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STATUT 
 

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Chorych na Łuszczycę „Psoriasis” 
 

uchwalony przez zebranie założycielskie dnia 7 października 2006 r. 

z poprawkami uchwalonymi dnia 27 stycznia 2007 r., 25 lutego 2012r.,  

21 października 2012 r. oraz 13 kwietnia 2013r. 

 

(tekst jednolity) 

 

 

 

 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę „Psoriasis” 

i dalej zwane jest Stowarzyszeniem. 

2. Dopuszcza się stosowanie nazwy skróconej:  

Stowarzyszenie „Psoriasis” 

3. W kontaktach międzynarodowych, Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą: 

Polish Association of Psoriasis Patients. 

§ 2. 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o 

stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz 

niniejszego statutu.  

§ 3. 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać także na terenie innych 

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

§ 4. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz. 

§ 5. 

Stowarzyszenie zostało zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.  
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§ 6. 

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działalność gospodarczą, po 

spełnieniu wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Działalność 
gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do 
działalności pożytku publicznego, a nadwyżka przychodów nad kosztami musi być 
przeznaczana na działalność pożytku publicznego.  

§ 7. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych 

celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę. 

§ 8. 

Na zasadach określonych w statucie, Stowarzyszenie może tworzyć oddziały, które mogą 

posiadać osobowość prawną.  

 

§ 9. 

Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania odznak i pieczęci, zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie przepisami. 

§ 10. 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.  

2. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród 

swoich członków.  

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia 

§ 11. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę w celu osiągania 

normalnego funkcjonowania w społeczeństwie;  

2) informowanie społeczeństwa o problemach i potrzebach osób chorych na łuszczycę;  

3) reprezentowanie interesów osób dotkniętych łuszczycą w stosunkach z innymi 

organizacjami, instytucjami i organami państwa; 

4) integrowanie środowiska osób chorych na łuszczycę;  

5) działanie w kierunku poprawy jakości życia chorych na łuszczycę, poprzez podnoszenie 

wśród chorych i ich rodzin wiedzy na temat łuszczycy i metod jej leczenia;  

6) organizowanie pomocy wzajemnej w celu wymiany doświadczeń i wsparcia;  

7) organizowanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia.  

§ 12. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i informacyjno-uświadamiającej, 

ukierunkowanej na kształtowanie właściwych postaw i zmierzającej do pełnej integracji 

osób dotkniętych łuszczycą ze społeczeństwem ludzi zdrowych – przy wykorzystaniu 
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środków masowego przekazu, własnych publikacji i Internetu;  

2) współdziałanie z organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi, ze stowarzyszeniami, 

z organami administracji państwowej i samorządowej, z placówkami służby zdrowia, w 

celu artykułowania problemów i potrzeb chorych na łuszczycę, zwłaszcza w zakresie 

ujawniania i przełamywania barier psychologiczno-społecznych i innych, 

ograniczających kontakt osób chorych na łuszczycę ze środowiskiem i utrudniających 

normalne funkcjonowanie;  

3) inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych dotyczących 

specyficznych potrzeb osób z łuszczycą i sposobu zaspokajania tych potrzeb;  

4) pogłębianie wrażliwości społecznej i budzenie różnych środowisk do działania na rzecz 

osób z łuszczycą;  

5) organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, szkoleń, 

spotkań, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych służących integracji 

środowiska; 

6) prowadzenie strony internetowej, stanowiącej uzupełnienie form integracji opartych na 

osobistym kontakcie i stanowiącej bazę do nawiązywania, kształtowania i rozwijania 

tych kontaktów;  

7) organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie poczuciu 

osamotnienia, bezwartościowości, rezygnacji i bezradności;  

8) organizowanie pomocy chorym w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych 

poprzez informację i pomoc merytoryczną, medyczną, prawną – i inną w miarę 

możliwości – oraz organizowanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu 

indywidualnych spraw osób chorych;  

9) otaczanie szczególną opieką osób najciężej dotkniętych chorobą i osób ze „świeżym” 

rozpoznaniem łuszczycy, w tym organizowanie pomocy psychologicznej dla osób 

chorych i ich najbliższego otoczenia w formie poradnictwa, spotkań, szkoleń i 

warsztatów terapeutycznych;  

