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STATUT

ELBLĄSKIEGO sTowARzYSzENIA PoMocY
osoBoM Z CHoRoBĄ
I INhI-YMI

PSYCHTCZNYMX
ZABURZENIAMI ^LZHEIMERA

Tekst j ednolity Statutu -

uwzględni ający rufiany przyj ęte na Nadzrnry czajnym
WZC w dniu 24.07.2014

R.OZDZ\AŁI
Przepisy og lne

$1
Stowarzyszenie o nazwie Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy osob orfl Z Chorobą
Alzheimera i innymi zaburzeflrarni psychicznymi ztzesza rodzi.y, opiekun w
orazludzi dobrej woli.

$2
Stowarzyszenie posiada osobowośćprawną. Swoją działalnosc opiera na
przepisach Ustawy z dnia 07 kwietnia 1998 r. Prawo o Stowarryszeniach
lDz. U. Nr 79 z 2OOI r. paz. 85 5 zpoźn. zrn.l otazw Qparciu o Ustawę z drua
24kwietnia 2OO3 r. o działalnościpoĄrtku publicznego i o wolontartacieDz. U. nr
96 z2OO3 r. poz.B73

zp

źn.zsn.l, stafut i regulaminy.

$3
Terenem działania StowarryIszen7a jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą
\Iładz Stowarzy szeniaj est miasto Elbląg.

$4
Stowarzyszenie opiera swoją działalnośćspołeczrtieuĘecrrtąna społecznej pracy
członk w oraz moŻe zatrudrua ptacownik w za wynagrodzeniem dla realizacji
cel w statutowych.

$s

Stowarzyszerue

ma prawo uĘwania odznak i pieczęci wedfug wzor

zatw ier dzony ch pr zez wł a śc iw e

org

any adm ini stracj i p aristwo wej

w

.

$6
moŻe by ozłon7<tem org anizacji sp ołe c zrly ch, kraj owych
i zagranicznych' o takich samych lub podobnych celach działania, zgodnie
ust. 2 - Prawo o Stowarryszeniach.
S

towarzy

s

z

eni

e

z

art. 5

ROZDZIAŁII
Cele i formy działania

$7
Celem Stowarzy szenia jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i
innymi zaburzeniami psychicnrymi oraz ich rodzinom i opiekunom.

Dla osiągnięcia swego celu Stowarzyszenie prowadzi działalnośćpoptzez:

.

organi zowanie rcŻnych form Samopomocy rodzjn i opiekun w.
2. Popularyz ację wiedry i upowszechnianie w społecze stwie wagi problem w
związanych z Chorob ą AIzheimera i innymi zabutzeniami psychiczrrymi.
3. Wymianę informacji i kształcenie os b opiekujących się pacjentami z
chorob ą ALzheimera i innymi zaburzeniami psychicrrrymi.
4. Wp$wanie na politykę i polityk w maj ąc na celu wzrost uwagi i pomoc dla
pacjent w z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi ich
rodzinom i opiekunom.
5. Podejmowanie innych działan' kt re bezpośrednio lub pośredniowiąŻąsię z
postawionym celem.
6. Zgtomadzenię pełnej dokumentacji statystycntej odnośniechorych na
chorobę Alrheimera i inne zaburzenia psychiczne.
7. Wsp Ęracę Z orgaruzacjami i inst5rtucjami o podobnych celach, działanie w
kraju i za granicą.
1

$ 7a
Przedmiotem nieodpłatnej działalnościpoŻytkr publiczrrego Stowarzyszenia jest
niesienie pomocy osobom Z chorobą Alżreimera i innymi zabvrzeniami
psychioznymi oraz ich rodzinom i opiekunom ( PKD-94.99.2)

ROZDZIAŁIII
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

$B
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na

1. Członk w zwyczajnych
2. Członk w wspierających.
3. Członk w honorowych.
.

:

$e
Członki em zryczajnym moŻe być,-kuŻdy obywatel RP, kt .y ukończyŁ 18 lat otaz
cudzozi emi e c przyj ęty pt zez Zarząd S towarzy szenia.

