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S T A T U T 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Polskie Stowarzyszenie POLIO+”, w dalszych postanowieniach 
statutu zwane Stowarzyszeniem. 

§ 2 

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia  
7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz niniejszego 
Statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie jest organizacją neutralną światopoglądowo i politycznie. 

§ 3 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.  

§ 4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto 
Lublin.  

§ 5 

Stowarzyszenie moŜe naleŜeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 
celach i zadaniach. 

§ 6 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudniać pracowników. 

§ 7 

Stowarzyszenie moŜe uŜywać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczegółowych. 

§ 8  

Nazwa Stowarzyszenia „Polskie Stowarzyszenie POLIO+” (ang.: „Polish Association 
POLIO+”) jest prawnie zastrzeŜona. 

Rozdział II 
CELE I FORMY DZIAŁANIA 

§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością 
ruchową powstałą wskutek przebytej w dzieciństwie choroby  poliomyelitis (polio, choroba 
Heine-Medina). 

§ 10 

Stowarzyszenie swój cel realizuje poprzez: 

1. działalność informacyjną i edukacyjną, w zakresie późnych skutków przebytego polio, 
a w szczególności zespołu post-polio (Post Polio Syndrome - PPS), mającą podnosić 
świadomość osób po polio i ich bliskich, a takŜe lekarzy i personelu medycznego oraz 
fizjoterapeutów; 
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2. popularyzację wiedzy o zespole post-polio poprzez działalność publikacyjną oraz 
organizowanie seminariów i spotkań z osobami po polio, ich rodzinami oraz personelem 
medycznym; 

3. wspieranie badań naukowych i klinicznych nad zespołem post-polio, obejmujących 
diagnostykę i postępowanie terapeutyczne; 

4. występowanie do organów władzy oraz administracji państwowej i samorządowej 
w sprawach dotyczących leczenia i rehabilitacji oraz funkcjonowania społecznego osób 
po polio; 

5. zbieranie danych statystycznych, mających na celu poszerzenie wiedzy na temat sytuacji 
osób po polio; 

6. współpracę z polskimi i międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami o 
podobnych celach działania; 

7. działanie na rzecz systemu rehabilitacji i wsparcia dla osób po polio; 

8. poradnictwo prawno-obywatelskie i merytoryczne dla środowiska osób po polio; 

9. patronat nad grupami wsparcia osób po polio/ z zespołem PPS; 

10. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu członków stowarzyszenia poprzez szkolenia i 
współpracę/samopomoc online. 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWI ĄZKI 

§ 11 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna moŜe być 
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

§ 12 
Członkowie Stowarzyszenia mogą być: 

1. zwyczajni, 
2. wspierający, 
3. honorowi. 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜda osoba fizyczna, posiadająca 
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, której bliskie 
są cele Stowarzyszenia i która złoŜy deklarację członkowską na piśmie. Przyjęcia nowego 
członka dokonuje Zarząd. 

2. Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia załoŜyciele stają się członkami zwyczajnymi. 

§ 14 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna, która 
zadeklaruje na piśmie wspieranie w sposób finansowy, rzeczowy, bądź merytoryczny 
działalności Stowarzyszenia.  

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.  

§ 15 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub wybitnie zasłuŜyła się w pracy na rzecz 
osób po polio. 

§ 16 

1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
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2. Godność Członka  Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 
Wniosek Zarządu. 

§ 17 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:  

1. biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

2. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia na 
zasadach ustalonych przez Zarząd, 

3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

§ 18 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

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

2. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 19 

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

§ 20 

Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek  przestrzegania Statutu oraz uchwał 
władz Stowarzyszenia, a w miarę moŜliwości − brania udziału w działalności Stowarzyszenia. 
Ponadto członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń. 

§ 21 

Członkowie wspierający i honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

§ 22 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1. pisemnej rezygnacji, złoŜonej na ręce Zarządu, 

2. wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

a. łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na 
szkodę Stowarzyszenia, 

b. nieusprawiedliwionego zalegania z  płaceniem składek lub niewywiązywania się 
z zadeklarowanych zobowiązań przez okres 2 lat; 

3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

4. przyczyn naturalnych – z powodu śmierci członka; 

5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego − osobę prawną. 

