Statut Stowarzyszenia
„Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk”

Tekst jednolity z dnia 20.04.2012
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
Art. 1
1. Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk niosące pomoc osobom chorym na Epidermolysis Bullosę i ich
rodzinom, oraz genetycznie wrodzone wady skóry, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855
z późn. zm.), ustawa z dnia 29 maja 2003 r. – O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z
2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie może również działać
poza jej granicami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

Art.2
1. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia.

Art.3
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów statutowych
i współpracować z innymi stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i
charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Art.4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw
może zatrudnić pracowników.
2. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych spraw, mogą być
również członkowie Stowarzyszenia.
3. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w
następujących przypadkach:
a./ do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z
pełnionej społecznie funkcji,
b./ w sytuacji, kiedy praca wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada
dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

Art.5
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

Art.6
1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji.;
2. Emblemat zatwierdza Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
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Art.7
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Art.8
Stowarzyszenie może tworzyć oddziały.
1. Oddział Stowarzyszenia może być powołany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na terenie, na którym
gotowość przystąpienia do Stowarzyszenia zgłosiło, co najmniej 10 osób tam zamieszkujących lub
pracujących.
2. Zarząd Główny Stowarzyszenia ustala teren działania Oddziału zgodnie z podziałem administracyjnym
kraju oraz zatwierdza regulamin działalności Zarządu Oddziału, jak również skład osobowy członków
Zarządu Oddziału wybranych na zebraniu założycielskim Oddziału.
3. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
4. Do oddziałów Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia Rozdziału IV statutu.

Art.9
Stowarzyszenie może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i
wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla
samego Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i środki działania

