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Załącznik do uchwały nr 3/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. 
ogólnego zebrania członków Klubu HDK PCK „Klucz do Życia” w Katowicach.

Regulamin Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK „Klucz do Życia” przy Zarządzie Okręgowym 

NSZZF i PW w Katowicach 

§ 1
1. Klub  przyjmuje  nazwę:  Klub  Honorowych  Dawco� w  Krwi  Polskiego  Czerwonego

Krzyz a „Klucz do Ż$ ycia przy Żarządzie Okręgowym NSŻŻF i PW w Katowicach.
2. Siedzibą Klubu HDK PCK jest Biuro Żarządu Okręgowego NSŻŻF i PW w Katowicach

ul. Mikołowska 10A, 40-067 Katowice.
3. Klub HDK PCK „Klucz do Ż$ ycia” przy Żarządzie Okręgowym NSŻŻF i PW

w  Katowicach,  zwany  dalej  Klubem  HDK,  jest  podstawową  jednostką  Polskiego
Czerwonego Krzyz a.

§ 2

1. Członkami Klubu HDK mogą byc�:
a) aktualni i byli funkcjonariusze/pracownicy Słuz by Więziennej,
b) inne osoby.
2. Członkostwo w Klubie HDK jest dobrowolne.

§ 3
1. Członkowie Klubu HDK zobowiązani są do:

1) czynnego  wspierania  celu  i  aktywnego  uczestnictwa  w  realizacji  zadan�
statutowych Stowarzyszenia,

2) przestrzegania  i  upowszechniania  Podstawowych  Żasad  Międzynarodowego
Ruchu Czerwonego Krzyz a i Czerwonego Po� łksięz yca,

3) przestrzegania postanowien�  Statutu i uchwał organo� w Stowarzyszenia,
4) regularnego opłacania składki członkowskiej uchwalonej przez Krajowy Żjazd,
5) wspo� łdziałania  z  zarządami  w  pozyskiwaniu  s�rodko� w  na  wspo� lną  realizację

zadan�  statutowych.
6) Członkowie informują klub HDK PCK „Klucz do Ż$ ycia”  drogą elektroniczną o

kaz dym  oddaniu  krwi  lub  jego  składniko� w.  Informacja  ma  zawierac�:  nazwę
oddanego składnika, ilos�c�  oddaną, datę oddania, NAŻWISKO Imię. Wysłana na
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adres maila: hdk.kluczdozycia@gmail.com . 
7) Członek klubu HDK PCK „Klucz do Ż$ ycia” jest zobowiązany opłacic� składkę przy

przystąpieniu do klubu u skarbnika, a kolejną roczną najpo� z�niej do ostatniego
dnia  pierwszego  miesiąc  roku  kalendarzowego.  (forma  wpłat  zostanie
uregulowana uchwałą)

2. Członkowie PCK mają prawo:
1) uczestniczyc�  w okres�laniu programo� w działania Stowarzyszenia i ich realizacji,

uzyskiwac� pomoc zarządo� w w realizacji podjętych inicjatyw,
2) korzystac�  z  czynnego i  biernego prawa wyborczego do organo� w PCK zgodnie

z zasadami wyborczymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu,
3) występowac� z wnioskami, postulatami i skargami do organo� w Stowarzyszenia.

3. W stosunku do członka Klubu HDK nie wypełniającego obowiązko� w statutowych
lub  działającego  na  szkodę  Stowarzyszenia  stosowane  są  sankcje  dyscyplinarne
przewidziane Statutem PCK i przepisami wykonawczymi do Statutu.

4. Członek  Klubu  HDK  moz e  byc�  wyro� z niony  Odznaką  Honorową  PCK  lub  innymi
formami  podziękowania  stosowanymi  w  Stowarzyszeniu  za  osiągnięcia
w urzeczywistnianiu celu Polskiego Czerwonego Krzyz a.

§ 4
1. Organem stanowiącym Klubu HDK jest  ogo� lne  zebranie jej  członko� w zwoływane

przez prezesa zarządu Klubu HDK lub zarządu wyz szego szczebla organizacyjnego:
a) co najmniej  raz  w roku w celu przyjęcia sprawozdania zarządu z  działalnos�ci
w roku poprzednim oraz ustalenia planu działania;
b) raz na 4 lata w celu przyjęcia sprawozdania z działalnos�ci za kadencję i wyboru

organo� w statutowych;
2. Organem kierującym i zarządzającym Klubem HDK jest jego zarząd liczący 5 oso� b,

w tym prezes,  wiceprezes,  skarbnik  i  sekretarz,  wybrany  przez  ogo� lne  zebranie
członko� w jednostki.

