
 
 

STATUT 

STOWARZYSZENIA  CHORYCH NA  

STWARDNIENIE ROZSIANE W GŁOGOWIE 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie 

(w skr. SChnSRwG) zwane dalej Stowarzyszeniem działa w o oparciu o przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr. 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz 

postanowienia  niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać w nazwie odpowiedników określenia schorzenia 

„stwardnienie rozsiane”; w skr. SR w językach obcych jako „sclerosis multiplex; w skr. SM. 

§ 2 

1. Członkowie stowarzyszenia realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, 

zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. 

2. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenie może reprezentować interesy 

zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. 

3. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

§ 3 

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania oraz uchwala 

akty wewnętrzne dotyczące jego działania. 

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym 

charakterze i celu działania. 

§ 5 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Może ono 

realizować swoje cele statutowe także poza granicami kraju w zakresie dozwolonym 

prawem. 

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Głogów. 

 

§ 6 

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną. 



 
 

§ 7 

1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do 

prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym 

swoich członków. 

2. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną funkcja. 

§ 8 

Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 9 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele, formy i sposoby działania  

§ 10 

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie głównie działalności pożytku 

publicznego skierowanej do wyodrębnionej grupy podmiotów ze względu na trudną 

sytuację życiową i materialną w stosunku do społeczeństwa tj. skierowanej do 

niepełnosprawnych obywateli polskich chorujących na stwardnienie rozsiane i ich 

opiekunów. Jednak działalność, o której mowa wyżej nie będzie prowadzona wyłącznie 

na rzecz członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa na gruncie Konstytucji RP oraz 

porządkiem prawnym określonym w ustawach realizując zadania w zakresie: 

1.1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

1.2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

1.3. działalności charytatywnej; 

1.4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturowej; 

1.5. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka 

regionalnego; 

1.6. ochrony i promocji zdrowia; 

1.7. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

1.8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 



 
 

1.9. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

1.10. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

1.11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

1.12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 

innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 

technicznych w praktyce gospodarczej; 

1.13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

1.14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

1.15. wypoczynku dzieci i młodzieży; 

1.16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

1.17. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

1.18. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

1.19. turystyki i krajoznawstwa; 

1.20. porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

1.21. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

1.22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

1.23. ratownictwa i ochrony ludności; 

1.24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 

wojen w kraju i za granicą; 

1.25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 

1.26. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

1.27. promocji i organizacji wolontariatu; 

1.28. pomocy Polonii i Polakom za granicą; 

1.29. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 

1.30. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

1.31. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 

upowszechniania i ochrony praw dziecka; 

1.32. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

 

 



 
 

2. Jako szczegółowe zadania będą realizowane następujące cele: 

2.1. poprawa warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększanie 

uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, 

naukowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju chorych na 

stwardnienie rozsiane; 

2.2. wyzwalanie inicjatywy osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku 

jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia oraz 

samorealizacji rozumianych jako proces osiągania optymalnego 

funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość 

kierowania własnym życiem; 

2.3. likwidację barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie 

pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze 

stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między 

tymi grupami; 

2.4.  artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem 

rozsianym w kraju oraz na arenie międzynarodowej, poprzez 

współpracę z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego lub 

organizacjami o podobnych założeniach programowych, ze Światową 

Federacją Towarzystw Stwardnienia Rozsianego oraz poszczególnymi 

organizacjami innych krajów; 

2.5. upowszechnianie wiedzy na temat stwardnienia rozsianego w zakresie 

niezbędnym do podejmowania decyzji dotyczących terapii i 

rehabilitacji chorych na SM; 

2.6. budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk na 

specyficzne problemy i na niesienie pomocy chorym na SM; 

2.7. nawiązywanie współpracy z organami administracji państwowej i 

samorządowej oraz   innymi instytucjami i reprezentowanie interesów 

zrzeszonych członków w kontaktach z tymi podmiotami; 

2.8. wspieranie organizacyjne i rzeczowe chorych na SM i ich opiekunów w 

zakresie rehabilitacji, transportu związanego z rehabilitacją, edukacji 

medycznej dotyczącej leczenia SM oraz działań integracyjnych. 

 
3. Powyższa działalność może być prowadzona jako działalność odpłatna i nieodpłatna. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w 

stosunku do działalności pożytku publicznego. 

http://www.ifmss.org.uk/
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5. Nadwyżkę przychodu nad kosztami przeznacza się wyłącznie  na działalność statutową. 

§ 11 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Współpracę i wzajemną pomoc członkom Stowarzyszenia. 

2. Ułatwianie dostępu do leczenia oraz organizowanie i prowadzenie różnych form 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych chorujących na SM. 

3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 

4. Udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej. 

5. Wymiana doświadczeń poprzez kontakty, współpracę z krajowymi i zagranicznymi 

ośrodkami zajmującymi się problematyką leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

chorujących  na SM. 

6. Organizowanie działalności popularyzatorskiej i informacyjnej dotyczącej zagadnień 

związanych ze stwardnieniem rozsianym. 

