
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

STOWARZYSZENIA 

 
„NIEŚĆ ULGĘ W CIERPIENIU" 

im. Ojca Pio i Matki Teresy 

 
/TEKST JEDNOLITY/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 

§1 

 

Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu" im. Ojca Pio i Matki Teresy, zwane w dalszej 

„Stowarzyszeniem", posiada osobowość prawną po uprawomocnieniu się postanowienia o jego 

zarejestrowaniu. 

§2 

 

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z prawem 

miejscowym, a jego siedzibą jest miasto Żyrardów. 

 

§3 

 

Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne na zasadach określonych w 

dalszych postanowieniach Statutu. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą 

posiadać osobowość prawną. 

§4 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków tym 

samym lub zbliżonym charakterze. 

 

§5 

 

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne 

oraz uchwala wewnętrzne przepisy dotyczące jego działania. 

 

§6 

 

Stowarzyszenie może używać odznak organizacyjnych i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia. 
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§7 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków oraz może 

zatrudniać pracowników dla realizacji celów statutowych. 

 

§8 

 

Stowarzyszenie może wypowiadać się w sprawach publicznych przez swoich uprawnionych 

przedstawicieli. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

 

§9 

 

Działalność Stowarzyszenia ma na celu: 

1. niesienie pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe oraz w wyjątkowych przypadkach 

na inne choroby przewlekłe; 

2. udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy organizacyjnej, prawnej, medycznej, socjalnej, 

psychologicznej i duchowej osobom cierpiącym na choroby nowotworowe; 

3. wspieranie rodzin osób dotkniętych problemem onkologicznym, 

4. tworzenie i prowadzenie ośrodków opieki hospicyjnej (hospicja stacjonarne, ośrodki dziennego 

pobytu, hospicja domowe) i organizowanie w nich zajęć zgodnie z potrzebami pacjentów i 

zaleceniami lekarzy; 

5. systematyczną edukację kadry pracującej w ośrodkach, o których mowa pkt. 4 i wolontariatu; 

6. rozpowszechnianie na terenie działania Stowarzyszenia właściwych postaw wobec osób 

umierających; 

7. prowadzenie profilaktyki nowotworowej; 

8. obronę interesów osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin; 

9. rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin z dotkniętych problemem onkologicznym; 

10. rozwój i wspieranie różnych metod i form rehabilitacji; 

11. prowadzenie innych działań służących osobom z chorobą nowotworową 

12. współpracę z osobami fizycznymi, instytucjami, samorządami, organizacjami, których 

działalność mogłaby pomóc realizować cele Stowarzyszenia. 
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13. współpraca z oddziałami miejscowego szpitala w zakresie użyczania sprzętu medycznego, 

rehabilitacyjnego, szkolenia wolontariatu i innych działań wpierających chorych onkologicznie 

lub przewlekle chorych 

 

§10 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. współdziałanie z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami, placówkami służby 

zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, środkami masowego 

przekazu itp. w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

2. pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia z budżetu państwa, 

budżetów samorządowych, organizacji pozarządowych, firm, osób fizycznych, funduszy 

ubezpieczeń i innych podmiotów; 

3. gromadzenie, a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi 

pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych i społecznych, 

zbiórek publicznych, grantów, funduszy Unii Europejskiej i innych; 

4. prowadzenie działalności gospodarczej; 

5. organizowanie szkoleń, konsultacji, konferencji o tematyce związanej z działalnością statutową 

Stowarzyszenia; 

6. organizowanie imprez okazjonalnych, w tym zwłaszcza aukcji i innych przedsięwzięć o 

charakterze kulturalno-oświatowym, na rzecz Stowarzyszenia; 

7. organizowanie akcji propagujących zdrowy tryb życia oraz profilaktykę chorób 

nowotworowych. 

8. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§11 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 

1. zwyczajnych 

2. wspierających 

3. honorowych 
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§12 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel, który zgłosi 

pisemną deklarację (opatrzoną podpisem członka wprowadzającego) o przystąpieniu do 

Stowarzyszenia opłaci wpisowe ustalone przez Zarząd Główny i zostanie przyjęty uchwałą 

Zarządu Głównego. 

 

2. Zarząd Główny, jak również Zarząd Oddziału ma prawo odmowy przyjęcia kandydata w 

poczet członków. 