10) organizowanie form pomocy medycznej w postaci obozów i wczasów leczniczych 

bądź turnusów sanatoryjnych, ukierunkowanych na stosowanie nowoczesnych metod 

leczenia;  

11) nawiązanie współpracy z producentami i dystrybutorami leków, producentami sprzętu 

medycznego oraz placówkami służby zdrowia, w celu ułatwiania dostępu do nowych 

specyfików i metod terapii, bądź w celu ich testowania i opiniowania;  

12) podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi 

Stowarzyszenia;  

13) współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym 

charakterze w celu wymiany doświadczeń i przejmowania sprawdzonych form 

działania; 

14) prowadzenie działalności gospodarczej w celu zapewnienia Stowarzyszeniu środków 

finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej. 

§ 12a. 

1. Działalność pożytku publicznego prowadzona będzie na rzecz ogółu społeczności chorych, 

także na rzecz osób niebędących członkami stowarzyszenia.  

2. Działalność pożytku publicznego prowadzona będzie jako nieodpłatna i jako odpłatna.  

3. Działania nieodpłatne realizowane będą w szczególności jako: 

a) wydawanie książek, broszur, ulotek, czasopism, plakatów i podobnych publikacji; 

b) prowadzenie portalu internetowego i forum; 

c) prowadzenie działalności informacyjnej w mediach – radiu, TV, prasie i internecie;  
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d) reprezentowanie interesów osób chorych przed instytucjami rządowymi, administracją 

lokalną, innymi organizacjami, w stosunkach międzyludzkich itp.; 

e) prowadzenie badań związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów 

leczniczych dla łuszczycy – leków, kosmetyków, sprzętu medycznego – oceną ich 

przydatności dla chorych, popytu na nie itp.; 

f) organizowanie imprez takich jak, wystawy, kongresy, konferencje, sympozja, szkolenia, 

warsztaty itp.; 

g) organizowanie imprez plenerowych, m.in. spotkań, zlotów, rajdów itp; 

h) organizowanie diagnostyki, porad lekarzy specjalistów, leczenia, pomocy 

psychologicznej i innej, w formie porad indywidualnych, konsultacji, warsztatów 

terapeutycznych lub w postaci innych działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia; 

i) organizowanie specjalistycznych turnusów, obozów, wczasów lub pobytów w 

sanatoriach, oddziałach szpitalnych lub innych podobnych placówkach; 

j) organizowanie doraźnej indywidualnej pomocy charytatywnej dla osób, które znalazły 

się w trudnej sytuacji życiowej na skutek łuszczycy. 

4. Działania odpłatne realizowane będą w szczególności jako: 

a) organizowanie spotkań, zjazdów, imprez plenerowych, zlotów, rajdów lub innych o 

charakterze okolicznościowym lub integracyjnym dla osób chorych; 

b) organizowanie diagnostyki, porad lekarzy specjalistów, leczenia, pomocy 

psychologicznej, i innej, w formie porad indywidualnych, konsultacji, warsztatów 

terapeutycznych lub innych działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia; 

c) organizowanie specjalistycznych turnusów, obozów, wczasów lub pobytów w 

sanatoriach, oddziałach szpitalnych lub innych podobnych placówkach; 

d) organizowanie imprez takich jak wystawy, kongresy, konferencje, sympozja, szkolenia, 

warsztaty itp. 

 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 13. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.  

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

§ 14. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

– zwyczajnych,  

– honorowych,  

– wspierających.  

§ 15. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski lub cudzoziemiec, 

w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP, posiadający pełną zdolność do 

czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, spełniający łącznie następujące 

warunki: 

1) jest osobą chorą na łuszczycę, członkiem rodziny takiej osoby lub inną osobą bliską 

osobie chorej na łuszczycę, opiekunem prawnym nieletnich chorych na łuszczycę, 

osobą zawodowo związaną z chorymi na łuszczycę lub inną osobą chcącą działać na 
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rzecz wyżej wymienionych chorych, poprzez realizowanie celów statutowych 

Stowarzyszenia; 

2) złoży Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Stowarzyszenia pisemną deklarację o woli 

wstąpienia do Stowarzyszenia, akceptacji jego celów oraz zobowiązującą do 

przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a także o 

gotowości uiszczania składek członkowskich;  

3) zostanie przyjęty uchwałą Zarządu Oddziału lub Zarządu Stowarzyszenia wg zasad 

opisanych poniżej. 

