
 

 

STATUT  

STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę "STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI" 

zwane dalej "STOWARZYSZENIEM". 

 

§ 2 

Terenem działania jest obszar makroregionu lubelskiego , a jego siedzibą miasto LUBLIN. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie używa prostokątnej pieczęci z napisem: 

"STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA BIAŁACZKI". 

 

 

II. CELE, ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI 

 

§ 4 

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy ludziom chorym na białaczki i inne choroby układu 

krwiotwórczego, uzupełnienie zaopatrzenia w leki i sprzęt niezbędny w nowoczesnym 

diagnozowaniu i leczeniu tych chorych, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu 

medycznego zaangażowanego w leczenie osób z chorobami rozrostowymi układu 

krwiotwórczego.  

Cel ten Stowarzyszenie będzie realizować m.in. przez: 

- gromadzenie środków finansowych na zakup aparatury diagnostycznej koniecznej dla 

rozpoznawania choroby, 

- świadczenie pomocy chorym zakwalifikowanym do operacji przeszczepu szpiku w kraju i w 

uzasadnionych przypadkach za granicą, 

- pomoc chorym w zakresie zaopatrzenia w leki, 



 

 

- starania o poprawę warunków hospitalizacji chorych, zakup sprzętu podnoszącego jakość 

obsługi chorych 

- propagowanie dawstwa szpiku, 

- organizowanie i finansowanie szkoleń i konferencji poświęconych nowym metodom 

diagnostycznym i leczniczym w chorobach układu krwiotwórczego 

- delegowanie członków Stowarzyszenia do udziału w szkoleniach i sympozjach w kraju i za 

granicą 

- wspieranie badań naukowych służących poprawie jakości życia i zwiększeniu skuteczności 

leczenia chorych na choroby układu krwiotwórczego  

- wspieranie finansowe innych inicjatyw służących promocji nowoczesnego leczenia chorób 

układu krwiotwórczego 

- współpraca z Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji 

POLTRANSPLANT 

- udzielanie wszelkiej innej pomocy chorym uznanej za potrzebną przez członków 

Stowarzyszenia. 

 

§ 5 

Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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”, 

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 przekazywanie 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia, 



 

 

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

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 

osób bliskich. 

 

 

 

§ 6 
 
Stowarzyszenie współpracuje z Kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi 

organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Stowarzyszenia. 

 

III. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

     § 7 

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, z ofiarności publicznej, dochodów 

z własnej działalności i dochodów z majątku Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może przyjmować 

zarówno z kraju jak i zza granicy darowizny, zapisy, świadczenia przekazywane przez podmioty 

gospodarcze. Majątek Stowarzyszenia nie może być dzielony między członków.  

 

      § 8 

Gospodarka finansowa Stowarzyszenia opiera się na obowiązujących przepisach prawa 

finansowego i rachunkowego. 

 

§ 9 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, nie 

pozbawiony praw publicznych, który wypełni deklarację członkowską i uzyska akceptację 

Prezydium Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Członek Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczki ma prawo: 

a) być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 

b) wybierać i odwoływać członków władz Stowarzyszenia, 

c) wyrażać opinie i zgłaszać postulaty wobec władz Stowarzyszenia, 

d) brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia, na 

których rozpatrywane są sprawy dotyczące jego osoby.  



 

 

3. Członek Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Białaczki ma obowiązek: 

a) aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia, 

b) stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) płacie składkę członkowską. 

4. Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu jeśli: 

a) działa na szkodę Stowarzyszenia lub postępuje niezgodnie ze statutem Stowarzyszenia, 

b) postępuje niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi. 

Od uchwały o wykluczeniu zainteresowany członek może się odwoływać w ciągu miesiąca do 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

 

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 10 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

  

2. Wszystkie uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich składu osobowego, za wyjątkiem 

spraw związanych z uchwaleniem statutu, zmian w jego treści i rozwiązaniem Stowarzyszenia, w 

Których to sprawach obowiązują uchwały podjęte kwalifikowaną większością dwóch trzecich 

głosów w obecności ponad połowy członków WZC. 

 

§ 11 

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, nie rzadziej niż raz do roku. 

