
STOWARZYSZENIE  

OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA I ICH RODZIN 

S Ł O N I K  

 

STATUT 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

      Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich rodzin SŁONIK, 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 w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z 

innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych. W szczególności 

Stowarzyszenie może wchodzić w porozumienie z innymi stowarzyszeniami w 

celu osiągnięcia zamierzeń statutowych. 

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 może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych  

o podobnych celach działania zgodnie z przepisami prawa polskiego i umów 

międzynarodowych.  



§ 4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, a siedzibą władz 

Stowarzyszenia jest Łódź.  

§ 5 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.  

 

§ 6 

Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, a 

także korzystać z pomocy wolontariuszy.  

 

§ 7 

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zasady działania 

 

§ 8 

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona i ich rodzin SŁONIK prowadzi  

działalność pożytku publicznego na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej, materialnej 

i prawnej osób cierpiących na chorobę Parkinsona. Jako organizacja pozarządowa 

działa w sferze zadań publicznych obejmujących następujące zadania:  

- działanie na rzecz osób niepełnosprawnych cierpiących na chorobę Parkinsona,  

- ochronę i promocję zdrowia,  

- edukację w chorobie Parkinsona,  

- działalność charytatywną.  

Celem działania jest:  

1. Udzielanie różnorodnej pomocy i tworzenie warunków dla wydłużenia okresu 

aktywności zawodowej i społecznej członków Stowarzyszenia i chorych 

cierpiących na chorobę Parkinsona.  

2. Działania na rzecz integracji osób cierpiących na chorobę Parkinsona.  



3. Organizowanie i prowadzenie edukacji w chorobie Parkinsona.  

4. Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień.  

5. Reprezentowanie interesów członków i chorych cierpiących na chorobę 

Parkinsona wobec władz państwowych i samorządowych.  

6. Działalność charytatywna na rzecz chorych cierpiących na chorobę 

Parkinsona. 

7. Prowadzenie gabinetu udzielającego porad członkom stowarzyszenia w 

zakresie neurologii, psychiatrii, logopedii, rehabilitacji. 

  

§ 9 

Stowarzyszenie realizuje wymienione cele statutowe przez:  

1. organizowanie konferencji, szkoleń dla osób starszych, chorych, 

niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w zakresie neurologii, neurochirurgii, 

rehabilitacji, psychiatrii i psychologii, logopedii i profilaktyki uzależnień,  

2. prowadzenie grup wsparcia psychicznego,  

3. organizowanie opieki pielęgnacyjnej, psychologicznej, rehabilitacyjnej  

4. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,  

5. organizowanie wycieczek, festynów, imprez sportowych w postaci spartakiad 

rodzinnych, rajdów pieszych,  

6. prowadzenie klubu osób niepełnosprawnych oraz punktu konsultacyjnego w 

chorobie Parkinsona,  

7. prowadzenie biblioteki, czytelni,  

8. działalność wydawniczą,  

9. organizowanie i szkolenie wolontariatu,  

10.  prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,  

11. współdziałanie z jednostkami administracji państwowej, placówkami służby 

zdrowia oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,  

12. organizowanie doradztwa prawnego,  

13. podejmowanie starań celem pozyskania środków na działalność statutową,  

14. inne działania służące realizacji celów statutowych.  

 



ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1. zwyczajnych,  

2. wspierających,  

3. honorowych.  

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym jest osoba pełnoletnia, która cierpi na chorobę 

Parkinsona lub ktoś z rodziny (opiekun) i zgłosi swoje przystąpienie do 

Stowarzyszenia w formie deklaracji.  

2. Za datę przyjęcia na członka Stowarzyszenia przyjmuje się datę złożenia 

deklaracji.  

 

§ 12 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna, 

wspierająca pieniężnie lub rzeczowo działalność Stowarzyszenia.  

2. Członkowi wspierającemu przysługują prawa i obowiązki członka 

zwyczajnego z tym wyjątkiem, że nie posiada on czynnego i biernego prawa 

wyborczego.  

3. Decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających podejmuje 

Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.  

4. Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za 

pośrednictwem swego przedstawiciela. 

 

§ 13 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w dziedzinie 

leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Członkowi 

honorowemu przysługują prawa i obowiązki członka zwyczajnego z tym 

wyjątkiem, że nie posiada on czynnego i biernego prawa wyborczego. 



Przywilejem członka honorowego jest zwolnienie z obowiązku płacenia składek 

członkowskich.  

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie zwykłą większością głosów 

na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  

 

§ 14 

1. O przyjęciu na członka Stowarzyszenia lub odmowie przyjęcia zainteresowany 

powiadamiany jest pisemnie w terminie 30 dni od daty podjęcia uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia.  

2. W przypadku odmowy przyjęcia na członka osobie zainteresowanej przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od 

daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o odmowie przyjęcia na członka. 

 

§ 15 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

a. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami 

Statutu 

b. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia 

c. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia 

d. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach 

członkowskich  

2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:  

a. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

b. propagowanie celów Stowarzyszenia i współudział w ich realizacji,  

c. regularne opłacanie składek członkowskich.  

 

§ 16 

1. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:  

 a. rezygnacji członka złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,  

           b. skreślenia z listy członków,  

           c. pozbawienia przez sąd praw publicznych,  



           d. wykluczenia ze Stowarzyszenia,  

           e. śmierci członka.  

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy 

Stowarzyszenia lub nie opłaca składek przez okres kolejnych 12 miesięcy. 