2. Członkostwo nabywa się z datą podjęcia uchwały przez Zarząd Oddziału lub odpowiednio 

Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Jeżeli miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, nie należy do obszaru działania żadnego 

oddziału, może ona złożyć deklarację Zarządowi Stowarzyszenia i on podejmuje uchwałę 

o przyjęciu członka. 

§ 16. 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która ma szczególne zasługi dla 

Stowarzyszenia lub ma wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz chorych na łuszczycę.  

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów w 

drodze uchwały na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  

3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem 

biernego i czynnego prawa wyborczego oraz obowiązku płacenia składek. 

§ 17.  

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych lub osoba prawna, przyczyniająca się materialnie lub w inny sposób 

do wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia.  

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej 

deklaracji członkowskiej określającej formę i zakres udzielanego wsparcia. 

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

4. Prawa członka wspierającego określa się w chwili podpisywania deklaracji członkowskiej. 

W szczególności, członek wspierający ma prawo do uzyskania, w formie rocznego 

sprawozdania, informacji o sposobie wykorzystania jego wsparcia, a także do 

powoływania się na swe członkostwo w Stowarzyszeniu.  

§ 18. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:  

a) śmierci członka;  

b) złożenia przez członka Zarządowi Oddziału – lub Zarządowi Stowarzyszenia, jeżeli 

członek nie należy do żadnego oddziału – pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze 

Stowarzyszenia;  

c) wygaśnięcia zobowiązania członka wspierającego;  

d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.  

§ 19. 

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz 

Stowarzyszenia; 

2) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub 
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szkodzących Stowarzyszeniu; 

3) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia lub 

niewywiązywania się z podjętych zobowiązań;  

4) utraty praw publicznych; 

5) nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej pół roku, chyba, że przed 

jego upływem członek usprawiedliwi zwłokę.  

2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zebranie Członków Oddziału albo – jeżeli 

członek nie należy do żadnego oddziału – Walne Zebranie Członków lub Zebranie 

Delegatów.  

3. Wniosek o podjęcie uchwały dotyczącej wykluczenia może złożyć co najmniej 

dziesięcioosobowa grupa członków oddziału, Zarząd Oddziału lub Komisja Rewizyjna 

Oddziału lub odpowiednio – co najmniej dziesięcioosobowa grupa członków 

nienależących do żadnego oddziału, Zarząd Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna 

Stowarzyszenia – jeżeli członek nie należy do żadnego oddziału. 

4. W terminie 14 dni od podjęcia uchwały, organ wnioskujący o wykluczenie, doręcza 

zainteresowanemu członkowi odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Od 

uchwały o wykluczeniu, przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków lub Zebrania Delegatów, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia 

uchwały. 

5. W przypadku podjęcia uchwały odmawiającej wykluczenia, organowi wnioskującemu o 

wykluczenie, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków lub Zebrania 

Delegatów, w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały.  

6. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może ponownie przystąpić do Stowarzyszenia po 

upływie dwóch lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia. 

§ 20. 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 

1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia; 

2) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów; 

3) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia; 

4) zgłaszać za pośrednictwem Zarządu Oddziału projekty uchwał na Zebranie Członków 

Oddziału i Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów; 

5) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia i władz oddziału; 

6) uczestniczyć w spotkaniach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych 

imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 

7) korzystać z opieki, pomocy, rekomendacji i gwarancji Stowarzyszenia; 

8) korzystać z dorobku, majątku i wszelkich form działalności organizowanych przez 

Stowarzyszenie;  

9) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia. 

§ 21. 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

2) czynnie brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele;  

3) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i przyczyniać się do wzrostu jego znaczenia; 

4) propagować idee i cele działania Stowarzyszenia w swoim środowisku; 

5) regularnie opłacać składki członkowskie. 
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Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 22. 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów; 

2) Zarząd Stowarzyszenia; 

3) Komisja Rewizyjna. 

2. Prawo do udziału w Walnym Zebraniu Członków przysługuje wszystkim członkom 

Stowarzyszenia. W przypadku osiągnięcia przez Stowarzyszenie liczby co najmniej 100 

członków, zamiast Walnego Zebrania Członków zwołuje się Zebranie Delegatów.  

3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.  

4. Wszystkim władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo kooptacji nowych członków w 

miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dokooptowanych nie 

może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.  

