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STATUT 

MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA 

tekst jednolity z 15 maja 2010 roku 

 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 

 

§ 1 

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu. Nosi nazwę 

„Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona” i zwane 

jest dalej „Stowarzyszeniem”. 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenie jest obszar województwa 

mazowieckiego, a siedzibą m.st. Warszawa. Osoby z terenu całego 

kraju, cierpiące na chorobę Parkinsona mogą nawiązywać kontakt ze 

Stowarzyszeniem Mazowieckim i korzystać z jego pomocy na równi z 

członkami Stowarzyszenia Mazowieckiego. 

§ 3 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa na podstawie Prawa o 

stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. 

§ 4 

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną. 

§ 5 

Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 

§ 6 

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania Stowarzyszenia 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów jego członków oraz 

wyzwalanie inicjatywy osób cierpiących na chorobę Parkinsona w kierunku 

wszechstronnej ich rehabilitacji i leczenia dla zapewnienia im optymalnego 

poziomu sprawności i zdolności do kierowania własnym życiem. 

§ 8 

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez: 

a) rozpowszechnianie informacji o chorobie i metodach leczenia drogą 

wymiany doświadczeń i publikacji; 

b) współdziałanie z organami administracji państwowej, placówkami 

służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych; 

c) organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu 

przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności, 

zwłaszcza wśród osób najciężej poszkodowanych. 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, członków 

wspierających i członków honorowych. 

§ 10 

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba pełnoletnia. 

§ 11 

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która 

zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pracę lub określone świadczenie 

materialne. 
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§ 12 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna zasłużona na polu 

leczenia i rehabilitacji społecznej i zawodowej osób cierpiących na 

chorobę Parkinsona. 

§ 13 

Członek zwyczajny będący osobą fizyczną ma czynne i bierne prawo 

wyborcze do władz Stowarzyszenia, ponadto uczestniczy bezpośrednio lub 

przez swego opiekuna w Walnym zgromadzeniu, zgłasza postulaty i 

wnioski. 

§ 14 

Członkom honorowym i członkom wspierającym przysługują wszystkie 

uprawnienia członków zwyczajnych, z wyjątkiem prawa wyborczego. 

§ 15 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do czynnego udziału w 

realizacji zadań statutowych, do przestrzegania postanowień statutu i 

uchwał władz Stowarzyszenia, oraz do regularnego opłacania składek 

członkowskich. 

§ 16 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, co powinno być 

zgłoszone Zarządowi na piśmie; 

b) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania 

z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy; 

c) śmierci członka. 

§ 17 

Uchwałę o ustaniu członkowstwa podejmuje Zarząd. Nowych członków 

Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd po podpisaniu przez nich deklaracji.  
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ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 18 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie; 

b) Zarząd Stowarzyszenia; 

c) Komisja Rewizyjna. 

§ 19 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane 

jest przez Zarząd raz na rok. W razie potrzeby można zwołać 

nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

Zwołując walne Zgromadzenie Zarząd powiadamia członków o terminie, 

miejscu i temacie obrad na 14 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) ustalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; 

b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

c) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

d) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia; 

e) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególną 

ich wagę nie mogą być podejmowane wyłącznie przez Zarząd. 

§ 21 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, bez 

względu na liczbę obecnych, z wyjątkiem spraw przewidzianych w § 32. 

Członkom honorowym przysługuje jedynie głos doradczy. 

§ 22 
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Zarząd składa się z 3 do 8 Członków, w tym Prezesa i dwóch V-ce 

Prezesów. 

§ 23 

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

§ 24 

Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków na miejsce ustępujących z 

tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ½ osób 

pochodzących z wyboru. 

§ 25 

Do kompetencji zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego 

majątkiem; 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 

imieniu; 

c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń; 

d) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń 

międzynarodowych i współpraca z nimi; 

e) ustalanie wysokości składek członkowskich. 

§ 26 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność 

Stowarzyszenia. 

§ 27 

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu 

jawnym. 

§ 28 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola działalności merytorycznej i finansowej Zarządu; 



Strona 6 z 6 
 

b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o zatwierdzenie 

sprawozdań finansowych Zarządu i o udzielenie zarządowi 

absolutorium. 

ROZDZIAŁ V 

Majątek stowarzyszenia 

§ 29 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

Na fundusze składają się: 

a) składki członkowskie; 

b) dotacje, subwencje i darowizny; 

c) dochód z działalności statutowej. 

§ 30 

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ustala Zarząd. 

 

§ 31 

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz reprezentowania 

Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnionych jest dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 32 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę w sprawie 

rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

większością głosów, bez względu na ilość obecnych. 

2. Uchwałę na jaki cel należy przekazać majątek Stowarzyszenia 

podejmuje się w tym samym trybie. 


