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ROZDZIAŁ I  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Dignitas Dolentium w dalszych postanowieniach statutu zwane 
Stowarzyszeniem. 

§ 2  

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy chorym 
na SLA – stwardnienie boczne zanikowe i inne choroby z grupy Chorób Neuronu Ruchowego 
(MND) oraz ich opiekunom. Siedzibą stowarzyszenia jest Nowy Targ. Terenem działania jest 
Rzeczpospolita Polska. Stowarzyszenie jest organizacją obojętną światopoglądowo i 
politycznie. 

§ 3 

Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 
poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4  

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na 
podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz 
niniejszego statutu. 

§ 5 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach bez naruszania zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 6  

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 
ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 7  

Celem stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc chorym na SLA oraz inne choroby zaliczane 
do grupy MND oraz ich opiekunom. 

§ 8  

Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez: 

a. Pomoc rzeczową 

b. Finansowanie lub dofinansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego oraz 
rehabilitacyjnego, 

c.  Prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, 
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d. Działalność edukacyjną mającą podnosić świadomość na temat SLA oraz innych chorób 
zaliczanych do grupy MND przede wszystkim chorych i ich opiekunów, lekarzy, 
fizjoterapeutów, decydentów oraz resztę społeczeństwa, 

e. Organizowanie konferencji poświęconych tematyce SLA oraz innych chorób 
zaliczanych do grupy MND, 

f. Wspieranie badań naukowych, 

g. Finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynku chorych na 
SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy MND, 

h. Bezpośrednia pomoc finansowa dla najuboższych chorych na SLA oraz inne choroby 
zaliczane do grupy MND, 

i. Wspieranie szeroko pojętej opieki paliatywnej, 

j. Występowanie do organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w 
sprawach dotyczących leczenia i rehabilitacji oraz spraw socjalno-bytowych, 
zawodowych i innych, osób chorych na SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy 
MND, 

k. Przyznawanie corocznych nagród osobom, których działania przyczyniły się w wybitny 
sposób do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

l. Fundowanie stypendiów dla studentów, lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów, 
chemików, biologów, inżynierów, informatyków, które pozwolą podnieść ich wiedzę i 
umiejętności przydatne dla chorych na SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy 
MND, 

m. Budowę obiektów, które będą przeznaczone na pomoc dla chorych na SLA oraz inne 
choroby zaliczane do grupy MND, 

n. Prowadzenie i/lub finansowanie prowadzenia statystyk mających za cel dokładniejszą 
wiedzę na temat SLA oraz innych chorób zaliczanych do grupy MND, 

o. Współpracę z polskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach 
działania, 

p. Działanie na rzecz budowy systemu opieki i pomocy osobom dotkniętym SLA oraz 
innymi chorobami zaliczanymi do grupy MND, 

q. Prowadzenie fizjoterapii osób chorych na SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy 
MND, 

r. Prowadzenie terapii psychologicznej osób chorych na SLA oraz inne choroby zaliczane 
do grupy MND, członków ich rodzin oraz opiekunów, 

s. Organizowanie i prowadzenie praktyk oraz stażów dla uczniów, studentów, 
absolwentów szkół średnich i wyższych oraz bezrobotnych w zakresie pracy z osobami 
chorymi na SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy MND, 

t. Poradnictwo prawno – organizacyjne i merytoryczne dla środowiska osób chorych na 
SLA oraz inne choroby zaliczane do grupy MND, ich rodzin i opiekunów, 

u. Organizowanie pracy wolontaryjnej z osobami chorymi na SLA oraz inne choroby z 
grupy MND; organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla placówek medycznych, 
rehabilitacyjnych, edukacyjnych i opiekuńczych zajmujących się osobami chorymi na 
SLA oraz inne choroby z grupy MND 
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v. Organizowanie imprez charytatywnych, 

w. Pozyskiwanie sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i pomocniczego na realizację 
celów statutowych poprzez występowanie do osób fizycznych, prawnych i organów 
administracji państwowej i samorządowej zarówno w kraju jak i za granicą, 

x. Prowadzenie zajęć i imprez integracyjnych dla osób chorych na SLA i  inne choroby z 
grupy MND, ich opiekunów oraz ich rodzin, 

y. Zakładanie i prowadzenie placówek o charakterze medycznym i opiekuńczo-
rehabilitacyjnym dla chorych na SLA oraz inne choroby z grupy MND, 

z. Działalność Rady Naukowej złożonej z naukowców, klinicystów i specjalistów dziedzin 
przydatnych chorym na SLA oraz inne choroby z grupy MND.  

  

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 9  

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Członkami Stowarzyszenia mogą być 
również cudzoziemcy nie będący zameldowani na terenie Polski. 

§ 10  

Stowarzyszenie posada członków: 

a. zwyczajnych, 

b. wspierających, 

c. honorowych. 

§ 11  

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 

a. złoży deklarację członkowską na piśmie, 

b. zadeklaruje wpłacanie składek członkowskich. 

§ 12  

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji. 

