Statut Stowarzyszenia
„eSMail”
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane
Rozdział I
Postanowienia ogólne
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1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „eSMail” Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie
Rozsiane w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia wzajemnej
pomocy osobom chorym na stwardnienie rozsiane.
3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności
województwo lubuskie.
4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słubice.
&2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych organizacji o podobnych celach.
3. Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez
właściwy organ Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Rozdział II
Cel i sposoby realizacji
1.
2.
-
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Celem Stowarzyszenia jest niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na SM
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
organizowanie spotkań dla chorych oraz członków ich rodzin
organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w mieście i na obozach rehabilitacyjnych
prowadzenie działalności popularyzatorskiej informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej
do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi
pełnosprawnych.
organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu
rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób
najciężej poszkodowanych.
inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczych, legislacyjnych dotyczących życia i
warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem
rozsianym.
udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze
stwardnieniem rozsianym.
współpracę z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej,
placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami pracującymi dla dobra i na rzecz osób

niepełnosprawnych.
Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
1.
2.
3.
4.
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Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca cel
Stowarzyszenia i udzielająca mu pomocy materialnej.
Warunkiem zaliczenia w poczet członków jest złożenie pisemnej deklaracji.
Każda osoba z inną jednostką chorobową niż stwardnienie rozsiane, może być
pełnoprawnym członkiem Stowarzyszenia.
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Członek zwyczajny ma prawo:
czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie
zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
Członek wspierający ma prawo:
udziału z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia (osoba prawna przez
upoważnionego przedstawiciela),
- zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
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Członek zwyczajny jest obowiązany:
aktywnie uczestniczyć w realizacji celu działania Stowarzyszenia,
przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnie opłacać składkę członkowską.
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1. Utrata praw członkowskich następuje przez:
- dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,
- skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres
jednego roku,
- wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały zarządu z powodu naruszenia poprzez
członka Stowarzyszenia postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz
Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
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1. Władzami Stowarzyszenia są:
- walne zebranie członków,
- zarząd,

2.
3.
4.

komisja rewizyjna.
Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
Nie można łączyć funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Głosowanie jest jawne. Na wniosek jednej osoby dot. głosowania tajnego przewodniczący
zebrania poddaje ten wniosek pod głosowanie.
5. Wybory do władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej
połowa uprawnionych członków.
6. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
7. Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na zwolnione w
okresie kadencji miejsca.
Walne zebranie członków
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Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne walne zebranie członków zwoływane jest raz w roku.
O terminie zwyczajnego walnego zebrania członków, wraz z proponowanym porządkiem
obrad, zarząd zawiadamia co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
5. Nadzwyczajne walne zebranie członków jest zwoływane:
- na podstawie uchwał zarządu,
- na żądanie komisji rewizyjnej,
- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
6. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zebranie członków w terminie 30 dni od dnia
otrzymania żądania lub wniosku, bądź podjęcia uchwały.
7. W walnym zebraniu członków udział biorą:
- z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia uprawnieni do głosowania,
- z głosem doradczym – członkowie wspierający i osoby zaproszone.
8. Uchwały walnego zebrania członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych
do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
1.
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Do kompetencji walnego zebrania członków należy:
uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
udzielanie absolutorium zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd, komisję rewizyjną i
członków Stowarzyszenia,
wybór zarządu i komisji rewizyjnej,
uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia ,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd
1.
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Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami walnego zebrania członków.
Zarząd składa się z 3 członków.
Zarząd wybiera spośród siebie swych członków: prezesa, sekretarza, skarbnika.
Posiedzenia zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy
w roku.
Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo z winy umyślnej.
Członkowie Zarządu nie otrzymują z tytułu swej pracy wynagrodzenia, ani
zwrotu kosztów wynikających z pełnionej funkcji, jest to praca całkowicie charytatywna.
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Do zakresu działalności zarządu należy:
zwoływanie walnych zebrań członków,
realizowanie uchwał walnego zebrania członków,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z
ich wykonania,
- podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
- podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
- podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych
władz.
2. Prezes zarządu lub upoważniona przez niego osoba jednoosobowo reprezentuje
Stowarzyszenie w pełnym zakresie jego działalności wobec wszelkich organizacji, władz i
organów administracji państwowej.
1.
-

Komisja rewizyjna
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1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej 2 członków.
3. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji, mają
prawo do udziału w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu Stowarzyszenia ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba skazana wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie komisji rewizyjnej nie otrzymują z tytułu swej pracy wynagrodzenia, ani
zwrotu kosztów wynikających z pełnionej funkcji, jest to praca całkowicie charytatywna.
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1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej należy:
- kontrola całokształtu działalności, a zwłaszcza gospodarki finansowej Stowarzyszenia, co

najmniej raz w roku,
- kontrola opłacania składek członkowskich,
- składanie sprawozdania na walnym zebraniu członków, wraz z oceną działalności i
wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi,
- przedstawienie zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
- wystąpienie z wnioskiem o zwołanie walnego zebrania członków oraz zebrania
Zarządu
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1. W razie, gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
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Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
składki członkowskie,
darowizny, spadki, zapisy,
dochody z działalności gospodarczej i statutowej,
dochody z majątku Stowarzyszenia,
dochody z ofiarności publicznej,
dotacje.
Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności
publicznej, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach, a wynikających z charakteru działania instytucji
wyższej użyteczności publicznej.
6. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają prezes i skarbnik.
7. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia dla
członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia, pracowników
Stowarzyszenia ani innych osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związania z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
8. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz członków, członów organów
Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to
następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
9. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać 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 wynika bezpośrednio ze statutowego celu działania
Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub
1.
2.
3.

usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie
organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia, oraz ich osoby bliskie.
11. Praca w Stowarzyszeniu może mieć charakter pracy płatnej; w przypadku pracy
nieodpłatnej członka zarządu, zapewnia się pełny zwrot kosztów poniesionych z tytułu
pełnionej funkcji.
12. Stowarzyszenie przyjmuje do pracy wolontariuszy, a ich praca prowadzona jest zgodnie z
ustawą o wolontariacie.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
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1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje
walne zebranie członków, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, walne zebranie członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach oraz przepisy ustawy z dnia 24.kwietnia.2003r. o
Działalności Organizacji Pożytku Publicznego i Wolontariacie..

