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ROZDZIAŁ I 
 

Przepisy ogólne, nazwa, teren działania, siedziba i charakter 

prawny 
 

§1 

1.   Organizacja nosi nazwę Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych 

        Chorobą Parkinsona, dalej zwana „Stowarzyszeniem” 

2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana, działa na podstawie    

        Ustawy o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną 
3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. 

 
§ 2  

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych  
        organizacji o podobnym charakterze działania, zgodnie z obowiązującym 

        porządkiem prawnym 

3. Stowarzyszenie może utworzyć Koła Terenowe. 
 

§ 3  

1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, opiera swą działalność na  

        pracy społecznej osób zrzeszonych, ale może zatrudniać do prowadzenia  
        swoich spraw także pracowników najemnych. 

 
 

§ 4  

1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak zgodnie 

        z obowiązującymi przepisami. 
 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ II 
 

Cele Stowarzyszenie i sposoby działania  

 

§5 

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów jego członków oraz 

wyzwalanie inicjatywy osób dotkniętych chorobą Parkinsona w kierunku 
wszechstronnej ich rehabilitacji 

i leczenia dla zapewnienia im optymalnego poziomu sprawności i zdolności do 

kierowania własnym życiem. 

§6 

Cele te realizowane są między innymi przez: 

1. rozpowszechnianie informacji o chorobie i metodach leczenia drogą  
        wymiany doświadczeń i publikacji 

2. współdziałanie z organami administracji państwowej, placówkami służby 
         zdrowia oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób 

         niepełnosprawnych 

3. organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu  
        przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności osób  

         najciężej poszkodowanych 
4. organizowanie okresowych spotkań, wygłaszanie prelekcji i odczytów o  

        najnowszych osiągnięciach w leczeniu i rehabilitacji, 

5. organizowanie poradnictwa prawnego 
6. Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona działa na  

        podstawie niniejszego Statutu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 7  

Stowarzyszenie składa się z członków rzeczywistych, wspierających, 

współdziałających i członków honorowych 

 

§ 8  

 

Członkiem rzeczywistym może być osoba dotknięta chorobą Parkinsona 

 

§ 9  

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która 

zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pracę lub określone świadczenia  

Materialne 

 

§10 

 

Członkiem współdziałającym może być osoba fizyczna będąca opiekunem 

osoby chorej na chorobę Parkinsona, która pragnie współdziałać w realizacji 

celów Stowarzyszenia. 

 

§11 

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona w leczeniu i 

rehabilitacji osób dotkniętych chorobą Parkinsona. Godność Członka 

Honorowego może być przyznana dożywotnio przez Walne Zebranie 

 

§12 

 

Członek Honorowy Stowarzyszenia szczególnie zasłużony w leczeniu i 

rehabilitacji osób dotkniętych chorobą Parkinsona jak również taki, który 

swymi działaniami przyczynił się w znacznym stopniu do powstania, rozwoju i 

podniesienia prestiżu Stowarzyszenia może zostać Honorowym Prezesem 

Stowarzyszenia. Godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być 

przyznana dożywotnio przez Walne Zebranie. 



 

 

§13 

 

Członek rzeczywisty i współdziałający ma czynne i bierne prawo wyborcze do 

władz Stowarzyszenia, uczestniczy bezpośrednio w Walnym Zebraniu, zgłasza 

postulaty i wnioski. Ma także prawo do korzystania z pomocy i urządzeń 

Stowarzyszenia. 

 

§14 

 

Członek honorowy i członek wspierający ma prawo udziału w pracach 

Stowarzyszenia z głosem doradczym 

 

§15 

 

Członkiem rzeczywistym i współdziałającym Stowarzyszenia staje się osoba po 

podpisaniu deklaracji i opłaceniu składki członkowskiej za trzy miesiące. 

 

§16 

 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1. pisemnego zgłoszenia Zarządowi o wystąpieniu ze Stowarzyszenia 

2. śmierci członka 

3. działania na szkodę Stowarzyszenia na podstawie prawomocnego  

        orzeczenia sądu powszechnego 

4. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez 

        okres 12 miesięcy 

Decyzję o ustaniu członkostwa według punktu 3 i 4 podejmuje Zarząd na swoim 

posiedzeniu. 

