STATUT
KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA
OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ
PARKINSONA

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Krakowskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych
Chorobą Parkinsona, dalej zwane „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną, działa na podstawie ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i posiada osobowość
prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.

§2.
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski południowej.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym charakterze działania, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.

§3
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zajmującą się wyłącznie zdrowiem
i dobrem chorych, opiera sie na pracy społecznej ogółu członków, a w razie
potrzeby ma prawo zatrudniać pracowników i korzystać z usług wolontariuszy.

§4
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania

§5
Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów jego członków oraz
wyzwolenie inicjatywy osób dotkniętych chorobą Parkinsona w kierunku
wszechstronnej ich rehabilitacji i leczenia dla zapewnienia im optymalnego
poziomu sprawności i zdolności do kierowania własnym życiem oraz pomoc
rodzinom i opiekunom osób dotkniętych chorobą Parkinsona w ich trudnej
sytuacji życiowej.

§6
Cele Stowarzyszenia realizowane są przez:
1. Rozpowszechnianie informacji o chorobie i metodach leczenia drogą
wymiany doświadczeń i publikacji.
2. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej,
placówkami służby zdrowia oraz organizacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych.
3. Organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie
postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności.
4. Organizowanie konferencji, sympozjów, okresowych spotkań, wygłaszanie
prelekcji i odczytów o najnowszych osiągnięciach w leczeniu i rehabilitacji
osób dotkniętych chorobą Parkinsona.
5. Rozpoznawanie, określanie i występowanie do kompetentnych instytucji
i czynników państwowych w sprawach realizacji żywotnych interesów
i społecznie uzasadnionych potrzeb osób dotkniętych chorobą Parkinsona.
6. Pozyskiwanie środków finansowych dla stwarzania i poszerzania
prowadzenia rehabilitacji i poprawy stanu zdrowia osób dotkniętych chorobą
Parkinsona.
7. Organizowanie pomocy społecznej na rzecz osób dotkniętych chorobą
Parkinsona.

2

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§7
Stowarzyszenie składa się z członków rzeczywistych, członków współdziałających,
członków wspierających i członków honorowych.

§8
Członkiem rzeczywistym może być osoba dotknięta chorobą Parkinsona.

§9
Członkiem współdziałającym może być osoba fizyczna, będąca opiekunem osoby
chorej na chorobę Parkinsona i z nią spokrewniona, która pragnie współdziałać dla
realizacji celów Stowarzyszenia, a także osoba owdowiała jak i osoba spokrewniona
pozostała po zejściu osoby chorej na chorobę Parkinsona, która pragnie współdziałać
w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która pragnie
świadczyć na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub rzeczową; może ona brać
udział w pracach zarządu.

§ 11
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona
w leczeniu i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą Parkinsona, a także osoba
fizyczna, która wybitnie przyczyniła się do umożliwienia realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
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§ 12
Przewodniczącym honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna nie tylko
szczególnie zasłużona w leczeniu i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą
Parkinsona; również taka, która swymi działaniami przyczyniła się w wysokim
stopniu do powstania, rozwoju i podniesienia prestiżu Stowarzyszenia. Godność
honorowego przewodniczącego przyznawana jest dożywotnio przez Walne
Zgromadzenie.

§ 13
Członek rzeczywisty ma czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
uczestniczy bezpośrednio lub przez swego opiekuna (pełnomocnika) w Walnym
Zgromadzeniu, zgłasza postulaty i wnioski.

§ 14
Członek współdziałający ma czynne i bierne prawo wyborcze, uczestniczy
w Walnym Zgromadzeniu, zgłasza postulaty i wnioski.

§ 15
Członkom honorowym i członkom wspierającym przysługują wszystkie
uprawnienia członków rzeczywistych z wyjątkiem prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia.

§ 16
Przewodniczący honorowy ma wszystkie uprawnienia, jakie ma członek honorowy,
a poza tym upoważniony jest do:
reprezentowania członków honorowych Stowarzyszenia;
działania na rzecz Stowarzyszenia w porozumieniu z przewodniczącym
Zarządu;
przewodniczenia na Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia.
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§ 17
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia poprzez pisemne zgłoszenie Zarządowi,
co Zarząd przyjmuje na swoim posiedzeniu.
2. Śmierci (lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego).