5. W przypadku wyczerpania możliwości kooptacji lub ustąpienia Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia bądź całego składu Komisji Rewizyjnej, Zarząd Stowarzyszenia w 

terminie dwóch miesięcy zwołuje nadzwyczajne wyborcze Walne Zebranie Członków lub 

Zebranie Delegatów. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulega odpowiednio 

skróceniu.  

6. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia 

zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności połowy 

członków uprawnionych do głosowania. W razie równych ilości głosów rozstrzyga głos 

przewodniczącego zebrania.  

7. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 14 dni od daty wyboru.  

§ 23. 

1. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów może być zwoływane jako zwyczajne 

lub nadzwyczajne. 

§ 24. 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd 

Stowarzyszenia jako:  

1) sprawozdawczo-wyborcze – co trzy lata;  

2) sprawozdawcze – co rok, przy czym, zebranie musi rozpocząć obrady nie wcześniej niż 

dziesięć i nie później niż czternaście miesięcy od daty zakończenia obrad poprzedniego 

zebrania. Podczas każdego sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków lub 

Zebrania Delegatów udziela się Zarządowi Stowarzyszenia, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, absolutorium.  

§ 25. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd 

Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia 

wniosku przez:  

1) Komisję Rewizyjną; 

2) jedną czwartą liczby członków Stowarzyszenia; 

3) jedną czwartą liczby oddziałów (wniosek Zarządu Oddziału). 
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2. W przypadku niezwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zebrania 

Delegatów w trybie podanym w ust.1, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub 

Zebranie Delegatów zwołuje Komisja Rewizyjna.  

3. W wypadku nieudzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna 

zwołuje nadzwyczajne wyborcze Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów w 

terminie dwóch miesięcy. 

§ 26. 

1. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów organ 

zwołujący zebranie powiadamia Zarządy Oddziałów, na sześć tygodni przed jego 

terminem, co jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich członków tych oddziałów. 

Ponadto, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, którzy złożyli deklaracje 

członkowskie bezpośrednio Zarządowi Stowarzyszenia.  

2. Zarządy Oddziałów powiadamiają swych członków w ciągu dwóch tygodni w sposób 

przewidziany regulaminami oddziałów. 

3. Powiadomienie musi zawierać porządek obrad proponowany przez organ zwołujący 

zebranie. W przypadku nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zebrania 

Delegatów, zwołanego na wniosek Komisji Rewizyjnej, członków lub oddziałów, 

porządek obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku.  

§ 27. 

1. Wyboru delegatów na Zebranie Delegatów dokonują Zebrania Członków Oddziału oraz 

zebranie zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia dla członków niezrzeszonych w oddziałach 

– jeżeli jest to pierwsze zebranie w danej kadencji. 

2. Wyboru dokonuje się w proporcji: jeden delegat na każdą rozpoczętą dziesiątkę członków. 

3. Listę delegatów Zarządy Oddziałów doręczają organowi zwołującemu zebranie nie później 

niż na dwa tygodnie przed terminem Zebrania Delegatów. 

4. Mandat delegata trwa przez całą kadencję Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 28. 

1. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów jest ważne bez względu na liczbę 

uczestniczących w nim członków lub delegatów.  

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian statutu, gdzie 

wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.  

3. Głosowania odbywają się jako jawne, z wyjątkiem wyborów do władz Stowarzyszenia. 

Głosowanie przeprowadza się także jako tajne, jeżeli którykolwiek z uczestników zebrania 

tego zażąda. 

4. Oprócz wybranych delegatów w Zebraniu Delegatów uczestniczą także członkowie 

Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Zarządu Oddziałów z 

głosem stanowiącym, a także – z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający 

Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia.  

§ 29. 

1. Przedmiotem obrad zebrania mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku 

obrad. 

2. Porządek obrad można uzupełnić, za zgodą dwóch trzecich obecnych na zebraniu, 

jednakże, uzupełnienie nie może dotyczyć zmian statutu, ani wyboru władz. 

3. W porządku obrad muszą być umieszczone punkty zgłoszone organowi zwołującemu 
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zebranie przez członków Stowarzyszenia i Zarządy Oddziałów nie później niż na dwa 

tygodnie przed terminem zebrania.  