3. Żarząd Klubu HDK organizuje jego działalnos�c� oraz odbywa zebrania w zalez nos�ci od
potrzeb.

4. Uchwały  ogo� lnych  zebran�  lub  zarządu  Klubu  HDK  zapadają  zwykłą  większos�cią
głoso� w  przy  obecnos�ci  co  najmniej  połowy  oso� b  uprawnionych  do  głosowania
i  wchodzą  w  z ycie  z  dniem  podjęcia,  chyba,  z e  uchwała  stanowi  inaczej.
W przypadku ro� wnej ilos�ci głoso� w, decyduje głos przewodniczącego obrad.

5. W ogo� lnych zebraniach Klubu HDK, wyjątkowo moz e  byc�  przeprowadzone waz ne
głosowanie w drugim terminie, przy obecnos�ci nie mniejszej niz  1/3 uprawnionych
do  głosowania,  pod  warunkiem  uprzedniego  poinformowania  oso� b
zainteresowanych.

6. Organem  kontrolnym  Klubu  HDK  jest  komisja  rewizyjna  biura  zarządu  oddziału
okręgowego w Katowicach.

7. Nadzo� r  nad  działalnos�cią  Klubu  HDK  sprawuje  zarząd  oddziału  okręgowego  PCK
w Katowicach.

§5
1. Klub  HDK  realizuje  zadania  w  zakresie  prowadzenia  działan�  na  rzecz  rozwoju

krwiodawstwa  i  krwiolecznictwa  oraz  pozyskiwania  honorowych  dawco� w  krwi
oraz  działan�  charytatywnych  na  rzecz  oso� b  i  rodzin  znajdujących się  w trudnej
sytuacji z yciowej.

2. Żarząd Klubu HDK opracowuje roczne plany pracy,  kto� re przekazuje do zarządu
włas�ciwego oddziału PCK i informuje o ich realizacji.
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§6
1. Żarząd Klubu HDK prowadzi następującą dokumentację:

1) imienny  wykaz  członko� w  wraz  z  potwierdzeniem  opłaconych  składek
członkowskich i wydanych legitymacji,

2) protokoły  posiedzen�  zarządu  i  ogo� lnych  zebran�  członko� w  Klubu  HDK  wraz
z podjętymi uchwałami,

3) sprawozdania z działalnos�ci Klubu HDK.
2. Dokumentacja  o  kto� rej  mowa  w  ust.  1,  jest  przechowywana  przez  prezesa

w siedzibie Klubu HDK. 
3. Żarząd  Klubu  HDK  składa  do  5  stycznia  kaz dego  roku  do  zarządu  oddziału

okręgowego PCK w Katowicach informację o swojej działalnos�ci oraz o aktualnej
liczbie członko� w i wolontariuszy.

§ 7
Rozliczenia  finansowe  Klubu  HDK  prowadzi  biuro  zarządu  oddziału  okręgowego
w Katowicach.

§ 8
Klub HDK ma prawo posługiwania się znakiem i nazwą „Polski Czerwony Krzyz "  na
zasadach  okres� lonych  w  wewnętrznych  aktach  prawnych  i  innych  dokumentach
Stowarzyszenia. Bezwzględnym obowiązkiem Klubu HDK i ich członko� w jest dbałos�c�
o ochronę znaku i stosowanie tych zasad.

§ 9
Klub HDK nie ma prawa do ustanawiania własnych odznak, medali, sztandaro� w i innych
wyro� z nien� . Żasady postępowania w tym zakresie ustala Żarząd Gło� wny. 

§ 10
1. Klub  HDK  w  przypadku  niespełniania  wymogo� w  statutowych  i  organizacyjnych

moz e  byc�  rozwiązany przez zarząd oddziału rejonowego PCK w Katowicach lub
wyz szego szczebla organizacyjnego.

2. Członkom  PCK  rozwiązanego  Klubu  HDK,  kto� rzy  wyraz ają  wolę  uczestnictwa
w Stowarzyszeniu, nalez y wskazac� moz liwos�c� ich dalszej działalnos�ci.


