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S T A T U T 
 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO STOWARZYSZENIA 

CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ 

W KIELCACH 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. NAZWA, TEREN DZIAŁNIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAW NY. 
 

§ 1. 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Świętokrzyskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę” 
i w dalszej części zwane jest Stowarzyszeniem. 
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 
§ 2. 

 
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski, a siedzibą władz 
jest miasto Kielce. 
 

§ 3. 
 
Stowarzyszenie jest zarejestrowane na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach. 
 

§ 4. 
 
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
 

§ 5. 
 
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem chorych na łuszczycę i inne choroby 

dermatologiczne, ich bliskich i opiekunów oraz osób wspierających i chcących nieść im 
pomoc w walce z chorobą. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 
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II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA  
 

§ 6. 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1. Wszechstronne działanie na rzecz osób chorych na łuszczycę i inne choroby 

dermatologiczne. 
2. Współdziałanie ze służbą zdrowia w dążeniu do wyeliminowania łuszczycy i innych 

chorób dermatologicznych ze społeczeństwa. 
3. Działanie w kierunku podniesienia wiedzy wśród chorych i ich rodzin na temat łuszczycy 

i innych chorób dermatologicznych oraz dostępnych metod ich leczenia. 
4. Wdrażanie współczesnych metod leczenia, szczególnie w warunkach domowych. 
5. Współpraca z firmami farmaceutycznymi i innymi producentami środków przydatnych 

w procesie leczenia, w celu udoskonalenia produktów i wyeliminowania skutków 
ubocznych. 

6. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których celem jest 
działanie na rzecz ludzi chorych. 

7. Poprawa jakości funkcjonowania chorych na łuszczycę i inne choroby dermatologiczne 
w społeczeństwie. 

8. Reprezentowanie chorych i ich rodzin oraz opiekunów, a w szczególności członków 
Stowarzyszenia w stosunkach z jednostkami służby zdrowia, oświaty i wychowania oraz 
innymi organizacjami i instytucjami. 

9. Pomoc prawna i sądowa członkom stowarzyszenia. 
 

§ 7. 
 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1. Organizowanie spotkań edukacyjno-integracyjnych dla chorych, ich rodzin i opiekunów 

oraz znajomych. 
2. Wymianę doświadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych między chorymi. 
3. Akcję wydawniczą, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów. 
4. Pomoc chorym w uzyskaniu leków i innych środków. 
5. Pomoc chorym w organizowaniu odpowiedniego wypoczynku (kolonie, wczasy i obozy 

lecznicze, turnusy rehabilitacyjne). 
6. Współdziałanie z jednostkami resortu oświaty i wychowania w celu zapewnienia chorym 

opieki pedagogiczno – psychologicznej (dla chorych dzieci). 
7. Współdziałanie z jednostkami służby zdrowia w zakresie organizowania opieki nad 

chorymi. 
8. Rozwijanie działalności popularyzatorsko-informacyjnej również za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. 

9. Promocję zdrowego trybu życia i aktywnych form wypoczynku. 
10. Pomoc chorym w kontaktach z instytucjami państwowymi i prywatnymi. 
11. Zrzeszanie się z krajowymi, międzynarodowymi i unijnymi organizacjami skupiającymi 

stowarzyszenia o podobnym charakterze. 
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III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI ĄZKI  
 

§ 8. 
 
Członkowie dzielą się na : 
1. Członków zwyczajnych  
2. Członków wspierających  
3. Członków honorowych 
 

§ 9. 
 
1. Członkiem zwyczajnym może być chory na łuszczycę lub inną chorobę dermatologiczną 

po ukończeniu 16-go roku życia, rodzice i opiekunowie dziecka chorego na łuszczycę lub 
inną chorobę dermatologiczną oraz osoby zainteresowane, przyjęte na podstawie pisemnej 
deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.  

2. Osoby niepełnoletnie i posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą 
korzystać jednania z czynnego prawa wyborczego. 

 
§ 10. 

 
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana 

wspieraniem statutowej działalności Stowarzyszenia przyjęta na podstawie pisemnej 
deklaracji. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Wykaz członków wspierających stowarzyszenia jest prowadzony przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 
 

§ 11. 
 
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

Stowarzyszenia. 
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek 

przynajmniej ½ członków stowarzyszenia, liczonych na ostatni dzień miesiąca 
poprzedzającego miesiąc w którym złożono wniosek lub uchwały walnego zgromadzenia 
członków. 

3. Godność członka honorowego pozbawia Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek 
przynajmniej ½ członków stowarzyszenia, liczonych na ostatni dzień miesiąca 
poprzedzającego miesiąc w którym złożono wniosek lub uchwały walnego zgromadzenia 
członków. 

 
§ 12. 