§ 23 

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zgodnie z §22 punkt 2., 
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od 
otrzymania decyzji Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania w tej sprawie jest ostateczna. 
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Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 24 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 25 

Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się 
zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. 

§ 26 

Władze wybieralne Stowarzyszenia mają prawo dokooptowania nowych członków na miejsce 
ustępujących w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie 
moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

§ 27 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów przy udziale co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, 
chyba Ŝe dalsze postanowienia stanowią inaczej. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia mogą być podejmowane przy uŜyciu środków 
komunikacji elektronicznej, pod warunkiem powiadomienia wszystkich uprawnionych do 
głosowania. 

Walne Zebranie Członków 

§ 28 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie moŜe 
być zwyczajne i nadzwyczajne.  

2. Walne Zebranie moŜe odbywać się w sposób tradycyjny lub za pośrednictwem 
nowoczesnych dostępnych technik informatycznych, umoŜliwiających stwierdzenie 
udziału i toŜsamości uczestnika.  

§ 29 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

1. z głosem stanowiącym - członkowie Stowarzyszenia, 

2. z głosem doradczym – zaproszeni goście.  

§ 30 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz na 4 lata, 
zawiadamiając członków co najmniej 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie powinno 
zawierać I i II termin Zebrania, jego miejsce i porządek obrad. 

§ 31 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, 
na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
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§ 32 

Dla waŜności uchwał Walnego Zebrania Członków wymagany jest w I-szym terminie udział 
co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w II-gim 
terminie są prawomocne bez względu na ilość członków biorących udział. W razie równej 
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

§ 33 

Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy: 

1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

2. uchwalanie zmian statutu, 

3. wybór i odwoływanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia, 

4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

6. rozpatrywanie wniosków i postulatów, zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 
lub jego władze, 

7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeŜonych do kompetencji 
innych władz Stowarzyszenia. 

Zarząd  

§ 34 

Zarząd jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.  

§ 35 

1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, którzy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

2. Zarząd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, 1-2 Wiceprzewodniczących, 
Sekretarza i Skarbnika. 

§ 36 

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

§ 37 

Do kompetencji Zarządu naleŜy: 

1. realizacja celów Stowarzyszenia, 

2. kierowanie całokształtem pracy Stowarzyszenia, 

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

5. uchwalanie planów działalności i preliminarzy budŜetowych, 

6. sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych, 

7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

8. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

9. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, 

10. przyjmowanie i skreślanie członków, 

11. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad zwalniania z nich. 
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Komisja Rewizyjna 

§ 38 

Komisja Rewizyjna jest organem władz Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania 
kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.  

§ 39 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy nie byli skazani wyrokiem 
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 
w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości słuŜbowej. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

§ 40 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1. kontrola działalności Zarządu, 

2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 

3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Zarządu,  

4. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub 
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach, 

5. składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, 

6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

Rozdział V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA  

§ 41 

Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się: 

1. składki członkowskie, 

2. wpływy z działalności statutowej, 

3. dotacje i subwencje, 

4. darowizny i zapisy, 

5. inne dochody, w tym z ofiarności publicznej. 

§ 42 

W ramach obowiązujących przepisów prawa Stowarzyszenia ma prawo prowadzić 
działalność gospodarczą. 

§ 43 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

§ 44 

Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyŜka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na 
działalność statutową. 

 

 



 

7 
 

§ 45 

Zabrania się: 

1. udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają 
w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu 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"; 

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach; 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe 
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia; 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ 
rynkowe. 

§46 

Do waŜności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielenia 
pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie oraz podpisy Przewodniczącego i 
członka Zarządu Stowarzyszenia, a w przypadku, gdy nie jest to moŜliwe − dwóch członków 
Zarządu, z których przynajmniej jeden ma ustne lub pisemne upowaŜnienie 
Przewodniczącego Zarządu. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie spraw niemajątkowych ma prawo kaŜdy 
członek Zarządu.  

Rozdział VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWI ĄZANIE STOWARZYSZENIA  

§ 47 

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy udziale 
co najmniej połowy członków w I-szym terminie, a w II-gim terminie − większości 2/3 
głosów obecnych członków. 

§ 48 

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

§ 49 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w 
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5. ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.). 

 


