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Statut 

Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka 

 

Rozdział I 

 

§ 1 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia 

Chorych na Czerniaka. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie jest zawiązane dla stworzenia systemu kompleksowej pomocy osobom 

chorym i ich rodzinom. 

 

§ 3 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,  

a siedzibą władz jest miasto Poznań. 

2. Stowarzyszenie może działać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami  

o podobnych założeniach programowych, zachowując pełną samodzielność 

organizacyjną.   

 

§ 4 

Stowarzyszenie zostało zawiązane w dniu 29 lipca 2004 r na czas nieokreślony. 

Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r.) oraz niniejszego statutu. 

 

 

§ 5 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników i osoby na podstawie 

umów cywilnoprawnych stosownie do charakteru zawartej umowy. 

3. Stowarzyszenie może zatrudnić członka zarządu w tym prezesa. 

4. Umowę o pracę z prezesem podpisuje jeden z pozostałych członków zarządu wraz z 

jednym członkiem Komisji Rewizyjnej.  
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§ 6 

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczątki, znaków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. 

2. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania 

    Stowarzyszenia. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

 

§ 8 

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich chorych na czerniaka, ich 

krewnych i przyjaciół, działająca na gruncie obowiązujących przepisów Konstytucji RP. 

 

§ 9 

1. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom chorym na 

czerniaka, ich rodzinom. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat choroby 

czerniaka i dostępnych najnowszych metod leczenia oraz wspieranie badań naukowych 

w tym zakresie. 

2. Powyżej wymienione cele Stowarzyszenia będą realizowane w szczególności 

poprzez: 

a) występowanie do organów władzy, administracji państwowej i samorządowej  

w sprawach dotyczących chorych i ich rodzin, 

b) współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz  

z innymi uczestnikami życia publicznego, 

c) szerzenie wiedzy o chorobie za pomocą prowadzenia działalności szkoleniowej  

i wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

d) tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc  

w zmaganiu się z efektami choroby, 
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e) organizowanie pomocy finansowej, psychologicznej oraz prawnej chorym, 

f) udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw chorych, 

g) poszukiwanie podmiotów, wyrażających chęć udzielenia pomocy chorym na 

czerniaka oraz ich rodzinom, w szczególności poprzez udzielanie pomocy  

w finansowaniu kosztów leczenia oraz pośredniczenie między chorymi i ich rodzinami  

a takimi podmiotami. 

h) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia. 

i) prowadzenie akcji profilaktycznych badań skóry. 

j) organizowaniu ośrodków pomocy psychologicznej, dietetycznej oraz wspomagającej 

dla chorych na czerniaka i ich rodzin 

3. Stowarzyszenie może prowadzić powyższe cele poprzez działalność nieodpłatną  

i odpłatną. 

 

Rozdział III 

Członkowie ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna 

może   być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

2. Statut dopuszcza możliwość przynależności do Stowarzyszenia cudzoziemców, 

nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.   

 

 

§ 11 

Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 

pisemną deklarację członkowską i uiści wpisowe w wysokości ustalonej przez Walne 

Zebranie. 
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§ 13 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

 

§ 14 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ma szczególne 

zasługi dla Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w pracy na rzecz osób chorych na 

czerniaka. 

 

§ 15 

Członkowie honorowi są ustanowieni przez Zarząd na wniosek 10 członków 

Stowarzyszenia.   

 

 

§ 16 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia 

2. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia 

3. zgłaszać wnioski co do działalności Stowarzyszenia 

4. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

 

 

§ 17 

 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów 

2. przestrzegania Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. regularnego opłacania składek członkowskich 
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§ 18 

Członkowie wspierający i honorowi są zwolnieni od obowiązku płacenia składek 

członkowskich. Mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa 

wyborczego. Mają obowiązek przestrzegania postanowień Statutu i Uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1. pisemnej rezygnacji 

2. śmierci członka 

 

§ 20 

Utrata członkostwa może nastąpić na skutek wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

1. złamania statutu, nie przestrzegania uchwał władz, 

2. nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

3. nie płacenia składek 

4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu. 

 

§ 21 

Od uchwały (decyzji) Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przysługuje 

odwołanie do Zebrania Delegatów. Uchwała Zebrania Delegatów jest ostateczna. 

 

 

§ 21¹ 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz 

osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 w dalszej części statutu „osobami bliskimi”. 
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2. Zabrania się 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. 

