STATUT
Stowarzyszenia “Skolioza Polska”
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę “Skolioza Polska” i zwane jest w dalszej części
„Stowarzyszeniem”,
Stowarzyszenie może również używać nazwy w języku angielskim Association of
Scoliosis – Poland.
Stowarzyszenie działa na rzecz chorych na skoliozę i ich rodzin, tak będących, jak
i niebędących członkami Stowarzyszenia.
§2
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą
jest jest Miasto Wołomin.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie może powołać Delegatów Regionu. Zarząd Stowarzyszenia
może powoływać Oddziały Regionalne mocą swej uchwały, na wniosek min. 5
członków Stowarzyszenia z danego regionu.
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 ze zm.) oraz na podstawie
niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym swoich
członków.
§6
Stowarzyszenie posiada swój znak i własną pieczątkę.
§7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§8
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnych celach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających
z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. Przystąpienie do opisanych w ust. 1 organizacji następuje na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
3. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem opisanych w ust. 1 organizacji na
zasadach pełnej autonomii.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania Stowarzyszenia
§9
Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest ochrona i promocja
zdrowia, a także rozpoznawanie potrzeb dzieci i osób dorosłych chorych na
skoliozę i ich rodzin, ułatwienie dostępu do aktualnej wiedzy o etiologii
skoliozy, nowych sposobów leczenia i rehabilitacji, stworzenie platformy do
wymiany doświadczeń oraz promowanie działań informacyjnych w różnych
środowiskach i uwrażliwienie społeczeństwa, w tym również środowisk
medycznych, na problemy osób cierpiących na skoliozę.

§ 10
1. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
współpracę z naczelnymi i terenowymi organami władzy i administracji
państwowej, placówkami służby zdrowia, jednostkami gospodarczymi
oraz organizacjami społecznymi, religijnymi, młodzieżowymi, itp.
krajowymi i zagranicznymi;
niesienie pomocy chorym na skoliozę oraz innymi wadami postawy, a także
ich rodzinom i opiekunom;
udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego oraz
współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej;
organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu zespolenie
środowiska
rodzin
posiadających
osoby
chore
na
skoliozę
przeciwdziałając uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu,
bezradności, itp.;
prowadzenie przy pomocy środków masowego przekazu i własnych publikacji
pracy propagandowo - uświadamiającej całe społeczeństwo, mającej na
celu kształtowanie prawidłowych postaw wobec chorych na skoliozę;
inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących życia, bytu oraz
form pomocy chorym i ich rodzinom;
ujawnianie i dążenie do likwidacji barier społecznych, organizacyjnych
i innych utrudniających normalne życie i funkcjonowanie dzieci chorych na
skoliozę w społeczeństwie;
propagowanie oświaty wśród członków Stowarzyszenia oraz
w społeczeństwie na temat wszelkich osiągnięć światowej i krajowej
wiedzy medycznej w zakresie zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób
kręgosłupa, a zwłaszcza skoliozy;
popieranie i stymulowanie prac badawczych obejmujących zagadnienia
przyczynowego i objawowego leczenia skoliozy;

finansowanie i branie czynnego udziału w tworzeniu Niepublicznych
Jednostek Ochrony Zdrowia, zajmujących się kompleksowo chorymi na
skoliozę;
organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
organizowanie
i
prowadzenie
placówek
edukacyjnych,
opiekuńczo-wychowawczych, rehabilitacyjnych, terapeutycznych.
2. Działania określone w ust. 1 są realizowane jako odpłatna lub nieodpłatna
działalność pożytku publicznego .
ROZDZIAŁ III
Członkostwo

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna
mająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw
publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mogą należeć do

Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić
osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat
mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia,
bez prawa udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz bez
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz
stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze, jeżeli
posiadają opłacone składki członkowskie.
Cudzoziemcy mogą wstępować do
obowiązujących obywateli polskich,
zamieszkania.

