
 

S T A T U T 

STOWARZYSZENIA CHORYCH Z AKROMEGALI Ą  

I OSÓB WSPIERAJĄCYCH  

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie Chorych z Akromegalią i Osób Wspierających zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych działającym na rzecz chorych z akromegalią. 

§ 2 

Stowarzyszenie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz zgodnie z 

postanowieniami niniejszego Statutu.  

§ 3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a działalność swoją opiera na pracy społecznej 

członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

§ 4 

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.  

§ 5 

Stowarzyszenie  działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

§ 6 

 Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych, których cel służy 

realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.  

 

Rozdział II 

Zadania i cele Stowarzyszenia  

§ 7 

1. Celem działania Stowarzyszenia jest wsparcie osób chorych z akromegalią oraz 

upowszechnianie wiedzy na temat tego schorzenia.  

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w obszarach:  



a) działalności edukacyjnej  

b) dobroczynności  

c) pomocy społecznej i ochrony zdrowia  

d) wsparcia społecznego.  

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a) popularyzowanie wiedzy na temat wczesnego rozpoznawania oraz leczenia 

akromegalii 

b) wspieranie rozwoju działalności naukowej oraz edukacyjnej w obszarze 

akromegalii 

c) dostarczanie informacji oraz propozycji rozwiązań systemowych skierowanych do 

Parlamentu, organów administracji rządowej i samorządowej na temat 

podstawowych problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce  

d) zbudowanie platformy stałych kontaktów i wymiany informacji między 

pacjentami, rodzinami osób chorych oraz środowiskiem medycznym  

e) dążenie do podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat akromegalii 

f) pomoc w stworzeniu zintegrowanej sieci opieki nad pacjentami  

g) prezentowanie swoich opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących 

pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia organom władzy, administracji rządowej  

i samorządowej – pisemnie oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów  

h) współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak 

Parlament, organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje 

lekarskie, pielęgniarskie, aptekarskie i pacjenckie; politycy, media i inni 

strategiczni partnerzy  

i) współpracę z innymi organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia  

j) działalność wydawniczą w zakresie prezentacji oraz upowszechniania misji 

Stowarzyszenia w środowisku związanym z organizacjami pacjenckimi oraz 

systemem ochrony zdrowia  

k) działalność edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie profilaktyki i leczenia  

l) uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia Stowarzyszenia wydarzeniach 

politycznych, naukowych, marketingowych itp., związanych z akromegalią oraz 

innymi rzadkimi chorobami w Polsce i za granicą.  

m) współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój organizacji zrzeszających 

pacjentów  

n) prowadzenie kampanii społecznych dotyczących akromegalii oraz kampanii 

mających na celu podnoszenie jakości życia osób dotkniętych akromegalią  



o) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi pacjentów  

p) współpracę z ekspertami i doradcami.  

4. Wszystkie powyższe działania służące realizacji celów będą finansowane przez 

Stowarzyszenie. 

 

Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków 

§ 8 

Członkiem Stowarzyszenia  może zostać każda osoba fizyczna dotknięta akromegalią jak 

również osoba wspierająca i solidaryzująca się z interesem chorych na akromegalię, która 

zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz złoży odpowiednią pisemną 

deklarację. O przyznaniu członkostwa decyduje Zarząd.  

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:  

a) wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia,  

b) uczestniczyć w zebraniach i głosowaniach Stowarzyszenia,  

c) zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących 

działalności Stowarzyszenia.  

§ 10 

 Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:  

a) aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,  

b) przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów organizacyjnych oraz 

wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,  

c) opłacanie składek członkowskich.  

§ 11 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków na 

podstawie uchwały Zarządu w wyniku:  

a) śmierci  

b) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu na piśmie 

c) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 36 miesięcy, po 

wcześniejszym wezwaniu do uregulowania składek z zagrożeniem skreślenia z 

listy członków. 



2. Członkostwo ustaje również na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie 

uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, regulaminowych 

lub etycznych Stowarzyszenia.  

3. W przypadku utraty członkostwa przez wykluczenie przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia 

Zawiadomienia  o uchwale Zarządu podjętej w tej sprawie. Uchwała Walnego 

Zebrania Członków jest ostateczna.  

 

Rozdział IV 

Władze i struktura organizacyjna 

§ 12 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

2) Zarząd  

3) Komisja Rewizyjna.  

§ 13 

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

§ 14 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz 

na dwa lata, jako zebranie sprawozdawcze.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w 

każdym czasie z inicjatywy Zarządu na wniosek grupy członków reprezentujących co 

najmniej 1/10 ogólnej liczby członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia takiego wniosku.  