Członek , którego członkostwo ustało powyższą decyzją, może się od tej decyzji 

odwołać poprzez Zarząd Stowarzyszenia do Walnego Zebrania w terminie 1 

miesiąca od daty jej doręczenia . Jego postanowienie jest ostateczne.  

 

§17 

 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do czynnego udziału w realizacji 

zadań statutowych, do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia oraz opłacania składek, których wysokość określa Zarząd na 

początku każdego roku . Obowiązek opłacania składek dotyczy wszystkich 

kategorii członków . 



 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 
Władze Stowarzyszenia  

 

§18 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§19 

 

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w glosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków 

uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stwierdzają 

inaczej 

 

§20 

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zwoływane jest przez 

Zarząd raz na dwa lata. 

W razie potrzeby można zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie. Nadzwyczajne 

Walne Zebranie zwołuje Zarząd własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. Zwołując Walne Zebranie Zarząd powiadamia pisemnie członków o 

terminie , miejscu i temacie obrad na 14 dni przed jego odbyciem Jeżeli w 

pierwszym terminie Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa 

liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały są 

podejmowane większością głosów oddanych przez członków obecnych. 

Drugi termin podany jest w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być 

wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut.



 

 

§21 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia 

2. wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

3. rozpatrywanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

4. uchwalanie zmian w Statucie 

5. podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególną ich  

         wagę nie mogą być podejmowane wyłącznie przez Zarząd 

6. zatwierdzenie wniosku Zarządu Stowarzyszenia o powołaniu Honorowego  

         Prezesa Stowarzyszenia spośród członków honorowych 

7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia 

8. podejmowanie uchwał o utworzeniu Koła Terenowego, ustalenia obszaru  

          jego działania, jego siedziby oraz trybu rozwiązania 

9. wybór przedstawiciela Stowarzyszenia na Członka „FORUM PARKINSON 

               POLSKA” 

 

§22 

 

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów 

 

§23 

 

Zarząd Stowarzyszenia w liczbie trzech osób wybierany jest przez Walne Zebranie 

w głosowaniu jawnym. W pracach Zarządu Stowarzyszenia biorą udział z urzędu 

Przewodniczący Kół Terenowych lub ich pełnomocnicy 

 

§24 

 

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany Zarząd wybiera spośród siebie Prezesa 

Zarządu, Wiceprezesa Zarządu  i Członka Zarządu. Osoby te stanowią Prezydium 

Zarządu Stowarzyszenia . Zarządem kieruje Prezes Zarządu. 

 

§25 

 

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków w 

miejsce wolne, z tym że ilość zmian nie może przekroczyć połowy stanu z –

wyboru 

 

 



 

 

 

 

§26 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem 

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

3. zwoływanie Walnych Zebrań 

4. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Stowarzyszeń  

              Międzynarodowych i współpraca z nimi 

5. składanie wniosków do Walnego Zebrania o powołanie i odwołanie  

             Honorowego Prezesa Stowarzyszenia 

6. ustalanie wysokości składek członkowskich 

§27 

 

Zarząd może w wyjątkowych przypadkach okresowo obniżyć składkę dla członka 

Stowarzyszenia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej na jego pisemna 

prośbę 

 

§28 

 

Honorowy Prezes Stowarzyszenia doradza i opiniuje prace Stowarzyszenia pod 

względem merytorycznym 

 

§29 

 

Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolującym działalność 

Stowarzyszenia. 

 

§30 

 

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym i 

składa się z trzech do pięciu członków. 

Na pierwszy posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, 

który kieruje pracami Komisji 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

§31 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola działalności finansowej Zarządu (raz w roku) 

2. kontrola działalności merytorycznej Stowarzyszenia (raz w roku) 

3. składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań i zgłaszanie wniosków o 

          udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi 

4. kontrola działalności finansowej Kół Terenowych 

5. przedstawienie na Walnym Zebraniu wyników kontroli finansowej Zarządu  

          Stowarzyszenia i Zarządu  Kół Terenowych. 

 

 

 

§32 

 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin i zbiera 

się co najmniej raz na sześć miesięcy. 

