
Statut Giżyckiego Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona, ich  

Rodzin i Przyjaciół  

 „TULIPANY” 

 

 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Giżyckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona, ich Rodzin i Przyjaciół, „Tulipany” zwane dalej 

„Stowarzyszeniem”, działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 

Nr 20, poz. 104 z p. zm.) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z p .zm.), oraz niniejszego Statutu.  

§ 2. 

1.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu 

 działania. 

3.   Stowarzyszenie zrzesza osoby na zasadzie dobrowolności, jest samorządne i niezależne oraz nie 

 osiąga zysków ze swojej działalności. 

4.   Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w myśl ustawy z dnia 24.04.2003 roku 

      o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.   

§ 3. 

Stowarzyszenie swym działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie teren  

miasta i powiatu Giżycko. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Giżycko.  

§ 4. 

Cza funkcjonowania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
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§ 5. 

Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą,  zgodnie z obowiązującymi w  

tym zakresie przepisami.  

§ 6. 

1.   Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. 

2.   Stowarzyszenie dla realizacji swych celów oraz zadań może zatrudnić pracowników. 

 

Rozdział II 

 

CELE  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA 

§ 7. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, 

materialnej i prawnej: 

a) wszystkich członków Stowarzyszenie i ich rodzin 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej: 

a) wszystkich członków Stowarzyszenia i ich rodzin, 

b) wszystkich zainteresowanych 

• Celem działania jest:  

1.   Udzielanie różnorodnej pomocy i tworzenie warunków dla wydłużenia okresu aktywności 

       zawodowej i społecznej członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 

2.   Działania na rzecz integracji członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 

3.   Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i edukacja zdrowotna w różnych chorobach. 

4.   Reprezentowanie interesów chorych członków Stowarzyszenia wobec władz państwowych i  

      samorządowych 

5.   Działalność charytatywna na rzecz członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 

6.   Przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród członków 

       Stowarzyszenia i ich rodzin.  

8.   Nieodpłatna pomoc w rehabilitacji ruchowej, psychicznej i społecznej członków  

      Stowarzyszenia i członków ich rodzin poszkodowanych: 
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a)   w wypadkach komunikacyjnych i kolizjach drogowych, 

b)  w wyniku zdarzeń przeciwko mieniu i życiu, 

c)   w wyniku przestępstw, również spowodowanych pod wpływem alkoholu i narkotyków 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje wymienione cele statutowe poprzez: 

1.   Organizowanie szkoleń i  konferencji ze specjalistami w zakresie neurologii, neurochirurgii,  

      rehabilitacji, opieki, dietetyki, psychologii, logopedii i innych dziedzin medycyny. 

2.   Prowadzenie grup wsparcia psychicznego. 

3.   Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, psychologicznej, rehabilitacyjnej. 

4.   Pomoc w organizowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych. 

5.   Organizowanie wycieczek, festynów, imprez sportowych w formie spartakiad rodzinnych, rajdów  

      pieszych, marszów nordic walking. 

6.   Prowadzenie klubu integracyjnego. 

7.   Organizowanie i szkolenie wolontariatu. 

8.   Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocnego w pielęgnacji obłożnie chorych, 

9.   Kolportowanie i wypożyczanie poradników i wszelkiej literatury dotyczącej  Choroby  Parkinsona i 

       innej. 

10.  Współdziałanie z jednostkami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia, innymi 

       stowarzyszeniami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

11.  Organizowanie doradztwa prawnego. 

12.  Podejmowanie starań w celu pozyskiwania środków na działalność statutową. 

13.  Podejmowanie innych działań mających na celu realizację celów statutowych.  

§ 9. 

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności 

organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności: PKD: 8532 C, 94.99.Z, 988.10.Z, 

82.30.Z. 
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Rozdział III 

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 10. 

Członkowie dzielą się na:  

-  zwyczajnych 

-  wspierających 

-  honorowych  

§ 11. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być: 

1.   Obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, 

 który złoży pisemną deklarację członkostwa. 

2.   Cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z  

 przepisami obowiązującymi obywateli polskich oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania 

 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkostwa.  

§ 12. 

1.   Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia 

 zwykłą większością głosów w  drodze uchwały.  

§ 13. 

1.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana  

 merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc  w formie ustalonej w  

 porozumieniu ze Stowarzyszeniem, oraz złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez 

 Zarząd.  

§ 14. 

