2. reprezentowanie NCZPiH-IZWW na zewnątrz,
3. określenie szczegółowego planu działania NCZPiH-IZWW i realizacja programu
powstałego w wyniku przystąpienia do realizacji celów NCZPiH-IZWW,
4. uchwalanie budżetu i preliminarzy,
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem NCZPiH-IZWW,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub
ruchomego,
7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8. zwoływanie posiedzeń Rady Głównej,
9. ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg i zwolnień od składek oraz innych
świadczeń,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków NCZPiH-IZWW,
11. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, oprócz
członków statutowych.
12. składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniu Rady Głównej,
13. pobieranie składek członkowskich,
14. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
15. nadawanie lub pozbawienie godności członka honorowego NCZPiH-IZWW,
16. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał
i regulaminów,
17. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień
statutu, rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami
NCZPiH-IZWW oraz innych sporów powstałych na tle działalności NCZPiH-IZWW.
Rada Nadzorcza
Art. 57
Rada Nadzorcza jest organem NCZPiH-IZWW powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
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Art. 58
Rada Nadzorcza składa się z Prezesa Rady Nadzorczej, oraz maksymalnie z czterech
Wiceprezesów Rady Nadzorczej. Są to osoby niekarane za przestępstwa popełnione z
winy umyślnej.
Art. 59
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo być związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli do członków Zarządu.
Art. 60
Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy:
1. przynajmniej raz w roku kontrolowanie całokształtu działalności NCZPiHIZWW,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli,
3. prawo żądania zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego posiedzenia Rady
Głównej w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków,
4. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
5. zwołanie posiedzenia Rady Głównej, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie lub trybie ustalonym statutem,
6. składnie na posiedzeniu Rady Głównej wniosku o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzą NCZPiH-IZWW,
7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na posiedzeniu Rady Głównej.
Art. 61
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach NCZPiH-IZWW.
Art. 62
Rada Nadzorcza ma prawo żądania od członków i władz NCZPiH-IZWW wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Art. 63
Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu.
Art. 64
W przypadkach określonych w art. 60, ust. 3, 4 posiedzenie Rady Głównej winno być
zwołane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a posiedzenie Zarządu nie później niż w
terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania.
Art. 65
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza
może podejmować uchwały poza posiedzeniami.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów członków Rady
Nadzorczej, w drodze głosowania na posiedzeniu, głosowania pisemnego za
pomocą listów poleconych bądź głosowania za pomocą środków komunikacji
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elektronicznej. Do ważności uchwały, niezależnie od sposobu głosowania,
konieczne jest oddanie głosu przez 1/2 członków Rady Nadzorczej.
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Rozdział V
Majątek i fundusze
Art. 66
Majątek NCZPiH-IZWW stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 67
Fundusze NCZPiH-IZWW mogą pochodzić w szczególności z:
1. składek członkowskich,
2. dotacji,
3. subwencji,
4. środków pochodzących z ofiarności publicznej,
5. ze sponsoringu,
6. dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
7. spadków,
8. darowizn,
9. zapisów,
10. lokat,
11. zbiórek publicznych,
12. odpłatnej działalności pożytku publicznego,
13. działalności gospodarczej.
Art. 68
1.
2.
3.
4.
5.

Majątek przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
NCZPiH-IZWW prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Dochody z działalności gospodarczej NCZPiH-IZWW służą wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego
członków.
NCZPiH-IZWW może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach. NCZPiH-IZWW prowadzi działalność
gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
NCZPiH-IZWW prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a)
b)
c)
d)

71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności
71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne
85.41.Z - Szkoły policealne
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
e) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
f) 86.10.Z - Działalność szpitali
g) 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna
h) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
i) 58.11.Z - Wydawanie książek
j) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
k) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
l) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
m) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
n) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana
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Art. 69
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku NCZPiH-IZWW podejmuje
Zarząd, z uwzględnieniem art. 55, ust. 1.
Art. 70
NCZPiH-IZWW może inwestować swój kapitał zgodnie z ogólnie obowiązującym prawem.
Art. 71
Jakiekolwiek środki czy dochody NCZPiH-IZWW nie mogą być dystrybuowane do osób
fizycznych i prawnych, w tym innych organizacji, i nie mogą być przez nie przyjmowane,
chyba że służą prowadzeniu działań organizacji dla osiągnięcia jej celów statutowych.
Art. 72
Nie dopuszcza się przekazywania lub wykorzystywania majątku organizacji na rzecz
członków, pracowników, członków organów organizacji oraz osób bliskich na innych
zasadach niż w stosunku do osób trzecich niezwiązanych z organizacją,
w szczególności gdy przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.
Art. 73
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz innych osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
Art. 74
1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do każdego ostatniego dnia miesiąca.
2. Wysokość składek określa Zarząd.
Art. 75
NCZPiH-IZWW prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, sporządza i
upublicznia sprawozdania ze swej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
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Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie NCZPiH-IZWW
Art. 76
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu NCZPiH-IZWW
przez Radę Główną wymaga kwalifikowanej większości 3/4 głosów, przy obecności, co
najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
Art. 77
Uchwalenie statutu bądź jego zmiana oraz rozwiązanie NCZPiH-IZWW mogą być
przedmiotem obrad Rady Głównej wyłącznie w tedy, gdy sprawy te zostały umieszczone
w porządku obrad posiedzenia Rady Głównej.
Art. 78
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu NCZPiH-IZWW, Rada Główna określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku NCZPiH-IZWW.
Art. 79
Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne i podlega
zgłoszeniu do właściwego sądu.
Art. 80
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu NCZPiH-IZWW, Rada Główna zadecyduje o
przeznaczeniu majątku NCZPiH-IZWW i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację NCZPiH-IZWW.

_______________________

_______________________

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Statut zawiera 17 stron.
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