Stowarzyszenia na zasadach
bez względu na ich miejsce

§ 13
1. Członek zwyczajny ma prawo:
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
uczestniczenia w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie;
zgłaszania uwag i wniosków zmierzających do zwiększenia efektywności
działalności Stowarzyszenia;
głosowania we wszystkich sprawach poddanych głosowaniu.

2. Do obowiązków członków należy:
regularne opłacanie składek członkowskich,

aktywny udział w realizacji statutowych celów i zadań,
przestrzeganie statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający nie mogą posiadać biernego i czynnego prawa
wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo:
brać udział z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia;
osoby prawne przez upoważnionego przedstawiciela,
zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 15
Członkiem honorowym, za jego zgodą może być osoba fizyczna, która jest
szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i rozwoju jego działalności.
Decyzję o nadaniu tej godności podejmuje Zarząd Stowarzyszenia
z urzędu lub na wniosek członków stowarzyszenia.
Członek honorowy nie ma biernego i czynnego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia. Ma natomiast prawo uczestniczenia w obradach władz
Stowarzyszenia, wypowiadania się, zgłaszania wniosków.
Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz brać udział w realizacji zadań i celów statutowych.

Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkostwo zwyczajne i wspierające nabywa się poprzez złożenie deklaracji
pisemnej lub “on line”.
2. Uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd na najbliższym
posiedzeniu.
3. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały odmownej, przysługuje kandydatowi
odwołanie do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni. Uchwała Komisji Rewizyjnej w tym
przedmiocie jest ostateczna.

§ 17
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
śmierci członka,
utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
likwidacji Stowarzyszenia,
wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień
statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na
szkodę Stowarzyszenia; Wykluczenie następuje w wyniku uchwały
Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 3 członków
Stowarzyszenia,
pisemnej uchwały Zarządu wobec członka, który zalega z opłaceniem składek
za okres pół roku. Uchwała o pozbawieniu członkostwa powinna być
poprzedzona pisemnym wezwaniem do uiszczenia zaległych składek w

terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania;
cofnięcia zgody opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
2. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 7
dni od daty otrzymania zawiadomienia o pozbawieniu członkostwa. Uchwała
Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
W przypadku, gdy liczba członków zwyczajnych przekroczy 50 osób, Walne
Zebranie Członków może zostać zastąpione Walnym Zebraniem
Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków.
Delegaci wybierani są na 4-letnią kadencję. Do Walnego Zebrania
Delegatów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące
Walnego Zebrania Członków.
Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez
Zarząd.

§ 19
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym chyba, że zgromadzeni jednogłośnie
postanowią inaczej, bezwzględną większością głosów. Wybór władz
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Członków, jeżeli statut nie stanowi
inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
Uchwały władz z wyłączeniem Walnego Zebrania Członków mogą być
podejmowane w trybie obiegowym, w tym w szczególności przy użyciu
poczty elektronicznej, zwykłą większością głosów, przez co najmniej
połowę uprawnionych do głosowania. Nie dotyczy to uchwał, do których
stosuje się wymóg tajności. Szczegółowe zasady głosowania w trybie
obiegowym określają poszczególne władze w swoich regulaminach.
§ 20
1. W przypadku, gdy skład władz wybieralnych 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 1/3 składu organu.
2. Jeżeli uzupełnienie składu organu Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 1
nie byłoby możliwe, Zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków w celu wyboru brakujących członków organu.
W przypadku, gdy braki w składzie organu uniemożliwiające jego działanie dotyczą
Zarządu, nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Komisję
Rewizyjną.
Walne Zebranie Członków

§ 21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni;
z

głosem
doradczym
i zaproszeni goście.

-

członkowie

wspierający,

honorowi

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków mailowo
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych członków;
w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do
głosowania.