1.   Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona  

 dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2.   Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.  
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§ 15. 

1.   W przypadku odmowy przyjęcia na członka osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do 

 Walnego Zgromadzenia. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego 

 zawiadomienia o odmowie przyjęcia na członka.  

 

 

§ 16. 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1.   Wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia. 

2.   Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu. 

3.   Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności  Stowarzyszenia. 

4.   Korzystać z pomocy, świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia. 

5.   Uczestniczenia we wszystkich formach działania służących realizacji celów statutowych  

      Stowarzyszenia. 

6.   Do zwrotu uzasadnionych kosztów przejazdu /bilety, paliwo/ w przypadku oddelegowania przez  

      Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 17. 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1.   Przestrzegać postanowień Statutu  oraz uchwał organów Stowarzyszenia. 

2.   Aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego statutowych celów. 

3.   Przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia. 

4.   Propagować idee Stowarzyszenia. 

5.   Regularnie wnosić ustalone składki członkowskie 

§ 18. 

1.   Członek wspierający posiada uprawnienia określone w § 16 pkt. 4 i 5 oraz prawo uczestnictwa  

      osobistego w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 

2.   Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 17 pkt. 3 i 4 oraz powinien wspierać  

      Stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem. 
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§ 19. 

Członek honorowy dysponuje wszystkimi prawami i obowiązkami, które przysługują członkom 

zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Przywilejem członka honorowego 

jest zwolnienie z obowiązku płacenia składek członkowskich.  

§ 20. 

1   Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez: 

a)  dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie Zarządowi, po uregulowaniu  

     wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia. Uchwała taka zostaje podjęta zwykłą większością      

     głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków, 

b)   skreślenie z listy członków w przypadku śmierci, 

d)  na mocy uchwały Zarządu, wskutek zalegania w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy, 

 po uprzednim pisemnym upomnieniu, oraz postępowania niezgodnego z celami Stowarzyszenia. 

2.   W przypadku członków wspierających skreślenie z listy następuje poprzez utratę osobowości 

 prawnej. 

3.   Od uchwał w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego 

 Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji. 

4.   Członka Stowarzyszenia można  zawiesić w jego prawach i obowiązkach na mocy uchwały Zarządu 

 na wniosek tego członka. 

 

Rozdział  IV 

 

ORGANY  STOWARZYSZENIA 

§ 21. 

Organami Stowarzyszenia są: 

1.   Walne Zgromadzenie Członków. 

2.   Zarząd. 

3.   Komisja Rewizyjna.  

§ 22. 

1.   Kadencja organów trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną 

 większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia Członków, chyba, że Walne 
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 Zgromadzenie postanowi inaczej. 

2.   W przypadku ustąpienia  członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania ich kadencji, 

 władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków. Liczba osób dokooptowanych nie 

 może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

3.   Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne uchwalone 

 przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.  

 

WALNE  ZGROMADZENIE 

§ 23. 

1.   Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o 

 wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji 

 jego statutowych celów. 

2.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w pierwszym półroczu roku   

      kalendarzowego. 

3.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

 pisemny wniosek: 

a)   Komisji  Rewizyjnej, 

b)   grupy co najmniej  ¼  liczby członków Stowarzyszenia. 

§ 24. 

1.   W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Członkowie mogą 

 być reprezentowani przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pisemne. 

2.   Członkowie zwyczajni   uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, natomiast 

 członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym. 

3.   O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków nie  

 później niż 14 dni przed jego terminem. 

4.   Dopuszcza się następujące formy zawiadomienia: pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem 

  poczty elektronicznej. 

§ 25. 

Walne Zgromadzenie jest ważne gdy uczestniczy w nim: 

1.   W pierwszym terminie co najmniej 51% osób uprawnionych do głosowania. 

2.   W drugim terminie faktycznie obecna liczba uprawnionych, pod warunkiem, iż  uprawnieni do 

 głosowania zostali w terminie prawidłowo powiadomieni, co poświadczą członkowie Zarządu. 
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§ 26 

1.   Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym 

 lub jawnym, w zależności od ustaleń członków  Stowarzyszenia. 

2.   Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. 

§ 27. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1.   Wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia. 

2.   Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji  Rewizyjnej. 

3.  Podejmowaniu uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu. 

4.   Wybór w głosowaniu członków Zarządu, Komisji  Rewizyjnej. 

5.   Odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków w czasie trwania kadencji na wniosek Komisji 

 Rewizyjnej, w przypadku znaczącego naruszenia interesów Stowarzyszenia. 