Art.10
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz w obszarze kultury,
służącej wspieraniu zaangażowania obywateli w działania dotyczące poprawy jakości życia oraz związanych
z wypełnieniem obowiązków honorowaniem praw obywatelskich. Działania te są ukierunkowane na
promowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności grupowej i indywidualnej.
Działania statutowe Stowarzyszenia dotyczą:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób;
2. Działalności charytatywnej;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Przeciwdziałania zjawisku ignorowania problemów społecznych w oparciu o stereotypy i uprzedzenia,
ze szczególnym uwzględnieniem praw dzieci i rodzin oraz grup dyskryminowanych ze względu na
status społeczny i zdrowotny;
5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. Krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu;
10. Kultury i sztuki
11. Zbieranie i przekazywanie najnowszych informacji naukowych i medycznych;
12. Wymiany doświadczeń w pielęgnacji chorych;
13. Rozszerzenia świadomości w społeczeństwie, na temat chorób, w szczególności wśród chorych na
Epidermolysis Bullosę oraz osób chorujących na inne rodzaje genetycznych wad skóry, oraz ich
rodzin.
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Art.11
Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez:
1. Popularyzowanie wiedzy, jak pielęgnować chorego, aby zmniejszyć potrzebę leczenia ambulatoryjnego
i szpitalnego, oraz codziennego cierpienia;
2. Niesienie pomocy instytucjom o ważnym znaczeniu medyczno – badawczym będącym w trudnej sytuacji
finansowej, oraz instytucjom promocji badań nad genetycznymi wadami skóry w tym EB;
3. Prowadzenie statystyki chorych;
4. Niesienie pomocy chorym na Epidermolysis Bullosę, w postaci lekarstw oraz środków opatrunkowych oraz
przedmiotów i urządzeń potrzebnych do codziennej pielęgnacji i rehabilitacji chorego;
5. Inicjowanie i realizacja programów na rzecz godnego życia, samodzielności życiowej, rozwoju oraz
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem Epidermolysis
Bullosy i innych genetycznych wad skóry, w tym wspierania współpraca na rzecz kompleksowego
rozwiązywania problemów tych środowisk;
6. Inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu
zainteresowania problematyką Epidermolysis Bullosy i genetycznych wad skóry społeczeństwa,
a w szczególności grono lekarskie;
7. Popularyzowanie wiedzy, dotyczącej Epidermolysis Bullosy, oraz chorób genetycznych skóry;
8. Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej oraz konsultacji członkom Stowarzyszenia jak i innym
organizacjom i ludziom zainteresowanym tematyką chorób;
9. Ułatwianie wymiany doświadczeń i informacji na temat EB, oraz chorób genetycznych wśród członków
Stowarzyszenia i ogółu zainteresowanych;
10. Umożliwienie osobom fizycznym i prawnym z korzystania z bazy szkoleniowej i informacyjnej, oraz
rehabilitacyjnej; i w tym celu:
a. Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie adaptacji podnoszenie standardu pomieszczeń na cele
Stowarzyszenia;
b. Dokonywanie zakupów lekarstw, przyborów szkolnych, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu
podnoszącego sprawność fizyczną i sprzętu dla celów szkoleniowych, wydawniczych
i reklamowych;
11. Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej z wykorzystaniem mediów tradycyjnych oraz internetu;
12. Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), związanych z realizacją
celów statutowych;
13. Udzielanie daleko idącej pomocy osobom chorym na EB i wrodzone genetycznie wady skóry;
14. Uczestnictwo, finansowanie i dofinansowywanie pobytu na kongresach, konferencjach, spotkaniach,
szkoleniach, seminariach, imprezach kulturalnych itp.
15. Organizowanie, finansowanie i dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowoszkoleniowych, szkoleń, seminariów, kongresów, spotkań, imprez kulturalnych itp...;
16. Współpraca z lekarzami, naukowcami i wszystkimi którym nie są obojętne choroby genetyczne,
a w szczególności Epidermolysis Bullosa;
17. Nawiązanie współpracy z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o zbliżonej tematyce działania;
18. Poszukiwanie funduszy na działalność statutową, poszukiwanie sponsorów.
19. Sprzedaż, w tym w formie aukcji oraz aukcji internetowych posiadanych wytworów kultury, sztuki lub
innego rodzaju przedmiotów wartościowych.
20. Organizowanie spotkań oraz imprez masowych mających na celu podnoszenie świadomości społecznej
dotyczącej osób chorych lub niepełnosprawnych.
21. Tworzenie oraz wspomaganie tworzenia grup wsparcia medycznego powstających w celu sprawowania
opieki lub pomocy osobom lub grupom osób niepełnosprawnych lub chorych.
22. Tworzenie oraz wspomaganie tworzenia Rad Medycznych liczących od 3 do 8 osób zajmujących się
kontaktami z lekarzami, szpitalami oraz innymi podobnymi jednostkami organizacyjnymi.
23. Patronat nad spotkaniami, prelekcjami, szkoleniami, wywiadami, dyskusjami m.in. ze znanymi autorytetami
w dziedzinie EB.
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Rozdział III
Działalność Pożytku Publicznego Stowarzyszenia
Art. 12
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD, jako:
– Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach.
47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach.
73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
58.11.Z – Wydawanie książek.
58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
72.19.Z – Badania naukowe i praca rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych.
73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.
86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna.
86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna.
86.90.D – Działalność paramedyczna.

a) 47.74.Z
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Art. 13
Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego sklasyfikowaną w PKD jako:
a)
b)
c)
d)

88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
Art. 14

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako:
a) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
b) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Art. 15
Odpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza nie są prowadzone w odniesieniu do
tego samego działania.
Art. 16
Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza zostaną rachunkowo
wyodrębnione.

Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art.17
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
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1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Art.18
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia, niepozbawiona praw publicznych, której
bliskie są cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, deklarująca jakąkolwiek pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na ich wniosek, po rozpatrzeniu
deklaracji członkowskiej
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

Art.19
Członek zwyczajny ma prawo:
1. Czynne i bierne wyborcze do władz Stowarzyszenia;
2. Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z prawem głosu;
3. Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
4. Oceny władz Stowarzyszenia i uchwał Zarządu;
5. Korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych instrukcją Zarządu.