2. Zawiadomienie o posiedzeniu WZC winno być dostarczone członkom Stowarzyszenia na 

piśmie przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. 

3. Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne posiedzenie WZC na żądanie (pisemne) jednej 

trzeciej członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w ciągu miesiąca od złożenia tego 



 

 

żądania. Inicjatorzy zwołania nadzwyczajnego posiedzenia WZC są zobowiązani podać powody 

swego żądania Zarząd może zwołać nadzwyczajne posiedzenie WZC także z własnej inicjatywy. 

4. Do Kompetencji walnego Zebrania Członków należy w szczególności : 

a) uchwalenie statutu, 

b) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

c) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d) zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) udzielanie skwitowania zarządowi z wykonania obowiązków (udzielanie tzw. absolutorium), 

f) uchwały WZC głosowane są w sposób jawny, na żądanie jednej czwartej uprawnionych do 

głosowania uchwała w danej konkretnej sprawie musi być głosowana tajnie. 

 

§ 12 

Organem zarządzającym Stowarzyszenia jest Zarząd, liczący 5 osób, który kieruje działalnością 

Stowarzyszenia, rozporządza jego majątkiem i reprezentuje na zewnątrz. Zarząd wybiera spośród 

siebie przewodniczącego, wice-przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. 

 

§ 13 

1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z działalnością 

Stowarzyszenia, a w szczególności: 

- ustala programy działania i sposoby ich realizacji, 

- decyduje o przeznaczeniu funduszów na realizację poszczególnych celów Stowarzyszenia i na 

określone formy działalności, 

- uchwala preliminarze budżetowe i sporządza sprawozdanie a z działalności Stowarzyszenia, 

- podejmuje uchwały w sprawie zatrudnienia pracowników, 

- decyduje o nabyciu, zbyciu i obciążeniu składników majątkowych Stowarzyszenia. 

2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Zarządu zaciągają i podpisują wspólnie co najmniej 2 

osoby, w tym prezes lub skarbnik. W razie ich nieobecności lub innej przyczyny 

uniemożliwiającej im zaciągnięcie zobowiązania Zarząd uchwałą wyznacza dwie inne osoby ze 

swego składu. W zrealizowaniu danej czynności prawnej zarząd może uchwalić górną granicę 

jednorazowych zobowiązań. 

§ 14 



 

 

1. Członkami pierwszego Zarządu są osoby powołane przez założycieli. Kadencja tego Zarządu 

rozpoczyna się od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia i trwa 3 lata. 

2. Na kolejne 3 - letnie kadencje Zarząd wybierany jest przez WZC. 

3. Członkostwo w Zarządzie ustaje przed upływem 3-letniej kadencji wskutek: śmierci członka, 

zrzeczenia się mandatu, pozbawiania mandatu z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub 

nieusprawiedliwionego niewykonywania funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 

Pozbawienie mandatu wymaga uchwały WZC. 

4. Zebranie Zarządu zwoływane jest nie rzadziej, niż raz w kwartale. 

5. Głosowanie jest jawne, chyba że którykolwiek z członków Zarządu zażąda głosowania 

tajnego. 

6. Zarząd może podjąć uchwałę również bez odbycia zebrania, to jest w drodze pisemnego 

głosowania, jeśli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę również pisemną. 

7. Głosowanie organizuje i przeprowadza prezes lub sekretarz ewentualnie inny członek Zarządu 

wyznaczony przez jego Prezydium. 

8. Uchwały Zarządu powinny być zaprotokołowane i podpisane przynajmniej przez prezesa i 

osobę prowadzącą protokół. 

 

§ 15 

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 do 5  

członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Kadencja Komisji 

trwa 3 lata. 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) badanie prawidłowości i celowości gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

b) ocena działalności merytorycznej i organizacyjnej Zarządu, 

c) przynajmniej raz do roku przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej 

działalności wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie skwitowania Zarządowi z jego 

działalności. 

 

 

§ 16 



 

 

W razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji 

dokonuje tego Walne Zabranie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze 

członków obu organów. 

 

§ 17 

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek pozostały po spłaceniu zobowiązań przejmuje 

Katedra i Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Akademii Medycznej w Lublinie. 

 

 