 

§33 
 

Komisja Rewizyjna w razie zmniejszenia się wymaganej liczby członków w czasie 

trwania kadencji ma prawo kooptacji nowych członków według kolejności 

uzyskanych podczas głosowania spośród osób, które kandydowały w wyborach 

lecz nie uzyskały wymaganej liczby głosów. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż 1/3 składu organu. 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ V 
Majątek Stowarzyszenia  

 

§34 

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

Na fundusze składają się: 

1. składki członkowskie 

2. dotacje, subwencje i darowizny 

3. dochód z działalności statutowej 

 

§35 

 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd 

 

§36 

 

Oświadczenie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby- 

Prezes Zarządu lub osoba przez niego uprawniona oraz Skarbnik

 



 

 

ROZDZIAŁ VI 
 

Koła Terenowe 

 

§37 

 

Koła terenowe realizują cele Stowarzyszenia w sposób autonomiczny i zgodny z 

decyzjami Stowarzyszenia. Uchwałę o utworzeniu Koła Terenowego podejmuje 

Walne Zebranie na wniosek co najmniej piętnastu członków Stowarzyszenia. 

Koło Terenowe skupia członków Stowarzyszenia na terenie regionu 

obejmującego kilka powiatów, gmin lub miast. 

Działalność Koła Terenowego finansowana jest ze środków Stowarzyszenia. 

Można być członkiem tylko jednego Koła. 

Koło Terenowe nie posiada osobowości prawnej. 

 

§38 

 

Organami Koła Terenowego Stowarzyszenia są: 

1. Zebranie Członków Koła 

2. Zarząd Koła 

Kadencja Zarządu Koła trwa dwa lata 

 

§39 

 

Do zebrania Członków Koła stosuje się odpowiednio § 20 niniejszego Statutu 

Do kompetencji Zebrania Członków Koła należy: 

1. uchwalenie programu działania Koła 

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła 

3. wybór Zarządu Koła 

4. odwołanie większością 2/3 głosów członków Zarządu Koła przed upływem  

         ich kadencji 

5. podejmowanie większością 2/3 głosów uchwały wnioskującej   o  

         rozwiązaniu Koła 

 

 



 

 

§40 
 

Zarząd Koła Terenowego Stowarzyszenia składa się: 

1. Przewodniczącego Koła Terenowego 

2. Wiceprzewodniczącego Koła Terenowego 

3. Sekretarza 

4. Skarbnika  

Do zadań Zarządu Koła Terenowego należy: 

1. reprezentowanie Koła na zewnątrz oraz uczestniczenie w zebraniach  

         Stowarzyszenia 

2. realizowanie uchwał Zebrania Członków Koła 

3. zwoływanie zebrań członków Koła, przygotowanie porządku obrad oraz    

        projektów uchwał 

4. działanie zgodnie z § 5 i § 6 niniejszego Statutu 

5. prowadzenie rejestru członków Koła 

6. przekazywanie składek do Stowarzyszenia 

Oświadczenia w ramach Koła Terenowego Stowarzyszenia składają 

jednoosobowo jego Przewodniczący Kola Terenowego lub Wiceprzewodniczący 

Koła Terenowego . Do ważności zaciągniętych zobowiązań majątkowych 

wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Koła w tym Skarbnika Koła. 

 

§41 

 

Organem kontrolnym Koła Terenowego jest Komisja Rewizyjna 

 

 

§42 

 

W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące Zebrania 

Członków Koła, Zarządu Koła stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 



 

 

ROZDZIAŁ VII 
 

Przepisy końcowe Zmiana Statutu  i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 
§43 

 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę w sprawie rozwiązania 

Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów 

2. Uchwałę na jaki cel należy przekazać majątek Stowarzyszeniu podejmuje się 

w tym samym trybie 

3. W przypadku podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia należy 

niezwłocznie wyznaczyć Likwidatora 

4. Uchwałę w sprawie zawieszenia działalności Stowarzyszenia na okres 

nie dłuższy niż dwa lata podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 

głosów. 

 

 

 

 
Statut został przyjęty uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia odbytego 

w dniu 14 października 2008 

Poprawki wprowadzono na podstawie uchwał z dnia 1 czerwca 2017 i 23 

czerwca 2017. 
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