$

10

Członkowie nuy:cz'ajni i wspierujący ptzyJmowani

Są

przezZarz4d Stowarzyszenia

na podstawie z}oŻonej deklaracji.

$

11

GodnośÓ członka honorowego nadanajest przez Walne Zgtomadzenie na wniosek
Zar ządu o s ob om szcze g lni e zasłuŻonym dl a S to w at ry szenia.

$12
Członek nvyczajny Stowarzyszenia ma prawo

:

1. Wybierać lub być wybieranym do Władz Stowarzyszenia.
2. Wypowiadać się we wszystkich sprawach na zebraniach członk w
Stowarzyszerxa.
3. lrbiegać się o pomoc Stowatryszenia.

$13
Do obowiązk w członkaw TwyczajnychnaleĘ

:

1. Regularne opłacenie składek członkowskich.
2. Postępowanie zgodne ze Statutem i uchwałami Władz Stowarzyszenia oraz

3.
4.

ącym re gulaminem.
Składka członkowska wynosi nie mniej niz 5,a0zł miesięczrie.
Prezes Zarządu StowarzyszeruamoŻe na pisemny wniosek członka rwolruc
go czasowo' nie dłuŻej niŻ na 1 rok od płatrrościskładek. w ptaypadku
odmowy zwolnienia Członek ma prawo odwoła się od decyzj i Prezęsa do
Zatządu w terminie 14 dni od otrzyrnania decyzjl
ob owi ą nlj

$14
Członkowie honorowi i członkowie wspieraj ący mają wszystkie prawa członk w
rwyczajnych zryjątkiem praw wyborczych i prawa głosu stanowiącego.

$ ls
Członkiem wspierającym moŻe byc osoba ftryczna i prawna,
rzecz Stowarzlszenia pomoc finansową i materialną.

I<t

ta deklaruje na

$16
Czfonek wspierający _ osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swoj eg o przedstawiciela.

$17
Członkostwo wygasa na skrrtek

:

1. Dobrowolnego }vystąpienia, zgloszonego na piśmieZarządowi
Stowarzyszefia.
2. Skreślenia na podstawie uchwĄ Zaruądu Stowarzryszenia z powodu
niepłacenia składek członkowskich ptzez okres roku, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu.
3. Wykluczenie na podstawie

uchwĄ Zarządu

Stowarzyszenia

z

powodu

raŻącego naruszenia zasad stafutowych obowiąnĄących członk w

Stowarryszetrja.
4. IJttaĘ osobowości prawnej ptzez członka wspieraj ącego osobę prawną.
5. Zgonu czforka.

$

18

Od uchwĄ w sprawach członkowskich /nie przyjęcia, skreślęnia,wykluczenta/
zaintetesowanym przysługuje prawo odwołania do Zgromadzenia Członk w w

terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

ROZDZIAŁIY
Władze Stowarzyszenia

$re
Władzami Stowarzyszenia są :
1 . Zgromadzenie członk w.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
.

7

!

$20
Kadencj a władz Stowarryszenia trwa 3 lata.

1.

$21

zapadają większościągłosów przy obecności
najmniej połowy członków Ęch władz, o ile Statut nie stanowi inaczej. W

UchwĄ Władz Stowarzyszenia

co
przypadtu równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Na

wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania, głosowanie odbywa się w sposób tajny.

$22
W prz;padku ustąpienia lub braku mozliwości sprawowania funkcji we władzach
Stowarzyszenia, skład osobowy tych władz uzupełnia się spośród osób
kandyduj ących do tych władz w kolejnościuzyskanych głosów. Liczba osób
dokoptowanych nie może przekroczyó Il3 składu ospbowego tych władz.

ROZDZI/'JLV
Zgr omadzenie Czło n ków.

$23
!.Zgromadzenię Członków

jest najwyŻszą władzą Stowarzyszenia.

