STATUT
Podkarpackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
i Młodzieży z Cukrzycą
w Rzeszowie
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie
nosi
nazwę
„PODKARPACKIE
STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ DZIECI i MŁODZIEŻY z CUKRZYCĄ” zwane dalej
Stowarzyszeniem i może posługiwać się skróconą nazwą PSPDiM z Cukrzycą.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar RP, a siedzibą władz jest miasto
Rzeszów.
3. Osobowość prawną Stowarzyszenie zyskuje po rejestracji we właściwym sądzie.
4. Stowarzyszenie prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego.
5. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową zrzeszającą:
 rodziców i opiekunów dzieci chorych na cukrzycę oraz młodzież z cukrzycą,
 osoby pracujące na rzecz chorych, uznające cele i działania Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie może należeć do krajowych, międzynarodowych i zagranicznych
organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży z cukrzycą oraz współpracować
z organizacjami, instytucjami i fundacjami krajowymi, międzynarodowymi
i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych.
7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej, ochotniczej członków
i wolontariuszy. Stowarzyszenie może pokrywać niezbędne koszty związane z ich
działalnością. Stowarzyszenie do realizacji swoich celów statutowych może zatrudniać
pracowników.
8. Stowarzyszenie może używać znaku i pieczęci wg. ogólnie przyjętych
i obowiązujących przepisów prawa.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
1. Celem działania Stowarzyszenia jest:
 świadczenie pomocy prawnej, materialnej i społecznej dla chorych na cukrzycę,
w szczególności dla dzieci i młodzieży i ich rodzin,
 reprezentowanie
członków
Stowarzyszenia
wobec
władz
państwowych
i samorządowych, Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawach świadczeń
zdrowotnych,
 dbanie o jakość leczenia cukrzycy wśród dzieci i młodzieży, aby spełniała najwyższe
standardy światowe, a koszty leczenia chorego nie przewyższały możliwości
finansowych rodziny,
 świadczenie pomocy w pozyskiwaniu leków, sprzętu medycznego dla członków
Stowarzyszenia,
 organizowanie różnych form rehabilitacji, leczenia i wypoczynku dla dzieci
i młodzieży,
 prowadzenie działalności edukacyjnej dla chorych i ich rodzin, a także informacyjnej
o cukrzycy jako chorobie cywilizacyjnej oraz o problemach ludzi chorych na
cukrzycę.
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2. Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 świadczenie pomocy w finansowaniu leczenia cukrzycy i chorób współistniejących
mających istotny wpływ na leczenie cukrzycy, jak i powikłań oraz schorzeń
utrudniających wyrównywanie cukrzycy,
 wspieranie działań na rzecz tworzenia, rozbudowy i modernizacji placówek opieki
diabetologicznej i sanatoryjno-uzdrowiskowych,
 współpracę na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi,
 tworzenie i gromadzenie funduszy na cele rehabilitacyjno-lecznicze, socjalne
i organizacyjne Stowarzyszenia, poprzez różne formy np. odpis z 1% podatku, zbiórki
publiczne, darowizny,
 prowadzenie działalności edukacyjnej i informowanie społeczeństwa o problemach
chorych na cukrzycę i działalności Stowarzyszenia,
 udzielanie pomocy i doradztwa członkom Stowarzyszenia,
 umacnianie więzi koleżeńskich w środowisku dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę
oraz ich opiekunów,
 organizowanie turnusów rehabilitacyjno-leczniczych i edukacyjnych dla chorych, ich
rodziców i opiekunów oraz wypoczynku wakacyjnego,
 wspieranie lokalnych działań mających na celu edukację, samopomoc, rozwój
kulturalny oraz integrację środowiska,
 działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych,
 wspieranie działań w zakresie zmian w systemie prawnym dotyczących zahamowania
wzrostu cen leków ratujących życie tj. insulin oraz innych preparatów stosowanych
w cukrzycy i jej powikłaniach, a także sprzętu do iniekcji i samokontroli,
 ochrona i promocja zdrowia,
 promocja i organizacja wolontariatu,
 przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
3. Stowarzyszenie prowadzi działania odpłatne i nieodpłatne w zakresie wszystkich
swoich celów i form ich realizacji.
4. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami
krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi, rządowymi i pozarządowymi.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1.
a)
b)
c)
2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
zwyczajnych,
wspierających,
honorowych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto pragnie wnieść wkład
swej pracy w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację
przystąpienia, i będzie przestrzegał zasad postępowania obowiązujących
w Stowarzyszeniu.
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3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która
dla wsparcia działalności Stowarzyszenia deklaruje składkę członkowską lub inny
rodzaj świadczeń.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona we
wspieraniu i urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
5. Członek Stowarzyszenia obowiązany jest przestrzegać przepisów Statutu, uchwał
Stowarzyszenia oraz zasad współżycia społecznego, brać czynny udział w działalności
Stowarzyszenia i realizacji jego celów, terminowo uiszczać składki oraz inne
uchwalone opłaty, a także otaczać opieką oraz wykazywać należytą staranność
o mienie Stowarzyszenia.
6. Członek Stowarzyszenia ma prawo :
 czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowarzyszenia
(z wyłączeniem członków honorowych i wspierających),
 zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów,
 występować do Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,
 brać udział w zebraniach Stowarzyszenia,
 korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 korzystać z urządzeń i obiektów będących własnością Stowarzyszenia lub przez nie
użytkowanych.
7. Członkostwo wygasa przez:
 rezygnację z członkostwa zgłoszoną na piśmie lub ustnie w obecności dwóch
Członków Zarządu Stowarzyszenia,
 skreślenie z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez
okres co najmniej 24 miesięcy.
8. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w przypadku:
 prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem i innymi przepisami Stowarzyszenia,
 popełnienia czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
 utratę praw obywatelskich.
9. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 8 Zarząd umożliwia
członkowi złożenie wyjaśnień osobiście na swoim posiedzeniu lub pisemnie.
10. Członek skreślony może być ponownie przyjęty do Stowarzyszenia po upływie co
najmniej 6 miesięcy i uregulowaniu zaległych składek, natomiast wykluczony nie
może ponownie zostać członkiem Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
Zasady organizacyjne
1. Wybory organów odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może być wybrany w skład organu, przy
czym nie może on pełnić funkcji we władzach innego Stowarzyszenia o podobnym
profilu.
3. Członek Stowarzyszenia wybrany do władz jest obowiązany:
 aktywnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany,
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 godnie reprezentować interesy Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani przez Walne Zebranie
Członków jeżeli nie wykonują przyjętych obowiązków lub działają na szkodę
Stowarzyszenia.
5. Mandat członka organu Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji
w przypadku:
 śmierci członka organu,
 rezygnacji z mandatu,
 pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia,
 nie wykonywania obowiązków wynikających z mandatu przez 12 miesięcy,
 utraty praw obywatelskich,
 rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
6. Kadencja trwa 4 lata.
7. Uchwały władz Stowarzyszenia sprzeczne z prawem, Statutem, regulaminami są
nieważne.
Rozdział V
Organy Stowarzyszenia
1.