§ 30. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów w szczególności 

należy: 

1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia i wytycznych gospodarki finansowej 

Stowarzyszenia; 

2) ustalenie liczby członków Zarządu; 

3) wybór Prezesa i członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej; 

4) ocena sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i oddziałów; 

5) udzielanie Zarządowi absolutorium na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej;  

6) zatwierdzanie regulaminów;  

7) podejmowanie uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu oddziału – ustaleniu jego siedziby, 

obszaru działania i statusu (osobowość prawna), a także o zmianach w tym względzie; 

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;  

9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy organami i oddziałami 

Stowarzyszenia; 

10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze;  

11) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia członka i 

rozpatrywanie odwołań w tym względzie; 

12) nadawanie godności członka honorowego; 

13) ustalanie wysokości składki członkowskiej pobieranej od członków nienależących do 

żadnego oddziału; 

14) decydowanie o podjęciu bądź zaprzestaniu określonej działalności gospodarczej; 

15) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników; 

16) uchwalanie zmian w statucie oraz podejmowanie uchwały o przeniesieniu siedziby 

Stowarzyszenia; 

17) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia lub połączenia z inną 

organizacją.  

§ 31. 

1. Zarząd Stowarzyszenia, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy 

Walnymi Zebraniami Członków lub Zebraniami Delegatów, kieruje całokształtem 

działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym 

Zebraniem Członków lub Zebraniem Delegatów. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do siedmiu członków, wśród których jest Prezes. 

3. Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów wybiera w oddzielnym głosowaniu 

Prezesa, a w oddzielnym pozostałych członków Zarządu, decydując uprzednio o ich 

liczbie.  

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, członkowie wybierają spośród siebie Wiceprezesa lub 

Wiceprezesów. 

5. Członkiem Zarządu może być tylko osoba, która nie była skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe.  

§ 32. 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
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1) dążenie do realizacji celów Stowarzyszenia; 

2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów; 

3) reprezentowanie Stowarzyszenia; 

4) przygotowywanie planów pracy i preliminarza budżetu; 

5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 

6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia; 

7) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;  

8) powoływanie i rozwiązywanie w miarę potrzeb stałych lub doraźnych komisji 

problemowych, powoływanie ich przewodniczących oraz uchwalanie regulaminu ich 

działania; 

9) podejmowanie uchwał o zatrudnianiu pracowników; 

10) uchwalanie Regulaminu Zarządu; 

11) zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów; 

12) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Zebrania 

Delegatów oraz projektów uchwał; 

13) prowadzenie rejestru oddziałów i członków Stowarzyszenia;  

14) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

§ 33. 

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, lub osoba przez niego 

upoważniona, nie rzadziej niż raz na kwartał.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech 

jego członków. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa. 

§ 34. 

Oświadczenia niedotyczące spraw majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa 

jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.  

§ 35. 

1. Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, jest organem kontrolnym 

Stowarzyszenia. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który 

kieruje pracami Komisji. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub 

członek Komisji przez niego upoważniony, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy, a także 

na wniosek dwóch członków Komisji.  

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równego 

podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego 

§ 36. 

Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:  

1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej; 

2) nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
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wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

§ 37. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola przestrzegania przez Zarząd prawa, statutu i uchwał Walnego Zebrania 

Członków lub Zebrania Delegatów oraz kontrola bieżącej działalności Zarządu 

Stowarzyszenia;  

2) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia pod względem merytorycznym i finansowo-gospodarczym; 

3) przedkładanie Zarządowi opinii wynikających z przeprowadzonych kontroli i żądanie 

ewentualnych wyjaśnień;  

4) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów o 

wynikach kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi, a także stawianie wniosku o 

udzielenie absolutorium Zarządowi;  

5) nadzór nad pracą Komisji Rewizyjnych Oddziałów;  

6) prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów 

uchwał; 

7) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu; 

8) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi; 

9) reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach umów pomiędzy Stowarzyszeniem, a 

członkiem Zarządu; 

10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów w razie 

bezczynności w tym zakresie Zarządu Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 38. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 39. 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie; 

2) darowizny; 

3) spadki i zapisy; 

4) dotacje i subwencje; 

5) dochody z ofiarności publicznej; 

6) wpływy z działalności statutowej, w tym, z działalności gospodarczej; 

7) dochody z majątku stowarzyszenia; 

8) odsetki, dochody z kapitału; 

9) posiadane prawa autorskie i wartości niematerialne. 

