STATUT
BIAŁOSTOCKIEGO STOWARZYSZENIA ALZHEIMEROWSKIEGO
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie przyjęło nazwę „Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie”, w dalszej części zwane
„Stowarzyszeniem”.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Białegostoku i okolic, a siedzibą zarządu jest miasto Białystok.
§3
Stowarzyszenie działa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, jest zarejestrowane, działa na
podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.
§5
1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej o treści „Białostockie Stowarzyszenie Alzheimerowskie” z
aktualnym adresem oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Białostockie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie”.
2. Stowarzyszenie wydaje swoim członkom legitymacje.
§6
1. Stowarzyszenie opiera działalność na aktywności i na pracy społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych prac może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania
§7
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz
ich rodzinom i opiekunom.
Dla osiągnięcia swojego celu Stowarzyszenie prowadzi działalność poprzez:
1) organizowanie różnych form samopomocy rodzin i opiekunów
2) popularyzację wiedzy i upowszechnianie w społeczeństwie wagi problemów, związanych z chorobą Alzheimera
3) wymianę informacji i kształcenie osób, opiekujących się pacjentami z chorobą Alzheimera
4) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych
5) wpływanie na politykę i polityków, mające na celu wzrost uwagi i pomoc dla pacjentów z chorobą
Alzheimera i ich rodzin
6) współpracę z odpowiednimi ośrodkami zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń
7) pomoc członkom stowarzyszenia w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, finansowaną ze
środków własnych i publicznych
8) działania na rzecz podnoszenia jakości usług medycznych i socjalnych, świadczonych osobom z
otępieniem, oraz dbanie o przestrzeganie standardów leczenia chorych
9) podejmowanie innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio wiążą się z podstawowym celem
ROZDZIAŁ III
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Członkowie, ich prawa i obowiązki
§8
Osoby należące do Stowarzyszenia mogą mieć status członka:
1) zwyczajnego
2) wspierającego
3) honorowego
§9
Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, oraz
cudzoziemiec przyjęty przez zarząd Stowarzyszenia.
§ 10
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna – obywatel RP lub
cudzoziemiec – która popiera cele Stowarzyszenia i aktywnie współpracuje przy realizacji tych celów oraz
deklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe. Tytuł członka wspierającego przyznaje zarząd po uzyskaniu
zgody osoby zainteresowanej.
§ 11
Godność członka honorowego nadawana jest przez walne zebranie członków na wniosek zarządu, osobom
szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
2) uczestniczyć we wszystkich pracach, prowadzonych przez Stowarzyszenie.
§ 13
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia
2) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia
3) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 14
Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych. Wyjątek stanowi brak
czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi nie mają obowiązku płacenia składek
członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo ustaje na skutek:
1) śmierci członka
2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie
3) skreślenia przez zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
przez okres co najmniej 6 miesięcy mimo pisemnego upomnienia
4) wykluczenia uchwałą zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w przypadku popełnienia
czynu niegodnego członka Stowarzyszenia
5) pozbawienia członkostwa przez zarząd w razie stwierdzenia braku zainteresowania działalnością
Stowarzyszenia (członkowie wspierający)
6) utraty osobowości prawnej lub rozwiązania firmy (członkowie wspierający)
7) pozbawienia członkostwa przez Walne Zebranie za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia
(członkowie honorowi).
2. Ustanie członkostwa stwierdza zarząd Stowarzyszenia.
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3. Od uchwał zarządu o skreśleniu i wykluczenia członkowi przysługuje prawo odwołania do walnego
zebrania członków w terminie do 30 dni.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
1) walne zebranie członków
2) zarząd
3) komisja rewizyjna
§ 17
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2. Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce tych, którzy
ustąpili w czasie kadencji, do 1/3 liczby członków z wyboru.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia
statutu nie stanowią inaczej.
Walne zebranie członków
§ 18
1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

wybór zarządu i komisji rewizyjnej
udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej
przyjmowanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej
wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia
ustalanie wysokości składek członkowskich
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego oraz rozpatrywanie odwołań od uchwał
zarządu w sprawach członkowskich
zmiany statutu.

3. Walne zebranie członków może podejmować uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów:
a) w I terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
b) w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
4.

Szczegółowe zasady obrad i podejmowanie uchwał określa regulamin Walnego zebrania członków.

§ 19
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad walnego zebrania członków zarząd zawiadamia
członków Stowarzyszenia na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
§ 20
1. Nadzwyczajne walne zebranie członków może być zwołane z inicjatywy zarządu, na wniosek komisji
rewizyjnej lub 1/3 liczby członków.
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2. Nadzwyczajne walne zebranie członków jest zwoływane przez zarząd w terminie nie późniejszym niż 3
miesiące od daty ważnego zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
3. W razie niezwołania przez zarząd nadzwyczajnego walnego zebrania członków w terminie wg ust. 2,
nadzwyczajne walne zebranie członków w terminie 6 tygodni zwoła komisja rewizyjna.
4. Na wniosek zarządu mogą być rozpatrywane inne, wcześniej zgłoszone sprawy.
Zarząd
§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami walnego zebrania
członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed walnym zebraniem członków.
2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób. W skład zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący,
sekretarz, skarbnik i 1 do 5 członków.
3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
§ 22
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 lub ruchomego
powoływanie komisji, zespołów, rad specjalistów i określanie ich zadań
zwoływanie walne zebrania członków
organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ogólnie obowiązującymi w tej mierze
przepisami
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej
12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności honorowego członka Stowarzyszenia
13) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zebraniu członków
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Komisja rewizyjna
§ 23
1. Komisja rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
§ 24
Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
1) prowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia
2) występowanie do zarządu z wnioskami, wynikającymi z ustaleń, i żądanie wyjaśnień
3) występowanie na walnym zebraniu członków ze sprawozdaniem i wnioskiem o absolutorium dla
ustępującego zarządu
4) raz w roku na zebraniu informacyjnym składanie członkom Stowarzyszenia sprawozdania ze stanu
finansowego Stowarzyszenia.
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§ 25
1. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu.
Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna działa na podstawie regulaminu, opracowanego i przyjętego w pełnym składzie.
ROZDZIAŁ V
Dochody, majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych.
Dochodów z takiej działalności gospodarczej nie można przeznaczyć do podziału między członków
Stowarzyszenia.
§ 27
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
1)
2)
3)
4)

składki członkowskie
dotacje
darowizny, zapisy i spadki
wpływy z działalności gospodarczej

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 28
Dla ważności wszystkich oświadczeń woli, pism i dokumentów, w tym w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych

Stowarzyszenia,

wymagane

są

podpisy

dwóch

osób:

przewodniczącego

lub

wiceprzewodniczącego i jednej osoby z pozostałego składu zarządu.
ROZDZIAŁ VI
Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 30
W razie podjęcia przez walne zebranie członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne zebranie
członków decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powołuje komisję likwidacyjną..