6.   Rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia. 

7.   Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 

8.   Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu. 

9.   Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych organów Stowarzyszenia. 

10.  Zatwierdzanie bilansu rocznego. 

11.  Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu. 

12.  Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

13.  Ustalanie wysokości składek członkowskich. 

14. Podejmowanie uchwał we wszystkich  innych sprawach, nie zastrzeżonych dla innych organów 

 Stowarzyszenia  

 

 

ZARZĄD 

§ 28. 

1.  Zarząd  składa się z 3 do 7 osób  wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków 

 Stowarzyszenia 

2.   Decyzję o dokładnej liczbie członków  Zarządu, podejmuje Walne Zgromadzenie przed 

 przystąpieniem do wyboru Zarządu. 

3.   Na pierwszym posiedzeniu Zarząd się konstytuuje i wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa 

 skarbnika i sekretarza. 
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4.   Zarząd kieruje Stowarzyszeniem w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. 

5.   Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 

 kwartał. 

6.   W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia. 

7.   Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 

 połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

8.   Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy: 

a)  reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b)  kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego 

 Zgromadzenia, 

c)  ustalanie projektu budżetu Stowarzyszenia, 

d)  zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

e)  zwoływanie  i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia, 

f)   przyjmowanie i  skreślanie członków oraz wnioskowanie w sprawie ich wykluczenia, 

g)  zatrudnianie, w miarę możliwości, pracowników Stowarzyszenia oraz ustalanie wysokości ich 

 wynagrodzenia. 

 9.  Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot  

 uzasadnionych kosztów (bilety, paliwo). 

10. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  

 umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ani pozostawać z członkami  

 Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,  

 powinowactwa lub podległości służbowej. 

 

KOMISJA  REWIZYJNA 

§ 29 

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.   

2.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród 

 członków Stowarzyszenia  

3.   Na pierwszym posiedzeniu Komisja się konstytuuje i wybiera ze swego grona Przewodniczącego  

4.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a)  kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności Stowarzyszenia co do zgodności  

 z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia, 
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b)  występowanie do Zarządu z pisemnymi wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie  

 pisemnych wyjaśnień, 

c)  wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków, 

d)  składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie  

 z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

e)  wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

5.  Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za  

 przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członek  

 Komisji Rewizyjnej nie może członkiem Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w związku  

 małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości  

 służbowej. 

6.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot  

 uzasadnionych kosztów (bilety, paliwo). 

7.   Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli.   

 

§ 30 

1.   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku.   

2.   Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem   

 doradczym.  

3.   Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej dwóch  

 członków . 

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 31.  

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości i fundusze.  

2.   Na fundusze składają się: składki, dotacje, darowizny, spadki, zapisy, dochody z działalności   

 prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

3.   Cały uzyskany dochód przeznaczony jest na realizację zadań statutowych.  

 

§ 32. 

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. Nabywanie i zbywanie nieruchomości   

wymaga uchwały Zgromadzenia.  
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§ 33. 

1.   Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli ( w tym oświadczeń  

 o charakterze majątkowym) w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes z każdym innym  

 członkiem Zarządu, bądź Wiceprezes z każdym innym członkiem Zarządu.  

2.   Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami i organami  

 administracji państwowej oraz władzami samorządowymi.  

 

ROZDZIAŁ  IV 

 

ZMIANA  STATUTU I ROZWIĄZANIE  STOWARZYSZENIA 

 

§ 34. 

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością  

2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

 

§ 35. 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania lub w innych  

przypadkach przewidzianych w przepisach prawa 

 

§ 36 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie: 

a)  określa cele, na które przeznaczony zostaje majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji, 

b)  określa sposób likwidacji, 

c)  wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie pięciu członków, która przeprowadzi likwidację  

 Stowarzyszenia 
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ROZDZIAŁ  V 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 § 37  

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

§ 38. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w  

szczególności ustawę Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawę o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie.  

 

§ 39 

ZABRANIA  SIĘ: 

1.   Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

 jego członków , członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie jego  

 organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

 pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

 w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,  

 zwanych dalej „osobami bliskimi” 

2.   Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego 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.  

3.   Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub   

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

4.   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.  

Statut został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze w dniu 

20.05.2017r.uchwałą nr 5/2017. 
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