§ 40. 

1. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, będą przechowywane w banku 

na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących 
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potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Zarząd Stowarzyszenia dysponuje 

zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia. 

2. Wszelkie dochody uzyskiwane przez Stowarzyszenie przeznaczane są w całości na 

działalność statutową. 

§ 41. 

1. Gospodarkę finansową oraz rachunkowość Stowarzyszenie prowadzi zgodnie z 

obowiązującymi w tym względzie przepisami.  

2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd w formie Uchwały. 

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w 

sprawach majątkowych, wymagane są podpisy trzech członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

§ 42. 

1. Składkę członkowską pobieraną od członków nienależących do żadnego oddziału ustala 

Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów. 

2. Składkę członkowską od członków należących do oddziału ustala Zebranie Członków 

Oddziału. 

3. Składki pobierają w całości Zarządy Oddziałów i przekazują ich część określoną w 

§ 44 ust.3 Zarządowi Stowarzyszenia. 

§ 43. 

1. Sposób podziału środków pieniężnych pozostających w gestii Zarządu pomiędzy oddziały 

określa, w drodze uchwały, Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Sposób podziału wpływów uzyskanych przez Stowarzyszenie dzięki staraniom członków 

oddziału określa, w drodze uchwały, Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Na statutową działalność Zarządu Stowarzyszenia oddziały przekazują 25 % z kwoty 

wpłaconych składek członkowskich w terminie do końca pierwszego kwartału za rok 

poprzedni oraz 10 % z kwoty dochodu z wykonywanej działalności gospodarczej 

przekazane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym.  

4. W przypadku uzyskania przez oddział wpływów z 1 % odpisów podatkowych dokonanych 

przez osoby fizyczne na rzecz organizacji pożytku publicznego, oddział zobowiązany jest 

do przekazania Zarządowi Stowarzyszenia 25 % uzyskanej kwoty.  

§ 44. 

W celu zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia wprowadza się następujące 

zasady:  

1) zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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) zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
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preferencyjnych warunkach;  

3) zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

4) zabrania się zakupu 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. 

§ 45. 

(wykreślono) 

 

 

Rozdział VI 

Oddziały Stowarzyszenia 

§ 46. 

1. Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny i 

niesprzeczny z decyzjami władz Stowarzyszenia. 

2. Oddziały Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.  

3. Oddziały posiadające osobowość prawną prowadzą własną i samodzielną politykę 

finansową i dysponują swym majątkiem.  

4. Stowarzyszenie nie odpowiada za zobowiązania oddziałów posiadających osobowość 

prawną. 

§ 47. 

Uchwałę o powołaniu oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków lub Zebranie 

Delegatów na pisemny wniosek odpowiedniej liczby członków Stowarzyszenia –  

– co najmniej ośmiu, dla oddziału nie posiadającego osobowości prawnej;  

– co najmniej piętnastu, jeżeli oddział ma posiadać osobowość prawną.  

§ 48. 

1. Oddział skupia członków Stowarzyszenia zamieszkałych lub przebywających czasowo na 

określonym obszarze. Obszar działania oddziału będzie każdorazowo określany w chwili 

jego powoływania. 

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych członków, Walne Zebranie 

Członków lub Zebranie Delegatów może utworzyć nowy oddział, dzieląc obszar działania 

istniejącego oddziału lub zmienić obszar działania istniejącego już oddziału. 

3. Można być członkiem tylko jednego oddziału. 

§ 49. 

1. Organami oddziału Stowarzyszenia są: 

1) Zebranie Członków Oddziału; 

2) Zarząd Oddziału; 

3) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

2. Kadencja władz oddziału trwa trzy lata. 
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§ 50. 

1. Zebrania Członków Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału nie rzadziej, niż raz 

na dwanaście miesięcy. 

2. Zarząd Oddziału zwołuje Zebranie Członków Oddziału także na pisemne żądanie jednej 

czwartej członków oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Zebrania Członków Oddziału, mimo że jest do tego 

zobowiązany, może je zwołać Komisja Rewizyjna Oddziału lub Zarząd Stowarzyszenia. 

4. Termin zebrania i porządek powinien być podany do wiadomości członków co najmniej na 

7 dni przed odbyciem zebrania. 

§ 51. 