 

3. Członek zwyczajny ma prawo: 

 

 a) wybierać i być wybieranym do władz statutowych 

 b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia 

 c) ubiegać się o pomoc Stowarzyszenia 

 d) dokonywać czynności wprowadzania w poczet członków Stowarzyszenia 

             e) brać udział w głosowanich na Walnych Zebraniach Stowarzyszenia. 

 

4. Członek zwyczajny obowiązany jest: 

 

 a przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia 

 b)  regularnie opłacać składki członkowskie 

 c)  aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia 

 

§13 

 

l. Członkiem wspierającym, może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc 

finansową lub materialną na rzecz Stowarzyszenia, opłaci wpisowe i zostanie przyjęta uchwałą 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

  

2. Członkowie wspierający maja uprawnienia członków zwyczajnych poza prawem do 

głosowania na Walnych Zebraniach, czynnym i biernym prawem wyborczym do władz oraz 

prawem wprowadzania członków Stowarzyszenia. 
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§14 

 

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna szczególnie zasłużona dla 

Stowarzyszenia. O przyznaniu tytułu członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków. 

 

2. Członek honorowy ma prawo : 

 a) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia 

 b) ubiegać się o pomoc Stowarzyszenia. 

 

3. Członek honorowy obowiązany jest: 

 a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia 

 b) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§15 

 

Utrata członkostwa następuje w razie: 

1. pisemnego zrzeczenia się członkostwa, skierowanego do Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Oddziału z powodu niepłacenia składek 

członkowskich, mimo upomnień, za okres przekraczających co najmniej pół roku 

3. wykluczenia uchwałą Zarządu Oddziału w przypadku:  

 a) działania na szkodę Stowarzyszenia  

 b) naruszenia w sposób rażący postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz     

     Stowarzyszenia 

 c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na dodatkową karę pozbawienia 

     praw publicznych 

§16 

 

Od uchwały Zarządu Oddziału w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia, członkowi przysługuje 

prawo odwołania się w terminie 14 dni do Zarządu Głównego, którego uchwała w tym 

przedmiocie jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

 

 

§17 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd Główny 

3. Główna Komisja Rewizyjna 

 

§18 

 

Kadencja naczelnych władz Stowarzyszenia trwa cztery lata. 

       

§19 

 

W przypadku zmniejszenia się (np.: wskutek ustąpienia) w trakcie kadencji liczby członków 

władz Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo kooptacji członków, jednakże liczba 

członków dokooptowanych nie może przekroczyć 50% liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

§20 

 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które zwołuje: 

1. Zarząd Główny, co najmniej raz w roku, zawiadamiając pisemnie elektronicznie lub 

telefonicznie (z możliwością potwierdzenia odbioru zawiadomienia) uczestników Zebrania o 

jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni wcześniej, 

2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, 

3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia 

 

§21 

 

Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 

 

1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia; 

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i bilansu z działalności   
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    finansowej Zarządu; 

3. wybieranie naczelnych władz Stowarzyszenia: Prezesa, członków Zarządu Głównego i  

    członków Głównej Komisji Rewizyjnej; 

4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego; 

5. uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia; 

6. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu majątku;  

    podejmowanie innych uchwal wymagających decyzji Walnego Zebrania. 

7. podejmowanie uchwał o zasadach uiszczania / wnoszenia opłat z tytułu prowadzenia odpłatnej   

    działalności pożytku publicznego. 

 

§22 

 

W sytuacjach szczególnych dopuszcza się możliwość zwołania przez Zarząd Główny Walnego 

Zebrania Członków w innym czasie niż określono w § 20. 

 

§23 

 

W razie braku kworum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, w 15 minut po 

pierwszym i uchwały zebrania są wówczas ważne, bez względu na liczbę obecnych.. 

                                                     

§24 

 

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały 

dotyczącej zmian statutu określonych w §43 oraz rozwiązania Stowarzyszenia określonego w §44. 

2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym. 

 

§25 

 

1. Zarząd Główny Stowarzyszenia składa się z 5 - 7 członków, w tym: Prezesa, Wiceprezesa,   

    Skarbnika i Sekretarza. 