§ 15 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd 

zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed datą wyznaczonego Walnego Zebrania.  

§ 16 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:  

a) kształtowanie polityki Stowarzyszenia, w szczególności planu działania i budżetu,  

b) dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia,  

c) udzielanie absolutorium Zarządowi na koniec kadencji,  

d) ustalanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej,  



e) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

f) podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Statutu i jego późniejszych zmian,  

g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.  

§ 17 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał.  

2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia niezbędna jest:  

a) w pierwszym terminie posiedzenia: zwykła większość głosów przy obecności 

minimum połowy członków uprawnionych do głosowania;  

b) w drugim terminie posiedzenia: zwykła większość głosów oddanych przez 

członków obecnych na zebraniu.  

3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zebrania 

Członków, drugi termin posiedzenia następuje w odstępie piętnastu minut od 

pierwszego terminu.   

§ 18 

1. Zarząd Stowarzyszenia w liczbie 5 członków wybierany jest na Walnym Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia na okres 4 lat.  

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wice-Prezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek 

Zarządu. Prezesa wybiera Walne Zebranie Członków. 

§ 19 

 Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:  

a) organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia  

b) reprezentowanie stanowiska i polityki Stowarzyszenia na zewnątrz  

c) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia 

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 

e) przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia  

f) podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków oraz pozbawianie członkostwa w 

Stowarzyszeniu  

g) podejmowanie uchwał w sprawie ubiegania się o członkostwo w organizacjach 

krajowych i międzynarodowych 

h) koordynacja, przygotowanie i wykonanie rocznego planu działania  

§ 20 

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż raz na pół roku.  



§ 21 

1. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję w formie uchwał.  

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje 

głos Prezesa Zarządu.  

§ 22 

1. Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczenia woli w imieniu 

Stowarzyszenia we wszystkich sprawach (z wyjątkiem majątkowych) przysługuje 

każdemu członkowi Zarządu samodzielnie. 

2. Sposób zaciągania zobowiązań majątkowych:  

a) do wysokości nieprzekraczającej 1000 PLN ma prawo każdy członek zarządu 

samodzielnie  

b) powyżej 1000 PLN wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających 

łącznie, w tym Prezesa 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i do jej kompetencji należy:  

a) bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania 

przepisów prawnych oraz postanowień Statutu  

b) kontrola działalności finansowej i gospodarczej  

c) sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności i sprawozdania finansowego  

d) stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.  

2. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.  

3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 24 

Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres 4 lat na Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia.  

§ 25 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona  

przewodniczącego.  

§ 26 

Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane w obecności co najmniej dwóch jej członków,  

zwykłą większością głosów.  



§ 27 

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, mogą one 

dokooptować do swojego grona nowych członków, nie więcej jednak niż 1/3 liczby wybranej 

na daną kadencję przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W przypadku zmiany 

większej niż 1/3 liczby wybranej na daną kadencję przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia należy przeprowadzić wybory uzupełniające.  

 

Rozdział V 

Sprawy Finansowe 

§ 28 

 Na majątek Stowarzyszenia składają się:  

a) składki członkowskie,  

b) darowizny,  

c) spadki,   

d) zapisy, 

e) dochody z działalności gospodarczej,  

f) zbiórki publiczne  

g) dotacje, subwencje, lokaty, granty od jednostek administracji publicznej, samorządów, 

prywatnych  

h) dochody z tytułu umów sponsoringu.  

§ 29 

1. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i darowizny według zasad określonych w 

odrębnych przepisach.  

2. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia 

zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jej organów, 

pracowników oraz ich osób bliskich.  

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany ani wykorzystywany na rzecz jej 

członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich.  

4. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub 

usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie 

jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  



5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że dochód z tej 

działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 

podziału pomiędzy jej członków.  

6. Wszystkie środki finansowe muszą być przechowywane wyłącznie na rachunku 

bankowym Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 30 

1. Uchwałę o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia:  

a) w pierwszym terminie posiedzenia: zwykłą większością głosów przy obecności 

minimum połowy członków uprawnionych do głosowania;  

b) w drugim terminie posiedzenia: zwykłą większością głosów oddanych przez 

członków obecnych na zebraniu.  

c) Zastosowanie ma zapis § 17 ust. 3 Statutu.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz przeznacza majątek Stowarzyszenia na 

cele zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.   

§ 31 

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia przy zastosowaniu przepisów 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20 poz.104 z 

późniejszymi zmianami/.  

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 32 

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie ma Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r 

Prawo o Stowarzyszeniach. 

§ 33 

Statut niniejszy został zatwierdzony przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia w dniu 

11.01.2015r. 

 