 
Członek zwyczajny ma prawo do : 
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego, za wyjątkiem § 9 pkt 2.  
2. Współdecydowania o działalności programowej Stowarzyszenia. 
3. Brania udziału w zjazdach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych dla 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
4. Korzystanie z wszelkiej pomocy i świadczeń organizowanych przez Stowarzyszenie. 
5. Do posiadania legitymacji członkowskiej i noszenia odznaki organizacyjnej 

Stowarzyszenia. 
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6. Korzystanie z publikacji i wydawnictw Stowarzyszenia i przez nie dystrybuowanych. 
 

§ 13. 
 
Członek wspierający ma prawo do: 
1. Brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach z głosem doradczym. 
2. Korzystanie z wydawnictw Stowarzyszenia i przez nie dystrybuowanych. 
 

§ 14. 
 
Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo do: 
1. Brania udziału w zjazdach, konferencjach i zebraniach z głosem doradczym. 
2. Korzystanie z wydawnictw Stowarzyszenia i przez nie dystrybuowanych. 
3. Noszenia odznaki Honorowego Członka. 
 

§ 15. 
 
Obowiązki członka zwyczajnego: 
1. Przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
2. Branie czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia. 
3. Uczestniczenie w zebraniach i zjazdach. 
4. Regularne opłacanie składek członkowskich. 
 

§ 16. 
 
1. Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje z chwilą: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia. 
b) śmierci członka 
c) skreślenie przez Zarząd Stowarzyszenia z ewidencji członków za niepłacenie składek 

członkowskich przez okres 12 miesięcy. 
d) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia. 

2. Członkowi wykluczonemu przez Zarząd Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu. 
Orzeczenie Walnego Zebrania w przedmiocie wykluczenia jest ostateczne. 

3. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia do czasu rozpatrzenia odwołania jest zawieszony 
w prawach członkowskich. 

 
 
 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA  
 

§ 17. 
 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Zarząd Stowarzyszenia. 
2. Walne Zebranie Członków. 
3. Rada Nadzorcza. 
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A. ZARZĄD STOWARZYSZENIA 
 

§ 18. 
 
Zarząd kieruje całością działalności Stowarzyszenia, a w szczególności: 
1. Reprezentuje Stowarzyszenie i działa w jego imieniu. 
2. Zarządza majątkiem i funduszami Stowarzyszenia. 
3. Podejmuje uchwały dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

a) w sprawach statutowo wymagających podjęcia uchwały przez Zarząd podejmują 
decyzję zwykłą większością głosów przy obecności minimum 3 członków Zarządu. 
W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy do Prezesa, a pod jego 
nieobecność kolejno do Wiceprezesa i Sekretarza 

4. Podejmuje uchwały o nawiązaniu współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi 
i międzynarodowymi oraz określa kierunki i formy współdziałania. 

5. Zwołuje i przygotowuje zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. 
6. Zatwierdza plany pracy, plan finansowy oraz sprawozdania tych planów, jak również 

bilans. 
7. Składa Radzie Nadzorczej sprawozdania z działalności do ostatniego dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu kadencji. 
 

§ 19. 
 

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy nie mniej niż 3 osoby 
2. Zarząd Stowarzyszenia jest powoływany na dwuletnią kadencję przez Radę Nadzorczą, 

przy czym nie wprowadza się ograniczeń w ilości ponowienia pełnienia funkcji 
3. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia jest powołany przez Członków Założycieli na Zebraniu 

Założycielskim 
4. Zarząd Stowarzyszenia, po zakończonej kadencji, zobowiązany jest działać do czasu 

ukonstytuowania się nowo wybranych władz. 
5. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 
6. Ukonstytuowanie się władz winno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ich wyboru. 
7. W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy ilość członków zarządu spadnie poniżej wielkości 

z 19 pkt 1, rada nadzorcza jest zobowiązana uzupełnić skład Zarządu w terminie 14 dni. 
Nie dotrzymanie terminu skutkuje zwołaniem Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie 
ze statutem, jak w przypadku upływu kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu wybrani do 
uzupełnienia jego składu są powoływani na funkcję do końca trwającej kadencji. 

 
 
 
 
B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 
 

§ 20. 
 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 

§ 21. 
 
Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie nieprzekraczającym 7 dni od upływu 
kadencji władz Stowarzyszenia. 
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§ 22. 
 
1) Walne Zebranie Członków jest zwoływane: 

a) na mocy uchwały Zarządu powziętej zwykłą większością głosów obecnych członków 
Zarządu. W przypadku braku rozstrzygnięcia decydujący głos posiada Prezes Zarządu 

b) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 
2) Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu 14 dni 

od daty podjęcia uchwały lub złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania członków. 

§ 23. 
 
O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny 
zawiadamia członków Stowarzyszenia na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. 
 

§ 24. 
 
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie 

zwyczajni Stowarzyszenia. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą 
wziąć udział w Zebraniu z głosem doradczym. 

2. Walne Zebranie Członków podejmuje w zakresie swojego działania uchwały. 
3. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy 

obecności minimum ¼ aktywnych członków Stowarzyszenia.  
4. W przypadku Zebrania się mniejszej liczby członków uchwały Walnego Zgromadzenia 

traktowane są jako głos doradczy, a poruszane w nich kwestie podlegają rozstrzygnięciu 
przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały 

 
§ 25. 