3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 

członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze 

statutowego celu Stowarzyszenia 

4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  

w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich.    

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 22 

Władzami Stowarzyszenia są: 

Walne zebranie członków; 

Zebranie Delegatów; 

Zarząd; 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 23 

Kadencja wszystkich władz wybieranych trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się  

w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. 

 

 

§ 24 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
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§ 25 

1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne zebranie członków. W przypadku 

jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy wielkość 50 członków, Walne 

zebranie członków zostanie zastąpione Zebraniem delegatów; w takiej sytuacji 

postanowienia statutu dotyczące Walnego zebrania członków będą miały odpowiednie 

zastosowanie do Zebrania Delegatów. 

2. W skład Zebrania Delegatów wchodzi 15 osób wybranych spośród członków 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie członków. Kadencja każdego z Delegatów 

Zebrania Delegatów trwa 4 lata. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu powoduje 

automatycznie przerwanie kadencji delegata Zebrania Delegatów. 

3. Walne zebranie członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

4. W Walnym zebraniu członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem 

stanowiącym, członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym. 

 

 

§ 26 

Walne zebranie członków jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 

na 7 dni przed terminem zebrania. 

W przypadku braku wymaganej większości członków w wyznaczonym terminie, 

przewodniczący Walnego Zebrania wyznacza w tym samym dniu za 2 godziny po 

pierwszym terminie - drugi termin zebrania. W drugim terminie Walne Zebranie 

Członków jest ważne, bez względu na liczbę obecnych członków. 

 

 

§ 27 

Walne zebranie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek komisji rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
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§ 28 

Uchwały Walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów. Głosowanie 

jest jawne. 

 

§ 29 

Do wyłącznej właściwości Walnego zebrania członków należy: 

1.uchwalenie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia, 

2. uchwalanie zmian statutu, 

3. wybór i powoływanie prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

6. uchwalanie regulaminu Zarządu, 

7. uchwalanie budżetu, 

8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

 rzecz Stowarzyszenia, 

9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

 i jego władze, 

11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego       

majątku, 

13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, 

14. wybór delegatów do Zebrania Delegatów. 

 

§ 30 

Zarząd jest powoływany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie  

z uchwałami Walnego zebrania członków. Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz 

powołany jest Prezes. 
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§ 31 

Zarząd składa się z: 

1) Prezesa, 

2) Sekretarza, 

3) Skarbnika. 

 

§ 32 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 

miesiące. 

 

§ 33 

Do właściwości Zarządu należy: 

1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

2. wykonywanie uchwał Walnego zebrania członków, 

3. sporządzanie planów pracy i budżetu, 

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

5. zwoływanie Walnego zebrania członków, 

6. przyjmowanie i skreślanie członków. 

7. przyznawanie nagród oraz wyróżnień w ramach realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

 

§ 34 

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia, kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

 

 

§ 35 

Komisja Rewizyjna składa się z: 

1. Przewodniczącego, 

2. z-cy przewodniczącego, 

3. sekretarza. 
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§ 36 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola działalności Stowarzyszenia, 

2. składanie wniosków z kontroli nad Walnym zgromadzeniem członków, 

3. prawo żądania zwołania Walnego zebrania członków oraz zebrania Zarządu, 

4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym zebraniu członków. 

 

 

§ 37 

W razie gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu  

w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, 

której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie 

można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 38 

Majątek Stowarzyszenia powstaje: 

1. ze składek członkowskich, 

2. z darowizn, zapisów i spadków, środków pochodzących z ofiarności publicznej  

i sponsoringu 

3. dochodów z działalności statutowej, 

4. dotacji i subwencji  

5. odsetek, dochodów z kapitału oraz lokat. 

6. odpłatnej działalności i działalności gospodarczej 

Dochody z działalności Stowarzyszenia służą wyłącznie do realizacji celów statutowych; 

nie mogą być przeznaczone między jego członków. 
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§ 39 

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes 

i Sekretarz lub Prezes i Skarbnik. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 40 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 41 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne zebranie członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 

§ 42 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy prawa  

o Stowarzyszeniach. 

 

 

 

Zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków w dniu 29.10.2015 

Uchwałą nr 4 z dnia 29.10.2015 r 

 

 

               Zarząd: 

Prezes Mirosława Skitek        

Sekretarz Aleksandra Solińska                          

Skarbnik Ilona Skitek-Adamczak 

 