2.Zgromadzerue Członków moŻe byc nvyczajne lub nadnvyczajne.
3.Zvlyczajne Zgromadzenie Członków zwoŁywane jest ptzez Zarząd
Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
4.Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków moŻebyc zwoŁywane na wniosek
Zarządu 1ub 1/3 liczby Członków lub Komisji Rewizyjnej ptzedstawiony
Zarządowi z określeniem tematyki obrad, w terminie nieprzetr<raczającym 30 dni
od daty złożenta wniosku.
5.o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Członków Zarząd
powiadamia cńotków w formie pisemnej doręczając zawiadomienie osobiście,
e-mailem lub listem poleconym na co najmniej 14 dni przed terminem
Zgromadzenia.
6.Zgromadzenie Członków jest prawomocne w przypadku obecności w pierwsTp
terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania' aw drugim terminie podanym w zawiadomieniu bezwzględu na
ilośó obecnych.
7.UchwaĘ zapadają nvyWą większościągłosów . KłŻdy czŁonęk mvyczajny
dysponuje jednym głosem, członkowie wspierający mająjedynie głos doradczy.

s24
Do kompetencji Zgromadzetia Członków naleĘ

:

.

określeniekierunk ów działa|nościStowarzyszenia.
Rewizyj nej .
2 . Rozpatrywanie spraw ozdai Zar ządu Stowarzy szenia i Komi sj i
3. Podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi
1

4.

Stowarzyszenia.
Wybór Władz Stowarzyszenia:

alPrezesa,
b l Zarządu Stowarzy szenia,
c/ Komisji RewizYjnej.

5. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków

i

władze

Stowarzyszenia.
Uchwalanie wysokości składek członkowskich'

6.
7. Rozpatrywanió odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszen7a w sprawach
członkowskich.

8. Zatwierdzanie Regulaminów Zgromadzrina Członków

Zarządu

Stowarzyszenia i Komisj i Rewizyjnej.
9. Uchwalanie zf,fl7anw Statucie.
10. Podejmowanie uchwał rue zastrzezonych dla innychwładz
Stowarzyszenia.
1 1. Podjęcie uchwĄ o ronviązaniu Stowarzyszenia-

R:oZDZIAŁ vI
Zarząd Stowarryszenia

$2s
.W skład Zarządtl Stowarzy szen7a wchodzą
- Prezes Stowarzyszeria
- or az trzech do sześciuczłonków wybranych przez Zgr omadzente Członków
-Iiczbę członków Zarząduustala Zgromadzenie Członków przed wyborami do
Zarządu.
2.Wyboru Prezesa i członków Zarządu dokonuje w głosowaniu tajnym
b ezpo średnim Zgr omadzenie C złonków.
3.Podziafu pozostĄch funkcjiw Zaruądzie człotkowie Zatządu dokonują na
swoim pierwszym posiedzeniu odbytym w ciągu 7 dni od wyborów
wybierając Ze swego grona wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członków.
1

:

s26
Posiedzen\e Zarząól Stowarzyszenia jest zwoŁywale przez Prezesa co najmniej ruz
na kwartał. Tryb i sposób działanta Zarządu określaregulamin uchwalony przez
Zatząd, a zatwierdzony ptzez Zgromadzerue Członków.

s27
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia naleĘ

:

. Kierow arue bieŻącą działalno ściąStowarzyszenia.
2. określęniekierunków działarlta na podstawie uchwał Zgromadzenia
1

Członków.

3. Uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia,
zatvłier dzeniu prze z Zgr omadzerue Członków.

4. Powoływanie, rorwiązywartte
Stowarzyszenia.

5. określenie potrzeb finansov\ych

i

i

nadzorowanie

któ'y

Komisji i

podlega
sekcji

kierowanie'działalnością majątkową i

zą Stow ar ry szenia.
6 . S kładanie sprawo zd ań Z gt omadzeniu Członków.
7 . Zw oŁywanie Zgromadzen Członków.
8. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów administracji pństwowej
oraz illrtych organów prawnych.
9. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest łącntle
Preze s Zarządu z Członl<tem Zar ządu lub dwó ch C złonków Zarządu łączrtte.
g o sp o d arc

RozDzIAŁ vII
Komisja Rewiryjna

$28
Wybieranych jest 3 członków Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona
przewodni czącego i S ekretarza.
Szczegółovły zakres tryb działania określaregulamin uchwalony ptzez
Korni sj ę a zatwier dzony przez Zgr omadzeni e Cźonków.

i

$2e
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą btac udział w posiedzeniach Zarządl
Stowarzy szen7a z głosem doradcrym.