 
Do wyłącznych kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. Rozpatrywanie merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia 

składanych przez władze Stowarzyszenia. 
2. Udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu. 
3. Wybór i ustalenie składu Rady Nadzorczej.  
4. Pierwsza Rada Nadzorcza jest powołana przez Członków Założycieli na Zebraniu 

Założycielskim 
5. Wprowadzanie zmian w statucie Stowarzyszenia.  
6. Podjęcie wniosku w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 
 
 
 
C. RADA NADZORCZA 

 
§ 26. 

Rada Nadzorcza jest organem Stowarzyszenia upoważnionym do powoływania Zarządu 
Stowarzyszenia, wyznaczania kierunków jego działania i sprawowaniu kontroli nad 
działalnością Zarządu. 
 

§ 27. 
Do kompetencji Rady należy ponadto: 
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 
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2. Występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonej kontroli, 
3. Prawo żądania zwołania zebrania Zarządu, w razie nie wywiązywania się przez niego ze 

swych statutowych obowiązków, 
4. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez 

Zarząd w statutowym terminie. 
5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 

absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, 
6. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności. 

 
§ 28. 

 
1. Rada Nadzorcza liczy nie mniej niż 3 członków, wybieranych na dwuletnią kadencję 

przez Walne Zebranie Członków.  
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą pełnić żadnych funkcji w Zarządzie. 
3. W przypadku spadku liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wielkości z § 28 pkt 1, 

Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do zwołania Walnego Zebrania Członków 
w terminie 14 dni, celem uzupełnienia składu. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani do 
uzupełnienia jego składu są powoływani na funkcję do końca trwającej kadencji. 

4. W przypadku z § 28 pkt 3, jeżeli do końca kadencji władz pozostało mniej niż 3 miesiące 
kadencja wszystkich władz ulega skróceniu 

 
§ 29. 

 
Członkowie  Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy posiadają wyłączność na kontakty w imieniu 
Rady z władzami Stowarzyszenia. 
 

§ 30. 
 

1. Członkowie Rady Nadzorczej działają na podstawie uchwalonego przez siebie 
regulaminu. 

2. Rada Nadzorcza podejmuje w zakresie swojego działania uchwały. 
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 

minimum 3 członków Rady. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący należy 
do Przewodniczącego, a pod jego nieobecność do Wiceprzewodniczągo 

 
§ 31. 

 
Rada Nadzorcza ma na ukonstytuowanie się 30 dni, od dnia powołania. 
 
 

V. SPOSÓB REPREZENTACJI 
 

§ 32. 
 
1. Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków Zarządu 
2. Do zawierania umów, podejmowania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw 

o charakterze niemajątkowym konieczne jest współdziałanie i złożenie podpisów przez co 
najmniej dwóch członków Zarządu, w tym przynajmniej jednego z grona: Prezesa, 
Wiceprezesa lub Sekretarza 
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VI. MAJ ĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA STOWARZYSZENIA  
 

§ 33. 
 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia stanowią wpływy z: 
1. Składek członkowskich i wpisowego 
2. Darowizn, zapisów i spadków, 
3. Działalności gospodarczej. 
4. Dochody z majątku stowarzyszenia 
5. Dotacji i subwencji, 
6. Uczestnictwa w krajowych i unijnych programach, 
7. Sponsoringu 

 
§ 34. 

 
Wysokość składek na kolejny rok kalendarzowy określa uchwałą Zarząd do ostatniego dnia 
roku poprzedzającego. Jeżeli w tym terminie nie podejmie stosownej uchwały w roku 
następnym utrzymana zostanie wysokość składki z roku poprzedniego 

 
 

§ 35. 
 
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd 

Stowarzyszenia. 
2. Zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw i składanie oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych Stowarzyszenia wymaga współdziałania i złożenia podpisów przez 
przynajmniej dwóch członków Zarządu, przy czym koniecznym jest by jednym z nich był 
Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz. 

3. Dla prowadzenia spraw majątkowych Stowarzyszenia, Zarząd może powołać Księgową, 
wyposażając ją w niezbędny do pełnionej funkcji zakres kompetencji i pełnomocnictw. 

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu stowarzyszenia każdorazowo 
wymagane jest współdziałanie i złożenie podpisów przez co najmniej dwóch członków 
Zarządu, w tym przynajmniej jednego z grona: Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza 

 
 
 

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWI ĄZANIE STOWARZYSZENIA  
 

§ 36. 
 
1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 

2/3 głosów uczestników walnego Zebrania Członków. 
2. Projekt zmian statutowych opracowuje i przedkłada odpowiednia komisja Walnego 

Zebrania Członków lub Zarząd. 
§ 37. 

 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków. 
2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia zamieszcza się klauzulę o przeznaczeniu 

majątku Stowarzyszenia.  