Art.20
Członek zwyczajny ma obowiązek :
1. Czynnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia;
2. Przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia i uchwał Zarządu;
3. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia.
4. Składki członkowskie są obowiązkowe.
5. W uzasadnionych wypadkach Zarząd na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia, może zwolnić go z
obowiązku wpłacenia składki członkowskiej przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

Art.21
Członek wspierający i członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek. Może uczestniczyć w
pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym na posiedzeniach Zarządu
i Walnym Zgromadzeniu.

Art.22
Członkostwo ustaje na skutek:
1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie;
2. Skreślenia lub zawieszenia w prawach członka na podstawie uchwały Zarządu;
Za nieusprawiedliwione niepłacenie składek przez okres dłuższy niż 1 rok;
Za działanie na szkodę Stowarzyszenia;
Za nieprzestrzeganie Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
Wykluczenia ze Stowarzyszenia mocą uchwały Zarządu, wydanej po przeprowadzeniu przezeń
postępowania wyjaśniającego sprawę naruszenia przez członka Stowarzyszenia pozastatutowych
norm prawnych lub powszechnie akceptowanych norm etycznych, które może mieć wpływ na
dobre imię Stowarzyszenia
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę
dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych
a)
b)
c)
d)
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pozbawienia członkostwa honorowego mocą uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na
uzasadniony wniosek Zarządu kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków zwyczajnych
biorących udział w Walnym Zebraniu Członków
3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego
4. Skreślonemu przysługuje prawo odwołania się, w ciągu miesiąca od daty doręczenia uchwały, do Walnego
Zgromadzenia.
f)

Art. 22a
1. W celu lepszej realizacji żywotnych interesów swych członków, Stowarzyszenie może, za wyraźną zgodą
zainteresowanych wyrażoną na piśmie, prowadzić rejestr swych członków wraz z ogólnym wykazem ich
schorzeń.
2. Dane z rejestru są dostępne jedynie członkom zarządu.
3. Dane z rejestru mogą być wykorzystywane jedynie w celu lepszego dostosowywania świadczeń
Stowarzyszenia na rzecz jego podopiecznych.
4. Przechowywanie danych odbywa się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed
dostępem do nich osób nieuprawnionych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.8.1997 r.
/Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997 r.

Rozdział V
Władze Stowarzyszenia

Art.23
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Art.24
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

Art.25
W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
1. Z głosem decydującym - członkowie zwyczajni;
2. Z głosem doradczym - członkowie honorowi, wspierający, oraz osoby zaproszone.

Art.26
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz do roku, Zebranie zwołuje Zarząd najpóźniej na
2.

3.
4.
5.

dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem, podając w zawiadomieniu porządek posiedzenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a./ z własnej inicjatywy,
b./ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c./ na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 2 lit. b) i c) powinien zawierać propozycję porządku posiedzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi porządkiem posiedzenia.
Walnemu Zgromadzenie Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród członków
zwyczajnych zwykłą większością głosów.
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6. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia dokonuje się listami poleconymi, telefaxem, lub pocztą elektroniczną.
7. Pocztą elektroniczną można zawiadomić członków Stowarzyszenia na zgromadzenie o ile wyrazili oni wcześniej
zgodę na taki tryb zwoływania zgromadzenia i podali adres, na który można dokonać zwołania.

Art.27
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej,
c) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania,
e) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany Statutu lub rozwiązania
Stowarzyszenia,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
g) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdań
finansowych
i) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji
j) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

Art.28
1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków zwyczajnych.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał, ze względu na brak
wymaganej liczby członków na Zgromadzeniu, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, nie
wcześniej niż przed upływem 1 godziny. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w tym trybie, może podejmować
ważne uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę Członków obecnych w drugim terminie.

Art.29
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Członkami Zarządu mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:
a. Nie są członkami Komisji Rewizyjnej ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
3. Decyzje i uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równowagi, głos Prezesa Zarządu jest
decydujący.

