STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM
PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM
I. Nazwa, siedziba i teren działania
&1
Stowarzyszenie nosi nazwę:
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM PO LECZENIU ONKOLOGICZNYM
w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.
Jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, dzieci leczonych onkologicznie, ich
rodziców, opiekunów, lekarzy dzieci po leczeniu onkologicznym i innych osób
wspomagających cele statutowe Stowarzyszenia.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
&2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96/2003 poz.873) i niniejszego
statutu.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa opolskiego i śląskiego. Siedzibą
władz Stowarzyszenia jest Opole.
&3
Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa jako stowarzyszenie pożytku publicznego.
&4
Stowarzyszenie działa we współpracy z Opolską Fundacją Antynowotworową.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
&5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
Stowarzyszenie może zatrudnić niezbędną liczbę pracowników.
II. Cele i sposoby ich realizacji
&6
Celem działania Stowarzyszenia jest współdziałanie w tworzeniu właściwych warunków
rozwoju dzieci i młodzieży po leczeniu onkologicznym poprzez następującą działalność
realizowaną nieodpłatnie ( PKD 8514A):
1. czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka w każdym kontakcie dziecka ze szkołą,
psychologiem , lekarzem, w pracy, na uczelni,
2. udzielanie pomocy dzieciom w trakcie i po leczeniu onkologicznym i ich rodzicom
poprzez :
- tworzenie warunków integracji w środowisku ,
- tworzenie i rozwijanie placówek adaptacyjno-rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie rehabilitacji,

3. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności opiekuńczej, wychowawczej,
kształcącej i usprawniającej,
4. współdziałanie z instytucjami państwowymi i organizacjami samorządowymi,
zawodowymi, społecznymi i prywatnymi w rozwoju placówek opiekuńczych,
wychowawczych i zdrowotnych,
5. podejmowanie zadań w dziedzinie opieki, wychowania i usprawniania,
6. inne działania służące dzieciom i młodzieży po leczeniu onkologicznym.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
2. nieodpłatne organizowanie turnusów rehabilitacyjnych – uczestnicy opłacają jedynie
koszty pobytu i transportu,
3. nieodpłatne organizowanie działalności integrującej dzieci i rodziców członków
Stowarzyszenia,
4. nieodpłatne organizowanie ośrodka rehabilitacyjnego,
5. współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania w tym z
Opolską Fundacja Antynowotworową.
III Członkowie, ich prawa i obowiązki
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1. Członkami Stowarzyszenia mogą być dzieci leczone onkologicznie, ich rodzice, krewni i
opiekunowie prawni, a także inne osoby wspomagające cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie składa się z członków:
- zwyczajnych,
- honorowych.
3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
- swoimi działaniami przyczyniać się do wzrostu znaczenia Stowarzyszenia,
- dbać o jego dobre imię,
- przestrzegać statutu Stowarzyszenia,
- regularnie opłacać składki, z wyłączeniem osób określonych w & 8 zwolnionych z
obowiązku ich uiszczania do czasu uzyskania pełnoletności,
- brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
4. Członkom Stowarzyszenia przysługuje:
- bierne i czynne prawo wyborcze, z wyłączeniem członków małoletnich w wieku
poniżej 16 lat,
- prawo wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
- korzystanie z rekomendacji, opieki i gwarancji Stowarzyszenia w zakresie jego
statutowej działalności,
- korzystanie z nieodpłatnego poradnictwa, szkoleń i innych możliwości, które
Stowarzyszenie stwarza swoim członkom,
5. Małoletnim członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo do korzystania na
preferencyjnych warunkach, określanych każdorazowo przez Zarząd Stowarzyszenia z
prowadzonych przez Stowarzyszenie form działalności opiekuńczej, wychowawczej,
kształcącej i usprawniającej.
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1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski mający pełna zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, a także małoletni o ograniczonej zdolności do
czynności prawnych w wieku od 16 do 18 lat, leczeni onkologicznie.
2. Do Stowarzyszenia mogą także należeć za zgodą przedstawicieli ustawowych, małoletni w
wieku poniżej 16 lat, leczeni onkologicznie, bez prawa do udziału w głosowaniu na walnych
zebraniach oraz bez czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
3. W odniesieniu do małoletnich, ich przynależność do Stowarzyszenia musi występować
łącznie z członkostwem ich przedstawicieli ustawowych.
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Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla
działalności Stowarzyszenia wybrana przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
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Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
2. skreślenia z listy członków na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich przez
okres 6 miesięcy..
3. skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić również:
- za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
- za nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
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Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna. Członkowie Stowarzyszenia wykluczeni z niego decyzją
Walnego Zebrania nie mogą powtórnie ubiegać się o członkostwo.
IV. Władze i struktura organizacyjna
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Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
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1. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli statut nie
przewiduje inaczej. W razie równej liczby głosów w głosowaniu decyduje głos
Prezesa Stowarzyszenia,
2. każdemu członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem osób określonych w &8 ust. 2 Statutu,
przysługuje jeden głos,
3. zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności co
najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w

pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności połowy liczby członków
nie obowiązuje.
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Walne Zebranie Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie jest zwoływane w następującym trybie:
1. raz na 12 miesięcy Walne Zebranie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd, który
zawiadamia członków pisemnie listem poleconym co najmniej 14 dni przed terminem
Zebrania. Zawiadomienie musi zawierać datę i miejsce oraz porządek obrad.
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zebranie
Nadzwyczajne,
3. na żądanie 1/3 liczby członków Stowarzyszenia Zarząd jest obowiązany zwołać
Walne Zebranie Nadzwyczajne,
4. Zarząd może zwołać Walne Zebranie Nadzwyczajne z własnej inicjatywy
5. w Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa liczby członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może
być wyznaczony w godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie
obradować bez względu na liczbę uczestników,
6. w Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz mogą
uczestniczyć członkowie honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym,
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Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
1. uchwalanie programu Stowarzyszenia,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania,
4. udzielanie absolutorium Zarządowi,
5. wybór członków Zarządu, i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie zmian w statucie pod warunkiem, że nie będzie zmieniony cel
Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady przez Zarząd i Komisję
Rewizyjną,
8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9. podejmowanie uchwal w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
12. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

1.
2.
3.
4.
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Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób w tym
Prezesa,
vice-Prezesa,
Sekretarza,
Skarbnika
Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się w ciągu 2 tygodni od daty wyborów,

5. W czasie trwania kadencji Zarządu Walne Zebranie może dokonywać wyboru nowych
członków Zarządu w miejsce członków ustępujących lecz w liczbie nie
przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
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Do obowiązków i uprawnień Zarządu należą:
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- przyjmowanie nowych członków i wykluczanie członków,
- kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
- ustalanie planów działania oraz budżetu,
- zwoływanie Walnego Zebrania,
- ustalanie regulaminów wewnętrznych,
- ustalanie wysokości składek członkowskich, umorzenie składek w uzasadnionych
przypadkach,
- występowanie z wnioskiem o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
- prowadzenie wszelkich prac wynikających z postanowień Statutu,
- organizowanie posiedzeń Zarządu,
- organizowanie działalności gospodarczej.
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Komisja Rewizyjna pełni funkcje kontroli i nadzoru
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków, w tym z :
przewodniczącego,
vice-przewodniczącego,
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej zatwierdza Walne Zebranie.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania ,
dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia zgodnie przepisami o rachunkowości.
6. Komisja Rewizyjna przedkłada roczne sprawozdanie z działalności w terminie do 31
marca roku następnego po rocznym okresie sprawozdawczym,
7. Do sprawozdania Komisja dołącza sprawozdania z kontroli doraźnych i
problemowych,
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani być ich
osobami bliskimi ( p. & 21), pozostawać z nimi w stosunku podległości z tytułu
zatrudnienia,
10. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
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1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania ich
kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego stan uległ zmniejszeniu. W powyższym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
2. Powyższe zmiany podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie na najbliższym
posiedzeniu w trybie przewidzianym w &13 statutu.

3. W wypadku nie zatwierdzenia wyników kooptacji, uzupełnienie składów następuje na
zasadach ogólnych przez Walne Zebranie, na okres do końca kadencji danego organu.
V. Fundusze i majątek Stowarzyszenia
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1. Na fundusze i majątek Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. wpływy z przeprowadzonych i organizowanych z godnie z obowiązującymi
przepisami zbiórek publicznych,
c. dotacje państwowe i samorządowe,
d. zapisy i darowizny,
e. wpływy z działalności gospodarczej,
f. inne wpływy.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważniony Prezes lub vice-Prezes jednoosobowo bądź dwóch innych członków
Zarządu działających łącznie.
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1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim
majątkiem członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, pracownikom oraz osobom z
którymi pozostają oni w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych
dalej „osobami bliskimi”.
2. Niniejszy statut zabrania przekazywania i wykorzystywania w części lub w całości
majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów
Stowarzyszenia lub pracowników oraz na rzecz ich osób bliskich na innych zasadach niż
w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeżeli przekazanie to następuje nieodpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach – chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio
z celów statutowych Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów lub usług od podmiotów w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub ich osoby bliskie
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Wszystkie dokumenty i pisma w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub vice-Prezes,
Sekretarz lub Skarbnik.
VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
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1. zmiana statutu i działania mające na celu rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają
uchwały Walnego Zebrania. Uchwały te muszą być podjęte większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
2. w razie likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie wybiera Komisję likwidacyjną w
składzie 3 osób.
3. o wykorzystaniu środków majątkowych pozostałych po likwidacji Stowarzyszenia
decyduje Walne Zebranie.