§ 22
Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin, określający jego
organizację i sposób wykonywania czynności.
Walne Zebranie Członków:
decyduje o najważniejszych sprawach Stowarzyszenia,

przyjmuje program rozwoju Stowarzyszenia,
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz Stowarzyszenia za
okres od ostatniego Walnego Zebrania Członków,
na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium
dla poszczególnych członków Zarządu za okres pomiędzy Walnymi
Zebraniami Członków,
zatwierdza sprawozdanie finansowe,
wybiera Prezesa Zarządu i na jego wniosek określa liczebność i wybiera
pozostałych członków Zarządu, w tym co najmniej jednego zastępcę
Prezesa i skarbnika Stowarzyszenia,
określa liczebność i wybiera Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako
sprawozdawcze, i co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze.
Obrady Walnego Zebrania są protokołowane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
W przypadkach określonych w ust. 5 lit. 2) I 3) Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia
odpowiedniego wniosku Zarządowi.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

Zarząd

§ 23
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie
z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się, co najmniej z 4 osób w tym prezesa, zastępcy, skarbnika
oraz członków Zarządu.
Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Warunki i wysokość
wynagrodzenia Zarządu jest ściśle określona w odrębnej uchwale Komisji
Rewizyjnej.
Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Zarząd.
Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają zwykła większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie
równego rozkładu głosów – rozstrzygający jest głos Prezesa Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2
razy w roku.

§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:

realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania
Członków,
określanie szczegółowych kierunków działania,
ustalanie budżetu i preliminarzy,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku
nieruchomego i ruchomego,
powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie,
skreślanie),
prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
wnioskowanie o nadanie lub
honorowego Stowarzyszenia,

pozbawienie

godności

członka

składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków w tym sprawozdania finansowego.

Komisja Rewizyjna

§ 25
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością, jest ona odpowiedzialna przed
Walnym Zebraniem Członków.
Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 członków, w tym
z przewodniczącego.

§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
występowanie
do
Zarządu
z
z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

wnioskami

wynikającymi

prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go
przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem,
składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków.

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,

w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić
innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
Komisja Rewizyjna
regulaminu.

działa

na

podstawie

uchwalonego

przez

siebie

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek
§ 28
1. Majątek stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich;
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) dotacji, subwencji, kontraktów, grantów, środków z funduszy publicznych;
4) środków z funduszy prywatnych;
5) dochodów z ofiarności publicznej;
6) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszenia;
7) dochodów z działalności gospodarczej;
8) dochodów z kapitału Stowarzyszenia (odsetki, lokaty, akcje, inne).
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznacza wyłącznie
na działalność pożytku publicznego.

§ 29

Składka członkowska
Stowarzyszenia.

jest

obowiązkowa

dla

wszystkich

członków

Wysokość składek członkowskich oraz zasady ich zbierania określa Walne
Zebranie Członków.
§ 30
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie
prowadzi
gospodarkę
z obowiązującymi przepisami.

finansową

zgodnie

§ 31
Stowarzyszenie nie ma prawa:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 dalej „osobami bliskimi”;
2) przekazywania swojego majątku 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) wykorzystywania swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą jego członkowie,
członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, zarówno w sprawach majątkowych jak
i niemajątkowych, składa dwóch członków zarządu, w tym Prezes, działający łącznie.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia

§ 33
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy osób
uczestniczących posiadających czynne prawo wyborcze.
Uchwały w sprawie zmiany nazwy, połączenia z innym stowarzyszeniem,
rozwiązania podejmuje Walne Zebranie Członków większością

większością 2/3 głosów głosów w obecności co najmniej połowy członków
posiadających czynne prawo wyborcze.

§ 34
Do dyspozycji zbywających mienie Stowarzyszenia potrzebna jest akceptacja
Komisji Rewizyjnej.
Górną granicę wysokości zobowiązań, które może zaciągnąć Zarząd musi
określić Walne Zebranie Członków.

§ 35
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Walne Zebranie powołuje
likwidatora celem przeprowadzenia likwidacji.
Po zakończeniu likwidacji majątek przeznacza się na cel określony
w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji.

Statut niniejszy został przyjęty Uchwałą nr ………….. w dniu …………. 2020 r.
Podpisy Członków Zarządu:

………………………………………….