Do kompetencji Zebrania Członków Oddziału należy: 

1) uchwalanie programu działania oddziału bazującego na statucie Stowarzyszenia i 

uchwałach władz Stowarzyszenia; 

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej 

Oddziału; 

3) wybór w tajnym głosowaniu Prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz Komisji 

Rewizyjnej Oddziału; 

4) udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

5) odwoływanie większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu Oddziału przed 

upływem ich kadencji; 

6) wybór delegatów na Zebranie Delegatów; 

7) ustalanie wysokości składki członkowskiej dla członków oddziału; 

8) podejmowanie większością dwóch trzecich głosów uchwały wnioskującej o rozwiązanie 

oddziału. 

§ 52. 

1. Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i od trzech do pięciu członków, którzy ze swego 

grona wybierają Wiceprezesa lub Wiceprezesów.  

2. O ilości członków Zarządu Oddziału każdorazowo decyduje Zebranie Członków Oddziału. 

3. Wyboru Prezesa i członków Zarządu Oddziału, dokonuje w odrębnym tajnym głosowaniu 

Zebranie Członków Oddziału.  

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał.  

5. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. 

§ 53. 

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy: 

1) realizowanie uchwał Zebrania Członków Oddziału; 

2) reprezentowanie oddziału na zewnątrz; 

3) uchwalanie budżetu oddziału; 

4) zarządzanie majątkiem oddziału; 

5) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej 

oddziału; 

6) zwoływanie Zebrań Członków Oddziału; 

7) przygotowywanie porządku obrad Zebrania Członków Oddziału; 
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8) przygotowywanie projektów uchwał na Zebrania Członków Oddziału i Walne Zebrania 

Członków lub Zebrania Delegatów; 

9) prowadzenie rejestru członków oddziału; 

10) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów 

oddziału. 

§ 54. 

1. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych Oddziału posiadającego 

osobowość prawną, wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa. 

2. Dla ważności zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Oddział posiadający osobowość 

prawną wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Oddziału, w tym Prezesa lub 

Wiceprezesa. 

3. Dla ważności oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych Oddziału nieposiadającego 

osobowości prawnej, wymagane są podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z 

postanowieniami § 34 Statutu.  

4. Dla ważności zobowiązań majątkowych Oddziału nieposiadającego osobowości prawnej, 

wymagane są podpisy członków Zarządu Stowarzyszenia zgodnie z § 41 ust.3 Statutu. 

§ 55. 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału, składająca się z trzech członków – w tym 

Przewodniczącego, jest organem kontrolnym Oddziału Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału podlegają ograniczeniom zawartym w § 37.  

§ 56. 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy: 

1) kontrola przestrzegania przez Zarząd Oddziału prawa, postanowień statutu, 

regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia i uchwał władz oddziału;  

2) dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności oddziału ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej; 

3) składanie Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań o wynikach kontroli wraz z 

wnioskami pokontrolnymi, a także stawianie wniosku o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Oddziału; 

4) prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału oraz wnoszenia 

projektów uchwał. 

2. Komisja Rewizyjna Oddziału zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy lub na 

wniosek co najmniej dwóch członków Komisji. 

§ 57. 

1. Rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania 

Członków lub Zebrania Delegatów na wniosek Zebrania Członków Oddziału lub w 

przypadku, o którym mowa w ust.2. 

2. Jeżeli liczba członków oddziału przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dziesięć 

osób, Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów podejmuje uchwałę o 

rozwiązaniu oddziału. Jeżeli członkowie rozwiązanego oddziału oświadczą, że chcą 

przystąpić do innego oddziału, Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów może 

zmienić obszar działania tego oddziału. 

3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji oddziału oraz cel, na jaki ma być 

przeznaczony jego majątek. 
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Rozdział VII 

Przepisy końcowe i przejściowe 

§ 58. 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków lub 

Zebrania Delegatów podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej 

dwóch trzecich liczby uprawnionych do głosowania. W razie braku wymaganej liczby 

delegatów, Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Walne Zebranie Członków 

lub Zebranie Delegatów, które podejmuje większością dwóch trzecich głosów, uchwałę w 

przedmiocie rozwiązania, bez względu na ilość obecnych. 

2. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma 

być przeznaczony jego majątek. 

§ 59. 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy Prawo o 

Stowarzyszeniach.  