7. Występowanie do władz z wnioskiem o usuwanie barier architektonicznych, 

komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób niepełnosprawnych chorujących na 

stwardnienie rozsiane ze środowiskiem. 

8. Rozwiązywanie problemów dostępu osób niepełnosprawnych chorujących na SM do 

różnego rodzaju stanowisk pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

9. Pomoc w nabywaniu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, ułatwiającego 

funkcjonowanie w życiu codziennym.  

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. założycieli,  

2. zwyczajnych, 

3. wspierających, 

4. honorowych. 

§ 13 

Członkiem założycielem Stowarzyszenia może być obywatel polski mający pełną zdolność do 

czynności prawnych, który w dniu Zebrania Założycielskiego po zapoznaniu się z niniejszym 

Statutem zadeklarował chęć przystąpienia do Stowarzyszenia i fakt ten potwierdził swoim 

podpisem na liście członków założycieli Stowarzyszenia. 



 
 

§ 14 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski. 

2. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich. 

§ 15 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia, 

c) zgłaszania uwag i wniosków zmierzających do zwiększenia racjonalności działania 

Stowarzyszenia, 

d) głosowania we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Walne Zebranie 

Członków. 

e) korzystania ze wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach 

określonych przez jego władze, 

f) zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem Władz Stowarzyszenia oraz brania 

udziału w działalności Stowarzyszenia, 

g) pomocy w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu 

rehabilitacyjnym oraz do poparcia ze strony Stowarzyszenia w sprawach szkolenia, 

zatrudnienia, rehabilitacji społecznej, zawodowej, sportu i rekreacji oraz polepszania 

warunków bytowych. 

§ 16 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wspiera 

Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób. 

Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez 

upełnomocnionego przedstawiciela. 

2. Decyzję o przyjęciu członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie 

uchwały. 

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 

pisemnej deklaracji. 

§ 17 

Członkom wspierającym przysługują prawa określone w § 15 od pkt. b) do punktu f). 

§ 18 

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani: 

1. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i propagować jego 

idee,  



 
 

2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,  

3. regularnie opłacać składki członkowskie. 

§ 19 

1. Członkom honorowym może być osoba fizyczna i zasłużona dla rehabilitacji leczniczej, 

społecznej i zawodowej osób ze stwardnieniem rozsianym lub realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia. 

2. Decyzję o nadaniu tej godności podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 50 % uprawnionych do głosowania. 

§ 20 

Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych z 

wyjątkiem biernego prawa wyborczego. 

§ 21 

1. Członkostwo nabywa się po złożeniu deklaracji pisemnej. 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje 

w drodze uchwały Zarząd na najbliższym posiedzeniu, ale nie później niż w terminie 1 

miesiąca od daty złożenia deklaracji. 

§ 22 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego w Stowarzyszeniu,  

2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,                                                                                                         

2a. skreślenia z listy członków z powodu rażącego naruszania postanowień Statutu, 

3. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,  

4. śmierci członka,  

5. likwidacji osoby prawnej.  

    

ROZDZIAŁ V 

Struktura organizacyjna. 

§ 23 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków; 

b) Zarząd. 

2. Organem kontroli i nadzoru odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającego mu w 

zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru jest Komisja Rewizyjna. 

 



 
 

§ 24 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa co najwyżej 2 lata z możliwością 

ponownego wyboru na to samo stanowisko, chyba że inaczej zadecyduje Walne Zebranie 

Członków.                                                                                                                              

2.Władze mają prawo kooptacji nowych członków na miejsce członków ustępujących, z tym 

że liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru.  

3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu 

nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje 

głos przewodniczącego.  

4. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym. 

Walne Zebranie Członków 

§ 25 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Stanowi go ogół członków 

zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do 

kompetencji innych organów Stowarzyszenia, a w szczególności: 

a) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia, 

b) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu tych organów 

w okresie ich kadencji w trybie określonym w § 24 pkt. 2 statutu, zatwierdzanie 

rocznych sprawozdań z działalności tych organów i udzielanie im absolutorium, 

c) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

d) zatwierdzanie statutu i jego zmian, 

e) nadawanie godności członka honorowego, 

f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

g) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

§ 27 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 31 

maja każdego roku za pomocą sms-ów, e-maili lub listów poleconych wysyłanych nie 

później, niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 



 
 

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, 

sekretarz, członkowie w liczbie 2. 

5. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów obecnych podczas obrad Walnego Zebrania Członków. 

6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania 

Członków 

§ 28 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Komisji Rewizyjnej, lub 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od 

daty wpłynięcia wniosku.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

§ 29 

Walne Zebrania Członków są protokołowane, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności w I  terminie przynajmniej 50 % członków uprawnionych do głosowania , w 

II terminie, wyznaczanym w tym samym dniu 30 minut później, niż I termin – bez względu 

na liczbę obecnych, w głosowaniu jawnym, z wyjątkami określonymi w statucie. 

