TEKST JEDNOLITY
STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum
w dalszej części zwane „STOWARZYSZENIEM”.
§2
Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą rodziców i opiekunów dzieci obarczonych
chorobą Dystrophie Musculorum oraz inne osoby zainteresowane pomocą w leczeniu chorych
i zwalczaniu skutków choroby.
§3
Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
podobnym zakresie działania.
§5
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Piekary Śląskie.
2. Adres Stowarzyszenia jest następujący: 41-940 Piekary Śląskie ul.Gen.Jerzego Ziętka 15.
§6
Działalność Stowarzyszenia opiera się wyłącznie na pracy społecznej członków
Stowarzyszenia.
§7
Stowarzyszenie posiada prawo używania pieczęci i odznaki z wzorem i uregulowaniem
ustalonych w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Roztaczanie opieki nad chorymi i ich rodzicami.
2. Prowadzenie kampanii na rzecz powszechnego i stałego leczenia i rehabilitacji
chorych na Dystrophie Musculorum.
3. Praca oświatowa.
4. Wszelka działalność na rzecz wszystkich chorych i ich rodzin.
5. Pozyskiwanie środków i lekarstw na leczenie i rehabilitację chorych.
§9
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez prowadzenie następującej działalności:
a. działalność
pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie
indziej nie
sklasyfikowana – PKD 9499Z

2. Realizując cele statutowe zabrania się:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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,
b. przekazywania ich majątku na rzecz członków, członków organów lub ich
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
wykorzystanie to bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających
§ 11
Członkami zwyczajnymi mogą być rodzice i opiekunowie dzieci dotkniętych chorobą
Dystrophie Musculorum, oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat życia po złożeniu
deklaracji członkostwa i przyjęciu jej przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 12
Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat życia
wyrażające gotowość pomocy i współpracy przy leczeniu chorych. Godność członka
honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§ 13
Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, osoby fizyczne. Osoby prawne działają
przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.
§ 14
Członek zwyczajny ma prawo:
1. biernego i czynnego wyboru do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3. korzystania ze świadczeń wynikających z realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.

§ 15
Członek honorowy ma prawo:
1. być wybierany do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia.
§ 16
Członkowie zwyczajni obowiązani są:
1. brać udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień statutu,
3. opłacać składki członkowskie.
§ 17
Członek honorowy obowiązany jest przestrzegać postanowień statutu.
§ 18
Członek wspierający zobowiązany jest dokonywać zadeklarowanych wpłat.
§ 19
Członkostwo ustaje na skutek:
1. śmierci członka,
2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie, na ręce zarządu Stowarzyszenia,
3. skreślenia z listy członków wskutek zalegania z opłatą składek za okres
przekraczający 12 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 20
1. Członek może być wykluczony jeżeli nie przestrzega postanowień statutu lub uchwalonych
uchwał władz Stowarzyszenia,
2. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały o wykluczeniu podjętej przez
Zarząd Stowarzyszenia,
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo do odwołania się od Uchwały o wykluczeniu
do Walnego Zebrania,
4. Odwołanie od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka rozpatruje Walne
Zebranie Stowarzyszenia na swym najbliższym posiedzeniu.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebrania członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą w szczególności:
a) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) Uchwalenie planu działalności, budżetu, wysokości składek i opłat,
d) Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku, zaciąganie
pożyczek,
e) Uchwalenie zmian statutu,
f) Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia,

g) Udzielenie Zarządowi absolutorium,
h) Inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,
i) Rozpoznaje odwołania od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, o których mowa w § 20
statutu.
3. W Walnym zebraniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem
stanowiącym.
4. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mogą brać udział w Walnym Zebraniu
jedynie z głosem doradczym.
§ 23
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne zwoływane jest raz w roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku
kalendarzowego.
Nadzwyczajne – na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§ 24
Zwołanie Walnego Zebrania następuje przez zawiadomienie każdego członka na 10 dni przed
terminem z podaniem miejsca i daty Zebrania oraz proponowanego porządku obrad.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd listownie lub telefonicznie.
§ 25
Walne Zebranie zwołane wg § 24 władne jest podejmować uchwały bez względu na liczbę
uczestniczących członków zwykłą większością głosów. Głosowania są jawne.
§ 26
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 12 członków wybieranych na okres trzech lat.
W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Zastępca, Sekretarz i Skarbnik,
2. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybrani,
3. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i otrzymują wyłącznie zwrot
faktycznie poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych,
4. Członek Zarządu może być odwołany w okresie pełnienia swojej funkcji,
5. W razie ustąpienia lub odwołania w trakcie kadencji członków Zarządu – Zarząd ma prawo
dokooptować spośród osób zebrania, zwykłą większością głosów, nowych członków
w liczbie nie większej niż ½ składu.
6. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. opracowanie projektów planów działania,
3. zawieranie umów,
4. przyjmowanie i skreślanie członków,
5. organizowanie szkolenia dla rodzin,
6. wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu i podejmowania czynności
niezbędnych dla wykonania zadań Stowarzyszenia,
7. prawo powoływania komisji problemowych,
8. kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenia na
zewnątrz,
9. wykluczenie członków zgodnie z § 20 statutu,
10. sporządzenie budżetu,
11. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
12. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zebrania. Posiedzenia Zarządu
odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

13. W posiedzeniach mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni
goście z głosem doradczym.
14. Do zawierania umów udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub
członka Stowarzyszenia upoważnionego przez Zarząd.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie na
okres 3 lat,
3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego,
4. Ustępujący członkowie mogą być wybrani ponownie.
§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.
§ 30
Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, co najmniej dwa razy do
roku.
§ 31
1. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,
związku małżeńskim lub pozostawać we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji w tym 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.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z innych opłat ustalonych przez Walne Zebranie,
3) wpływy z zapisów i darowizn,
4) wpływy z dotacji celowych.
4. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.
5. Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest budżet uchwalony przez Walne
Zebranie.

§ 33
Stowarzyszenie ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
§ 34
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.
§ 35
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 36
Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 37
Statut niniejszy został podjęty uchwałą Walnego Zebrania.
§ 38
W przypadkach nieregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Prawa o stowarzyszeniach
oraz inne powszechnie obowiązujące źródła prawa.
Nowe Chechło, dnia 20.06.2015r.