§ 13  

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

§ 14  

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji. 

§ 15  

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
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§ 16  

Członkowie honorowi są przyjmowani przez wszystkich członków Zarządu, co zostanie 
potwierdzone stosowną uchwałą. 

§ 17  

Członkowie zwyczajni mają prawo do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do 
władz Stowarzyszenia oraz prawo do: 

a. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, ale 
wyłącznie na takich samych zasadach jak członkowie wspierający i honorowi oraz 
osoby nie będące członkami Stowarzyszenia,     

b. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie, ale wyłącznie na takich samych zasadach jak członkowie wspierający i 
honorowi oraz osoby nie będące członkami Stowarzyszenia, 

c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia odpowiednim jego władzom. 

§ 18  

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c. regularnego opłacania składek. 

§ 19  

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

§ 20  

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 21  

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 22  

Utrata członkowstwa następuje na skutek: 

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 

b. wykluczenia przez Zarząd: 

 z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
 z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
 z powodu niepłacenia składek za okres roku, 
 na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 
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§ 23  

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje 
odwołanie do Komisji Rewizyjnej. Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ostateczna. 

 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 24  

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 

§ 25 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa 
się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

§ 26  

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 
postanowienia stanowią inaczej.  

§ 27 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 
Zgromadzeniu członków biorą udział: 

a. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b. Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi. 

§ 28  

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 29  

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajnie jest zwoływane raz na kadencję władz 
wybieralnych Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i sposób 
przeprowadzenia obrad Zarząd podejmuje specjalną uchwałą. 

§ 30  

Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w  każdym czasie. Jest zwoływane 
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co 
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§ 31  

Gdy w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków nie odbędzie się z powodu 
nieobecności większej niż 1/3 liczby osób uprawnionych do głosowania Zarząd, Komisja 
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Rewizyjna mogą wyznaczyć drugi termin Walnego Zebrania Członków. Głosowania na 
długoterminowym Walnym Zebraniu Członków są ważne bez względu na liczbę członków 
uprawnionych do głosowania, którzy biorą w nich udział. 

§ 32  

Głosowanie jest jawne. 

§ 33  

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

a. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b. Uchwalanie zmian statutu, 

c. Wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia, 

d. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

f. Uchwalanie budżetu, 

g. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 
rzecz stowarzyszenia, 

h. Wykreślone, 

i. Wykreślone, 

j. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 
jego władze, 

k. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

l. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

§ 34  

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

§ 35  

Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa i zwykłych członków. Uchwały 
Zarządu są ważne po decyzji minimum 3 członków. Prezesa, i Wiceprezesa wybiera Walne 
Zgromadzenie w drodze głosowania. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

§ 36  

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb na wniosek przynajmniej jednego członka 
Zarządu. 

§ 37 

Do kompetencji Zarządu należą: 

a. Realizacja celów Stowarzyszenia, 
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b. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

c. Sporządzanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań i ich przyjmowanie, 

d. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; każdy członek Zarządu jest 
uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, 

e. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i zbywaniu majątku Stowarzyszenia, 

f. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

g. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

h. Przyjmowanie i skreślanie członków, 

i. Powoływanie Pełnomocników Stowarzyszenia. 

§ 38  

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest organem władz Stowarzyszenia odrębnym od 
Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 

§ 39  

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego i Sekretarza. Uchwały 
Komisji Rewizyjnej są ważne przy obecności w czasie zebrania tego organu minimum 2 
członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a. Nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej, 

b. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. 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 GUS za rok 
poprzedni. 

§ 40 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. Kontrolowanie działalności Zarządu, 

b. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

c. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 
zebrania Zarządu, 

d. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

§ 41 

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. W tym trybie można powołać nie więcej niż 
połowę składu organu. 
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ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

§ 42 

Całość dochodu Stowarzyszenia przeznaczana jest na działalność statutową. Majątek 
Stowarzyszenia powstaje: 

a. Ze składek członkowskich, 

b. Darowizn, spadków, zapisu, 

c. Dotacji i ofiarności publicznej, 

d. Funduszy pomocowych. 

§ 43  

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 

§ 44  

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 45  

Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
Zabrania się: 

a. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 
wspólnym pożyciu albo w 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", 

b. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

c. 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 z celu statutowego, 

d. 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. 

§ 46 

Władze Stowarzyszenia nie mogą obciążać majątku Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ VI 
SPOSÓB REPREZENTACJI 

§ 47  

Każdy członek Zarządu jest uprawniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz. Do 
składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków 
Zarządu działających łącznie, w sprawach majątkowych wymagana jest stosowna uchwała 
Zarządu. 

§ 48  

Zarząd bezwzględną większością głosów może powołać Pełnomocnika Stowarzyszenia. 

§ 49  

Pełnomocnikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia lub zatrudniony do tego 
pracownik. 

§ 50  

Pełnomocnik Stowarzyszenia jest uprawniony do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 51 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (dwóch trzecich), przy 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 52 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

§ 53  

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o 
Stowarzyszeniach. 

 

 

 