Art.30
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym bez
względu na liczbę obecnych na Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 4 lat.
4. Członek Zarządu w tym jego Prezes może sprawować swą funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
6. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a. zakończenia kadencji Zarządu,
b. złożenia rezygnacji,
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c. niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy roku,
d. działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia.
7. Zarząd jest zdolny do wykonywania statutowych funkcji w składzie co najmniej 3 osobowym, w tym Prezes
Zarządu i dwóch Wiceprezesów.
8. W przypadku ustąpienia, śmierci lub wykluczenia członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz jest automatycznie uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, kolejno według
ilości uzyskanych głosów.
9. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, uniemożliwiającego wykonywania statutowych funkcji
Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru nowego Zarządu.

Art.31
1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami.
2. Zarząd odwołuje Prezesa Zarządu stosując odpowiednio postanowienia statutu dotyczące odwołania Członka
Zarządu

Art.32
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Art.33
Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,
c. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
d. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej
wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
f. opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia,
g. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków,
h. rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia,
i. określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia,
j. występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
k. podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw zastrzeżonych
Statutem do kompetencji Zarządu, w tym odwoływanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez
niego rezygnacji i uzupełnianie składu Zarządu w drodze dokooptowania
l. powoływanie komisji, zespołów w celu realizacji określanych zadań
m. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
n. prowadzenie dokumentacji członkowskiej
o. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
p. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów
q. podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju Stowarzyszenia

Art. 34
Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

Art. 35
1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli
wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.
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2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres dwóch
lat. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, spełniających następujące
warunki:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem wyjaśnień,
c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, także prawo żądania
zwołania zebrania Zarządu,
d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
e) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium Zarządowi
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez Komisję Rewizyjną.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład, w wyniku ustania członkostwa jednego członka, w drodze
dokooptowania.
8. Przepisy postanowień dotyczących powoływania i odwoływania członków Zarządu stosuje się odpowiednio.
9. W przypadkach określonych w pkt 4 lit. „c” zebranie Zarządu winno być zwołane nie później niż w
terminie czternastu dni od daty zgłoszenia prezesowi żądania

Art.36
1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Zarządu.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
członków Komisji

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

Art.37
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią, nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne i prawne oraz
fundusze.
2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
c. dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
d. wpływy z działalności Statutowej,
e. dochody z ofiarności społeczeństwa,
f. dochody z działalności gospodarczej w ramach obowiązujących przepisów,
g. odsetki bankowe i obrót papierów wartościowych,
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h. inne wpływy i dochody.
3. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do
już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową. Dochód z
działalności gospodarczej Stowarzyszenia nie może być przeznaczony do podziału między jego członków
Art.38
Gospodarka finansowa oraz rachunkowość Stowarzyszenia oparta jest na obowiązujących przepisach.

Art.39
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania
umów udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym Prezesa.
2. Członek Zarządu może udzielić pełnomocnictwa osobie trzeciej do działania „w swoim” imieniu – jako
członka zarządu.

Art.40
Zabronione jest
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy pozostają 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 są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
innych osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywane majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
innych osób, o których mowa w pkt 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującym prawem

Art.41
Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania swoim majątkiem

Rozdział VII
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

Art.42
1. Walne Zgromadzenie Członków uchwala Statut lub jego zmianę oraz podejmuje uchwałę o rozwiązaniu
Stowarzyszenia. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności ¾ członków.
2. Jeżeli Walne Zgromadzenie Członków w pierwszym terminie nie może podjąć uchwał ze względu na brak
wymaganej liczby członków na Zgromadzeniu, zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w drugim
terminie, nie wcześniej niż przed upływem 1 godziny. Walne Zgromadzenie Członków zwołane w tym
trybie, może podejmować ważne uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych w
drugim terminie.
.
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Art.43
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie
majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

Art.44
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy
Ustawy z dnia 7.04.1989r. – „Prawo o Stowarzyszeniach” późniejszymi zmianami oraz przepisy powszechnie
obowiązujące.
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