2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do jego  

    kompetencji. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy  

    członków, w tym Prezesa Zarządu Głównego. 
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§26 

 

Do kompetencji Zarządu Głównego należy: 

1. ustalenie regulaminu pracy Zarządu; 

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

3. zwoływanie Walnego Zebrania oraz opracowywanie sprawozdań i planów działania  

   Stowarzyszenia; 

4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 

5. inicjowanie i realizowanie bieżącego programu, zgodnie z ustaleniami Walnego Zebrania; 

6. informowanie członków Stowarzyszenia o treści uchwał; 

7. zarządzanie mieniem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą budżetową Walnego Zebrania; 

8. ustalanie wysokości składek członkowskich. 

§27 

 

Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia podpisuje łącznie dwóch członków w tym Prezes, 

Wiceprezes lub Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 

§28 

 

Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej i kadencja Zarządu Głównego trwa 4 lata. 

 

§29 

 

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i czuwa nad  

    prawidłowością działania Zarządu oraz władz kół regionalnych. 

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się 3 - 5 członków, w tym Przewodniczącego Komisji. 

3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych władzach  

    Stowarzyszenia. 

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

pozostawać w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z 

członkami Zarządu, być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej 

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji   

    Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż   

    określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących  

    niektórymi podmiotami. 
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§30 

 

Główna Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności: 

1. przestrzeganie przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia 

2. realizacje programów przez władze Stowarzyszenia 

3. działalność finansową i majątkową władz Stowarzyszenia. 

 

§31 

 

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

1. bieżąca ocena działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz władz organizacyjnych kół   

    regionalnych 

2. wybór Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej 

3. przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu, w szczególności w zakresie  

   podsumowań działań Zarządu Głównego. 

 

§32 

 

1. Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co  

    najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego. Przy równej liczbie głosów decyduje  

    głos Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. 

 

 

§33 

 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w każdym posiedzeniu władz 

Stowarzyszenia. Mogą również przeglądać protokoły i pisma władz Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ V 

KOŁA TERENOWE STOWARZYSZENIA 
 

§34 

 

Stowarzyszenie może posiadać samodzielne i samorządowe w swej działalności Koła.  

 

 

§35 

 

Koło Terenowe może być powołane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia na terenie, na którym 

gotowość do przystąpienia do Stowarzyszenia zgłosiło co najmniej 7 osób. 

 

 

§36 

 

Władzami Kół Terenowych są: 

1. Walne Zebranie Członków Koła 

2. Zarząd Koła 

 

§37 

 

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie Członków Koła. 

2. Tryb wyboru i powołania członków Zarządu Koła ustalają członkowie danego Koła na Walnym  

    Zebraniu Członków tego Koła. 

3. Zarząd Koła składa się z 3 osób. 

4. Szczegółowe kompetencje władz Koła ustalają członkowie Koła na Walnym Zebraniu tego  

    Koła. 

 

§38 

 

1. Koła Terenowe działają zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz postanowieniem 

    niniejszego statutu. 

2. Kola zobowiązane są do wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 



12 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

§39 

 

Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1. składek członkowskich 

2. wpływów ze zbiórek 

3. darowizn, zapisów, dotacji 

4. własnej działalności gospodarczej, która może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach  

   służących realizacji celów statutowych a uzyskany dochód w całości przeznaczony na  

   działalność pożytku publicznego. 

5. odpłatnej działalności statutowej 

6. innych wpływów. 

§40 

 

1. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału wśród jego członków. 

2. Celem ochrony majątku Stowarzyszenia zabrania się : 

 -  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz 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 związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi" 

 - przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż trzecich 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 za statutowego celu stowarzyszenia, 

 - zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 

bliskich. 
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§41 

 

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. 

 

§42 

 

Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym oraz dokumenty 

księgowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia dwóch członków w tym Prezes, Wiceprezes lub 

Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§43 

 

Zmian w statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie oraz bez względu 

na liczę członków w drugim terminie. 

§44 

 

Rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie większością bezwzględną w 

obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu winna określać tryb 

likwidacji i przeznaczenie majątku. 

§45 

 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia środki trwałe niezamortyzowane zostaną zwrócone 

właścicielowi środków finansowych, za które dany środek trwały został zakupiony. W przypadku 

odmowy przyjęcia środka trwałego zostanie on przekazany innej organizacji, której cele są 

zbliżone do celów Stowarzyszenia. 

 

§46 

 

Uchwała o rozwiązaniu i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez 

władzę rejestrującą. 