$30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleĘ

:

1. Kontrolowanie całokształtu Stowarzyszenia co najmniej jeden taz do roku.
2. Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikaj ącymi z
przeprowadzonych kontroli i lustracji.
g. irzćastawienie sprawozd ań z dziaŁalnościZgromadzerua Czfonków.

RlozDZI.AŁ

vlu

Majątek Stowarryszenia

$31
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomościi fundusze.
Do realizacji śwoichcelów statutowych Stowarzyszenia posiada majątek
powstaj ą cy ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności,dotacji, dochodów zmajątku
S to warzy s zęni a or az oflamo śc i pub l icnej z zachowani em ob owi ązuj ących
przepisów.
$32
towarzy s zeni e może prowadzi ć, działalno ść go sp o darczą wyłącznie j ako
dodatkową w stosunku do działalnościpożytku publicznego, nadwyzkę
przychodów nad kosztami przeznaczarla działalnośćstatutową' nie moze ona
byó przeznaczona do podziafu miedryjego członków.
S

$33
Stowarzyszenie moŻe otrrymać dotację według zasad określonych w odrębnych
przepisach.

$34
finansowym oraz

Wszelkie dokumenty wiąŻące Stowarzyszenie -pod względem
dwóch członków
dokumenĘ krięgo;. podpisuje w imieniu Stowarzyszenia
Zaruądl,l,w tym ń."". i Sekretarz lub Skarbnik'

$3s
Zabrania się :
. l1 1-'^ orgailzacJl w
majĘem
zo.bowiązafi
zabezpiec7arlla
al udz\e|anta poĘczek lub
lub pracowników oruz osób' z
stosunku do jej członkow , crŁoików organów
pracownicy organizacji pozostają
którymi członkowie, człońowie organów oraz
w stosunku polrrewieństwa
w rwiąĄlt małżeńskim'we wrpóńym pory:iY albo lub
powinowactwa' w linii
lub powinowactwa * iirrii prostej, pokrewieństwa
przysposobienia' opieki lub
bocmej do drugiego stopnia a1bo śó "-iv*ri z ty1llfu
kurateli, nvanych dalej ,, osobami bliskimi"'
członków organów lub
bl przekazywaria majątku La tzecz członkóy,
stosunku do osób trzecich
pracownik ów oruzictr bliskich na zasadachinnych niz w
w szczęgolności jeŻe]i przekazanie to następuj-e bezpłatnie lub na preferenryjnych
warunkach,

organów lub
wykorzysĘwania majątku na tzecz członków, członków
w stosunku do osób
pracownik ów oraz ich osób b[skich na zasadach innych ruŻ
ze staistou'ego cęlu
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
organtzacji albo podmiotu, o którym mowa w art' 3 ust'3'

cl

na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
jej organów lub pracownicy oraz
,.rr"".tń. zą człotkówie organizacj\, członkowie
d/ zakupu

ich osób bliskich.

B]OZ,DZTHLD{
Przepisy końcowe

$36

Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Zgromadzenie Członków
liczby
większością4li głosów przy obecnościco najmniej połowy ogólnej
członków uprawnionych do głosowafia.

s37
Uchwała w sprawie rcnviązania Stowarzyszen7a podejmowana jest ptzez
Zgrornadzellle Członków większością3l4 głosów przy obecnościco najmniej

połowy ogólnej |iczby członków uprawnionych do głosowarl7a.

$38
podjęcia uchwĄ o romviązaniu się Stowarzyszenia, ostatnie
Zgromadzerue Członków określiorgartlzacje dobroczynne, na które przejdzie
majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązan otaz powoła Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidacj ę Stow arry szenia.

W prrypadku

Zmiany w Statucie dokonano na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzetltu Członków w
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