Skreślenie z listy członków następuje również w razie dobrowolnego 

wystąpienia ze Stowarzyszenia oraz śmierci członka.  

3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia, gdy członek rażąco naruszy postanowienia Statutu 

albo niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i autorytet 

Stowarzyszenia. Wykluczenie może nastąpić również w razie przynależności 

członka do innych organizacji realizujących cele przeciwstawne do 

Stowarzyszenia.  

4. Od uchwały w przedmiocie wykluczenia i skreślenia przysługuje odwołanie w 

terminie 1 miesiąca do Walnego Zebrania Stowarzyszenia. Jego 

postanowienie jest ostateczne.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze i struktura organizacyjna 

 

§ 17 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie,  

b. Zarząd Stowarzyszenia,  

c. Komisja Rewizyjna.  

  

§ 18 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się 

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje 

spośród nieograniczonej liczby kandydatów.  



2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia 

w trakcie kadencji, organ, którego skład uległ zmniejszeniu dokonuje 

uzupełnienia.  

 

ROZDZIAŁ V 

Walne Zebranie Stowarzyszenia 

 

§ 19 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

1) uchwalanie programu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia,  

2) uchwalanie Statutu i jego zmian,  

3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie 

absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,  

5) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną oraz członków Stowarzyszenia,  

6) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,  

7) rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członków ze 

Stowarzyszenia.  

§ 21 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku.  

2. O terminie Walnego Zebrania oraz programie porządku obrad Zarząd 

zawiadamia na piśmie (lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem), lub na 

spotkaniu ogólnym członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed 

terminem zebrania.  

 

§ 22 



Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest zwoływane na 

podstawie:  

   a.uchwały Zarządu, 

             b.wniosku Komisji Rewizyjnej, 

             c.wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia nie później niż        

w   terminie 30 dni od jego złożenia na piśmie. 

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których 

rozstrzygnięcia zostało zwołane.  

 

§ 23 

1. W Walnym Zebraniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie 

Stowarzyszenia lub ich delegaci.  

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności  

a. w pierwszym terminie – co najmniej połowy osób uprawnionych do 

głosowania,  

b. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później 

niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do 

głosowania.  

 

§ 24 

1. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia niniejszego Statutu stanowią 

inaczej.  

2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół.  

 

Rozdział VI 

Zarząd 

 

§ 25 



Zarząd będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 

Zebraniami kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swą pracę i 

działania odpowiada przed Walnym Zebraniem.  

 

 

§ 26 

W skład Zarządu wchodzi prezes oraz trzech członków Stowarzyszenia.  

1. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, 

wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.  

2. Posiedzenie Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na trzy miesiące.  

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy 

jego członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos prezesa.  

  

 

§ 27 

Do zakresu działania Zarządu należy:  

1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz 

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.  

2. opracowywanie programów działania i planów finansowych oraz przedstawianie 

sprawozdań z ich wykonania.  

3. realizacja uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia i zaleceń Komisji 

Rewizyjnej,  

4. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.  

5. przyjmowanie osób (kandydatów) na członków Stowarzyszenia oraz 

podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy lub wykluczenia członków.  

6. zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia.  

7. nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań, 

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,  

8. gromadzenie środków finansowych, akcji, świadectw udziałowych, udziałów, 

obligacji i innych papierów wartościowych.  



9. ustalanie wysokości składek członkowskich.  

 

§ 28 

      Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

 

Rozdział VII 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego, 

wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Stowarzyszenia.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki 

finansowej Stowarzyszenia,  

b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności 

Zarządu i wnioskami dotyczącymi udzielenia Zarządowi absolutorium,  

c. przedstawianie Zarządowi i na Walnym Zebraniu uwag i wniosków 

dotyczących działalności Stowarzyszenia.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a. być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we    

wspólnym   pożyciu ,w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej, 

b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

    c. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu uzasadnionych   

kosztów   lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w  sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za 

rok poprzedni. 



5. 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 przy 

obecności wszystkich członków. 

 

§ 31 

Zasady działania władz Stowarzyszenia określają regulaminy zatwierdzone na 

pierwszym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

§ 32 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:  

a) składki członkowskie,  

b) wpłaty ze zbiórek,  

c) dotacje, darowizny i zapisy,  

d) inne wpływy i dochody.  

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa 

majątkowe, udziały, akcje, świadectwa udziałowe, inne papiery wartościowe, 

środki pieniężne zgromadzone w czasie działalności Stowarzyszenia.  

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

 

§ 33 

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych w imieniu 

Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu  prezes i wiceprezes.  



2. Oświadczenia w sprawach finansowych lub majątkowych muszą być składane 

na piśmie pod nazwą Stowarzyszenie.  

3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia 

przed sądami i organami administracji państwowej oraz władzami 

samorządowymi.  

 

ROZDZIAŁ IX 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 34 

Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów członków 

biorących udział w zebraniu uprawnionych do głosowania. Wymagana liczba 

członków obecnych na zebraniu nie może być mniejsza niż 50% wszystkich 

Członków Stowarzyszenia.  

 

§ 35 

1. Uchwałę dotyczącą rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

większością 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia lub uprawnionych 

delegatów.  

2. 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.  

 

ROZDZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 36 



Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego 

Rejestru Sądowego.  

 

§ 37 

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. 

 

 

§ 38 

Zabrania się:  

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

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

osób, z którymi członkowie, członkowie 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. 