2.
3.
4.






5.

Naczelnymi organami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium Zarządowi za rok sprawozdawczy,
podejmowanie uchwał w sprawach przedłożonych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
lub członków,
podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu
likwidowanego majątku,
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 1/2 ogółu członków. W razie braku wymaganej większości
członków zebranie odbywa się w drugim terminie bez względu na ilość obecnych,
a podejmowane zwykłą większością uchwały są ważne. Natomiast uchwały dotyczące
rozwiązania Stowarzyszenia czy zmian w Statucie podejmowane są większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia liczby
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej
liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut
później niż pierwszy termin.
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6. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. O terminie
i proponowanym porządku Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia
członków na 30 dni przed rozpoczęciem zebrania.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest:
 na wniosek Zarządu,
 na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 na wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby członków.
8. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie jednego miesiąca od dnia
otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
9. Zarząd Stowarzyszenia liczy minimum 5 członków wybieranych przez Walne
Zebranie Członków, którzy wybierają:
1) Prezesa,
2) Wiceprezesa,
3) Sekretarza,
4) Skarbnika,
5) Członka Zarządu.
10. Skład ilościowy władz Stowarzyszenia jest stały. W przypadku ubycia członka organ
uzupełnia swój skład drogą kooptacji spośród członków, którzy nie weszli do władz,
a kolejno otrzymali największą liczbę głosów, lecz nie więcej niż 1/2 Zarządu.
11. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:
 realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 ustalanie bieżących planów działalności i rocznego planu finansowego,
 uchwalanie wysokości składek członkowskich, zwalnianie z ich uiszczania oraz zasad
obniżania ich wysokości,
 podejmowanie decyzji w sprawach bieżących zwykłych Stowarzyszenia,
 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 zawieszanie uchwał Walnych Zebrań Członków jeśli są sprzeczne z obowiązującymi
przepisami i Statutem,
 prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 podejmowanie decyzji w sprawach określonych w rozdziale I pkt. 6,
 sporządzanie, zatwierdzanie lub wprowadzanie zmian w regulaminach wewnętrznych
Stowarzyszenia.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące, w posiedzeniu
mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście,
 pracą Zarządu kieruje prezes, w razie jego nieobecności wiceprezes lub inny
wyznaczony członek Zarządu,
 posiedzenia Zarządu prowadzone są przy obecności 1/2 członków,
 uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
13. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych spośród członków. Komisja
Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
14. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
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 kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,
 kontrola opłacania składek członkowskich,
 składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami
dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 przedstawianie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 opiniowanie planów pracy i kontrola ich realizacji.
15. Skład ilościowy Komisji Rewizyjnej jest stały. W przypadku ubycia członka
uzupełnienie składu odbywa się jak w Zarządzie.
16. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
 nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
17. Spotkania Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
1.
2.







3.
4.


Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze.
Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
wpływy ze składek członkowskich,
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
dochody z działalności odpłatnej statutowej,
darowizny, spadki i zapisy,
odpis z 1% podatku,
dotacje,
subwencje osób prawnych.
Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową.
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo 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,
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 przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
 wykorzystywania 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
niż rynkowe.
5. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązujące oraz decyzje Zarządu i uchwały Walnego Zebrania Członków.
6. Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważniony jest każdy członek Stowarzyszenia
samodzielnie z zastrzeżeniem zdania drugiego. Do składania oświadczeń woli
w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
upoważnionych jest co najmniej dwóch członków Zarządu. Do podejmowania
zobowiązań majątkowych powyżej 500,00 zł potrzebna jest dwuosobowa
reprezentacja.
Rozdział VII
Zmiana statutu i likwidacja Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie Członków ustala zmiany w Statucie i regulaminach Stowarzyszenia.
2. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez określenia
wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30
minut później niż pierwszy termin.
3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia decyduje ono również o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia
i powołuje Komisję Likwidacyjną.
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