§ 18
Członkiem Stowarzyszenia staje się osoba po podpisaniu deklaracji.

§ 19
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do czynnego udziału
w realizacji zadań statutowych, do przestrzegania postanowień Statutu i Uchwał
władz Stowarzyszenia, oraz do opłacania składek, których wysokość ustala Zarząd
na początku każdego roku. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek
członkowskich przez okres 12 miesięcy uprawnia Zarząd do skreślenia osoby
niepłacącej z listy członków.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna.
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Walne Zgromadzenie

§ 21
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest
przez Zarząd co dwa lata. W razie potrzeby można zwołać Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub
na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 22
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwyczajną większością
głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania z wyjątkiem
przewidzianych w § 36.
2. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy co
najmniej polowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały są
podejmowane zwyczajną większością głosów obecnych członków. Drugi
termin podany jest w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być
wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut.
3. Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd powiadamia członków o terminie,
miejscu i porządku obrad na 14 dni przed jego odbyciem, w każdy dostępny
sposób.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Wybór lub odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na ich szczególną wagę
nie mogą być podejmowane przez Zarząd.
4. Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie oraz rozwiązanie Stowarzyszenia.
5. Ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
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Zarząd Stowarzyszenia

§ 24
1. Zarząd w liczbie 5 do 9 osób wybierany jest przez Walne Zgromadzenie
w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego obrad.

§ 25
1. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarząd wybiera spośród siebie
przewodniczącego i na jego wniosek może wybrać jednego lub dwóch
zastępców, sekretarza, skarbnika.
2. Pracami Zarządu kieruje przewodniczący.

§ 26
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
3. Zarząd ma prawo do kooptacji nowych członków w miejsce zwolnione
w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba zmian nie może przekroczyć 1/3
składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
4. Składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o powołanie członków
honorowych Stowarzyszenia.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Wyróżnianie wybitnych działaczy specjalnie zasłużonych oraz osób
i instytucji w wysokim stopniu wspomagających Stowarzyszenie.
7. Powoływanie zespołów i komisji problemowych.
8. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku trwałego
i ruchomego.
9. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych.
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10. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
oraz zawieranie porozumień z członkami wspierającymi.
11. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
12. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
13. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
14. Podejmowanie decyzji o współpracy z krajowymi, zagranicznymi
i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub
podobnym profilu działania oraz o byciu członkiem tych organizacji
na zasadach pełnej autonomii.

Komisja Rewizyjna

§ 28
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

§ 29
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu
jawnym. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków. Kadencja
Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo do kooptacji nowych członków w miejsce
zwolnione w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba zmian nie może
przekroczyć 1/3 składu Komisji Rewizyjnej pochodzącego z wyboru.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej statutowego składu.

§ 30
Do działań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola finansowej działalności Zarządu (co najmniej raz w roku).
2. Kontrola działalności merytorycznej Zarządu (co najmniej raz w roku).
3. Składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań i zgłaszanie wniosków
o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 31
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
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§ 32
Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej
nie mogą być członkami Zarządu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 33
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze składają się:
a. Składki członkowskie,
b. Dotacje, subwencje i darowizny,
c. Dochód z działalności statutowej.

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia

§ 34
1. Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Prowadzenie odpłatnej działalności wymaga rachunkowego wyodrębnienia
tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,
kosztów i wyników z zachowaniem przepisów o rachunkowości.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 35
Do składania niemajątkowych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia
upoważniony jest przewodniczący lub zastępca przewodniczącego Zarządu
działający samodzielnie, natomiast do składania majątkowych oświadczeń woli
i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia wymagane są podpisy
dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym przewodniczącego lub
zastępcy przewodniczącego.
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Rozdział VI
Przepisy końcowe
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę w sprawie rozwiązania
Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów
osób obecnych na zebraniu.
2. Uchwałę na jaki cel należy przekazać majątek podejmuje się w tym samym
trybie.

UWAGA:
Jest to wersja Statutu uwzględniająca zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu
w dniu 16 marca 2006 roku.
Wersję tę podpisali: Mikołaj Wiekluk – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
oraz Danuta Banach – Protokolantka Walnego Zgromadzenia.
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