Zarząd  

§ 30 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem jego działalności oraz reprezentuje go na 

zewnątrz. W szczególności do obowiązków Zarządu należy: 

a)  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

b)  przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych 

Stowarzyszenia, 

c) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz 

zaciąganie w jego imieniu zobowiązań, 

d) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności do jego zatwierdzenia podczas 

obrad Walnego Zebrania,  

e)  czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez wszystkich członków 

Stowarzyszenia, 

f)  nadawanie godności członka wpierającego Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia. 

2. Gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz zaciąganie w 

jego imieniu zobowiązań (pkt. 1. ppkt. c) powyżej 25.000,00 zł wymaga zgody Komisji 

Rewizyjnej. 



 
 

3. Zarząd odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków. 

§ 31 

1. Zarząd składa się z 6 osób wybieranych przez Walne Zebranie w sposób tajny i 

bezpośredni, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50 % członków 

uprawnionych do głosowania, na okres 2 lat, z możliwością ponownego wyboru  na ten 

sam okres; 

2. Zarząd wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Prezesa, Vice Prezesa i 

Sekretarza; 

3. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na protokołowanych posiedzeniach nie rzadziej niż raz 

na miesiąc; 

4. Członkami organu zarządzającego nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

5. Członek organu zarządzającego powinien przy wykonywaniu obowiązków dołożyć 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, a wykonujący 

swoje obowiązki społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności; 

6. Członkowie organu zarządzającego odpowiadają za szkodę wyrządzoną działaniem 

sprzecznym z prawem lub zapisami statutu, chyba że nie ponoszą za to winy; 

7. Jeśli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie – odpowiadają solidarnie.  

§ 32 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie dwaj członkowie Zarządu. 

2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, składania oświadczeń woli we 

wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane jest współdziałanie i 

podpisy dwóch członków Zarządu. 

Komisja Rewizyjna 

§ 33 

Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad całokształtem działalności Stowarzyszenia, w tym 

szczególnie nad jego działalnością majątkowo-finansową. Ponadto do zakresu działania 

Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli. 

2. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także 

prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu. 

3. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w 

terminie ustalonym statutem. 



 
 

4. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 

absolutorium władzom Stowarzyszenia. 

5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia. 

§ 34 

1. Komisja składa się z 3 osób wybieranych w sposób określony w § 24, pkt 1, na okres 2 lat, 

z możliwością ponownego wyboru na ten sam okres. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona  Przewodniczącego i 

Zastępcę. 

§ 35 

1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz w roku. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 

służbowej;  

b) być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni; 

d) członek organu nadzoru i kontroli wykonujący swoje obowiązki społecznie, jest 

obowiązany dokładać przy tym należytej staranności; 

e) członkowie Komisji Rewizyjnej odpowiadają za szkodę wyrządzoną działaniem 

sprzecznym z prawem lub zapisami statutu, chyba że nie ponoszą za to winy; 

f) jeśli szkodę wyrządziło kilka osób wspólnie – odpowiadają solidarnie.  

§ 36 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

3. W umowach miedzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje Członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego 

organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

 

 



 
 

ROZDZIAŁ VI 

Fundusze i majątek. 

§ 37 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochody z tej działalności służą realizacji celów 

statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. 

§ 38 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze 

§ 39 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie; 

b) darowizny, subwencje, zapisy, spadki i dotacje, środki pozyskane z 1% podatku; 

c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, 

dochody z majątku Stowarzyszenia); 

d) dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności: 

a) działalność pożytku publicznego jak i działalność gospodarcza podlega wyodrębnieniu 

w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i 

rachunkowym; 

b) środki pozyskane od podatników przekazujących 1% swojego podatku gromadzi się 

na wyodrębnionym koncie i wydatkuje się wyłącznie na działalność pożytku 

publicznego; 

c) po zamknięciu roku bilansowego, sposób wykorzystania środków pozyskanych od 

podatników przekazujących 1% swojego podatku podawany będzie do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia i stronie internetowej 

Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS. 

3. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową. 

4. Zabrania się: 

a) 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”, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 

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 to 

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d)  zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

§ 40 

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: 

prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka 

Zarządu. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§ 41 

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych  do głosowania. 

§ 42 

W wypadku powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

§ 43 

Walne Zebranie Członków powołuje likwidatora dla przeprowadzenia likwidacji 

Stowarzyszenia. Likwidator Stowarzyszenia powinien przy wykonywaniu obowiązków 

dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Likwidator  

odpowiada za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 

zapisami statutu, chyba że nie ponosi za to winy. 

 



 
 

§ 44 

Likwidator przeprowadza likwidację w możliwie najkrótszym czasie i w tym celu podejmuje 

czynności określone w ustawie: Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 104 z 

późn. zm.) 

§ 45 

Po zakończeniu likwidacji majątek Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w 

uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu i likwidator zgłosi sądowi wniosek o 

wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń. 

 

Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Głogowie 

uchwalony przez  Walne Zebranie SChnSR w Głogowie  w dniu 10 maja 2017 roku. 

 

 

 

Sekretarz Walnego Zebrania                                         Przewodniczący Walnego Zebrania 
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Głogów, dnia  10.05.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 


