STATUT
Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową
„ PROMYK „ w Giżycku

I Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową”
PROMYK „ jest dobrowolnym samorządowym zrzeszeniem
osób chcących działad na rzecz osób chorych.
Szczególnie na rzecz przewlekle chorych, osób
niepełnosprawnych nie kwalifikujących się do hospitalizacji,
a wymagających kontynuacji świadczeo pielęgniarskich,
leczniczych, rehabilitacyjnych ,psychologicznych i
opiekuoczych.
§2
1. Ilekrod w statucie jest mowa o Stowarzyszeniu należy
przez to rozumied Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z
Chorobą Nowotworową „ PROMYK „ w Giżycku.
2. Ilekrod w statucie jest mowa o osobie niepełnosprawnej,
chorej na chorobę nowotworową, należy przez to rozumied
osobę dorosłą ze znacznie ograniczoną zdolnością do samoopieki i samopielęgnacji.
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§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar
Województwa Warmiosko- Mazurskiego.
§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest miast GIŻYCKO.
§5
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd głównie na pracy
społecznej członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może
zatrudniad pracowników.
3. Stowarzyszenie może byd organem założycielskim dla
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej .
4. Stowarzyszenie, adekwatnie do potrzeb, może używad
nazwy „PROMYK”.
§6
Stowarzyszenie posiada osobowośd prawną.
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§7
Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i
międzynarodowych organizacji społecznych lub związku
stowarzyszeo mających podobne cele.
§8
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§9
Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie idei opieki paliatywnej i długoterminowej.
2. Zwiększanie aktywności życiowej i zaradności osobistej
osób z chorobą nowotworową i niepełnosprawnych.
3. Zwiększanie wydolności opiekuoczej rodziny.
4. Poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami
chorymi na chorobę nowotworową, przewlekle chorymi
i niepełnosprawnymi.
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5. Działalnośd charytatywna na rzecz chorych
nowotworowych, przewlekle chorych i
niepełnosprawnych.
6. Ochrona i promocja zdrowia.
7. Promocja i organizacja wolontariatu dla potrzeb
chorych i ich rodzin .

§10
Cel swój Stowarzyszenie realizuje we współpracy z
instytucjami i organizacjami, które zajmują się
rozwiązywaniem problemów osób chorych. Szczególnie z
placówkami, których działanie związane jest z kompleksową
rehabilitacją, psychologiczną i socjalną a także z lekarzem
rodzinnym, pielęgniarką środowiskową ( rodzinną ) i
pracownikiem socjalnym.
Cel swój Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1.nieodpłatne świadczenie usług pielęgniarsko –
opiekuoczych w domu chorego, w tym niesienie
indywidualnej pomocy w tworzeniu jak najkorzystniejszych
warunków do opieki nad tymi chorymi, łącznie z
przystosowaniem mieszkania.

5
2.utworzenie i prowadzenie NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ sprawującego lekarską, pielęgniarską ,
rehabilitacyjną, psychologiczną i socjalną opiekę w domu
chorego nowotworowego i długoterminowego.
3.nieodpłatne udostępnienie sprzętu i przedmiotów
niezbędnych do pielęgnacji i obsługi chorych.
4.pozyskiwanie do współpracy wolontariuszy i
przygotowanie ich do pracy z chorymi w domu
5.pozyskiwanie sponsorów spośród instytucji gospodarczych
i społecznych oraz osób prawnych.
6. współpracę z naczelnymi i terenowymi organami władzy i
administracji paostwowej, placówkami służby zdrowia i
opieki społecznej oraz innymi organizacjami paostwowymi i
zagranicznymi.
 przestrzeganie obowiązujących w Polsce standardów
opieki zdrowotnej i społecznej.
§11
1.Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia
zobowiązao majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków organu lub pracowników oraz osób z
którymi pracownicy pozostają w związku małżeoskim albo w
stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do
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drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwane osobami bliskimi.
2. Zabrania się przekazywania jej 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 przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na
zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
organizacji.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów
lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organu lub pracownicy oraz ich
osób bliskich.

III CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIZKI
§12
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
A zwyczajnych
B wspierających
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2. Członkiem Stowarzyszenia może byd pełnoletnia osoba
fizyczna, która chce realizowad cele STATUTOWE.
3.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może byd
również pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna
działająca poprzez swoich przedstawicieli, która popiera cele
Statutowe.
§13
Członkiem Stowarzyszenia może byd również cudzoziemiec
mający stałe zamieszkanie w paostwach Unii Europejskiej.
§14
Członkowstwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie
pisemnej deklaracji i pozytywne zatwierdzenie kandydatury
przez Zarząd.
§15
1Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1.wybierad i byd wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
2.składad wnioski dotyczące działalności
Stowarzyszenia do jego władz.
3.członkom wspierającym przysługują wszystkie
uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem określonych
w ust.1 pkt.1

8
§16
1.Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:
1.przestrzegad postanowieo statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia
2.brad czynny udział w działalności Stowarzyszenia.
3.regularnie płacid składki członkowskie.
§17
1.Przynależnośd do Stowarzyszenia ustaje w razie:
1. śmierci członka,
2.dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
3.zaleganiem z płaceniem składek przez okres jednego
roku,
4.likwidacji osoby prawnej,
5.zakazania za utratę praw publicznych.

2.Odwołania na skutek rażącego naruszenia
postanowieo statutowych.
1. decyzje w sprawach określonych w §17 ust.1
podejmuje Zarząd w drodze Uchwały.
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3 Osobom fizycznym i prawnym skreślonym z listy
członków przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków.

IV. WŁADZE i STRUKTURA ORGANIZACYJNA
STOWARZYSZENIA.
§18
Organami Stowarzyszenia są:

1.Walne Zgromadzenie Członków
2.Zarząd
3.Komisja Rewizyjna

§19
1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka
organu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy
tych władz uzupełniany jest spośród zgłoszonych, a nie
wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych
głosów. Liczba dokooptowanych członków władz nie może
przekroczyd 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
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Decyzje w tej sprawie podejmuje Walne Zgromadzenie w
drodze uchwały zgodnie z §22 oraz §39 ust.1.

§20
1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia.
2.Walne Zgromadzenie Członków:
1.ustala ogólne kierunki działania Stowarzyszenia
2.rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3.uchyla uchwały Zarządu niezgodnie z prawem bądź
programem działania Stowarzyszenia
4.udziela absolutorium dla ustępującego Zarządu
5.wspiera Zarząd i Komisję Rewizyjną
6.uchwala statut Stowarzyszenia i jego zmiany
7.podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
8.ustala zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia
9.ustala wysokośd składek członkowskich
10.ustala wysokośd składek członkowskich
11.podejmuje inne niż wymienione wyżej uchwały
związane z działalnością Stowarzyszenia, nie zastrzeżone dla
innych organów.
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3.Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje
przewodniczący wybrany zwykła większością głosów na
początku posiedzenia.

§21
W obradach Walnego Zgromadzenia Członków biorą
udział z głosem doradczym członkowie wspierający i
goście zaproszeni przez Zarząd.
§22
1.O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu zawiadamia
się członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają przy
obecności:
1.w pierwszym terminie—co najmniej połowa
członków
2.w drugim terminie wyznaczonym w tym samym
dniu 30 minut od pierwszego terminu—bez
względu na liczbę osób uprawnionych do
głosowania.
3.informacje o drugim terminie prawomocności uchwał
podjętych w tym terminie powinny byd zawarte w
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powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Członków.
§23
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje
Zarząd:
1.Z własnej inicjatywy
2.Na wniosek Komisji Rewizyjnej
3.Na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia

§24
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno byd zwołane
przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia
wniosku i obradowad wyłącznie nad sprawami dla których
został zwołany.
§25
1.W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji
przez prezesa w okresie kadencji, Zarząd wybiera ze swego
grona nowego prezesa, a skład uzupełnienia się z §19 ust.2
2.W razie zmniejszenia się w trakcie kadencji liczebności
Zarządu poniżej połowy wybranego składu, Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków celem
przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
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§26
1.Zarząd jest władzą Stowarzyszenia w okresie między
Walnymi Zgromadzeniami Członków.
2.Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza,
skarbnika i co najmniej jednego członka.
3.Zarząd jest wybierany przez Walne zgromadzenie
Członków. Przewodniczący Zebrania informuje zebranych
komu zostały powierzone funkcje prezesa, wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika.
§27
ZARZĄD:
1.kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
2.uchwala plany działania
3.podejmuje uchwałę w sprawie powołania Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
4.powołuje dyrektora zakładu dla którego jest organem
założycielskim.
5. uchwala budżet dla Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej .
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6. zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz okresowe
sprawozdania tego zakładu.
7.podejmuje uchwały w sprawach przyjmowania darowizn i
zapisów, ściągania zobowiązao, kredytów i pożyczek
pieniężnych oraz nabywania, obciążania i zbywania majątku
nieruchomego Stowarzyszenia.
8.podejmuje uchwały w sprawie przynależności
Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych
organizacji społecznych lub związku stowarzyszeo o których
mowa w §7 niniejszego Statutu, przedstawia kandydatów
Stowarzyszenia do władz tych organizacji, jak też w sprawie
zawierania umów o współpracy z polskimi i zagranicznymi
stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami.
9. podejmuje uchwały w sprawie użyczenia znaku
firmowego i nazwy Stowarzyszenia nowo powstającym
stowarzyszeniom, które chcą realizowad cele założone przez
Stowarzyszenie „ PROMYK „jak też odbierania prawa do
jego używania.
10.przygotowuje wnioski Walnego Zgromadzenia Członków.
11.za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym
Zgromadzeniem Członków.
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§28
1.Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej raz na
kwartał, mogą byd zwoływane częściej w zależności od
potrzeby i zwoływane są przez Prezesa lub zastępującego go
wiceprezesa.
2.Posiedzenia Zarządu powinno byd zwołane na wniosek
Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 liczby członków
Zarządu w terminie 30 dni od złożenia wniosku
3. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
§29
1.Prezes lub osoba z Zarządu przez niego upoważniona
reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i kieruje jego
działalnością w okresie między posiedzeniami Zarządu.
2.Prezes podejmuje decyzje, w tym także decyzje finansowe
w granicach budżetu, w zakresie bieżącego zarządzania
działalnością Stowarzyszenia oraz decyzje związane z
realizacją uchwał.
3.Prezes składa Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej
sprawozdanie z podejmowanych uchwał i realizacji uchwał.
4.Prezes składa Walnemu Zgromadzeniu Członków
sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie
kadencji.
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5.Za podejmowane decyzje Prezes odpowiada przed
Zarządem i Walnym Zgromadzeniem Członków.
§30
1.Wiceprezes zastępuje Prezesa w trakcie jego nieobecności,
zgodnie z zakresem zadao ustalonym każdorazowo przez
Prezesa lub Zarząd.
2.Wiceprezes odpowiada za realizację uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków Zarządu.
§31
Skarbnik przygotowuje projekty planów finansowych i
budżetu Stowarzyszenia oraz składa pisemne sprawozdania
z ich wykonania.
§32
1.Sekretarz przygotowuje posiedzenia Zarządu i protokółuje
ich przebieg
2.Sekretarz opracowuje projekty uchwał Zarządu i Walnego
Zgromadzenia Członków.
3.Sekretarz opracowuje korespondencję Stowarzyszenia i
czuwa nad jej obiegiem i archiwizowaniem.
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§33
1.Organem posiadającym uprawnienia z zakresu kontroli
jest Komisja Rewizyjna składająca Się z 3 członków.
2.Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona
przewodniczącego i jego zastępcę.

§34
KOMISJA REWIZYJNA:
1.Przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę
całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej i majątkowej pod
względem celowości, legalności i oszczędności oraz
kontroluje działalnośd Zarządu pod względem zgodności ze
statutem i programem działania.
2.Składa Zarządowi pisemne sprawozdanie z kontroli,
wnioski i terminy usunięcia uchybieo.
3.Składa na posiedzeniach Zarządu wnioski i opinie
dotyczące projektów planów budżetu.
4.Występuje na Walnym Zgromadzeniu Członków z
wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego
Zarządu.
5.Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek
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Komisji Rewizyjnej mogą brad udział z głosem doradczym w
posiedzeniu Zarządu.
§35
Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji
Rewizyjnej mogą brad udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu.

V MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§36
1.Majątek Stowarzyszenia stanowią aktywa w postaci
nieruchomości, ruchomości, wartości niematerialne oraz
środki zgromadzone na kontach bankowych.
2. Majątek nieruchomy jest nabywany przez Zarząd.

§37
1

.Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1.Wpisowe i składki członkowskie,
2.dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
3.dotacje paostwowe i samorządowe,
4.zapisy , spadki, i darowizny,
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2. Fundusze przeznacza się:
1.na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. na pokrycie poniesionych kosztów administracyjnych
i działao statutowych
3. na pokrycie wydatków w celu powiększenia majątku
Stowarzyszenia
4. na wsparcie działao statutowych Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej,
5. na pomoc rzeczową: chorym nowotworowym w tym
dzieciom na nowotwór, chorym niepełnosprawnym i
długoterminowym.
6. na pomoc finansową: chorym nowotworowym w tym
dzieciom chorym na nowotwór, chorym niepełnosprawnym i
długoterminowym.

3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
§38
Umowy , pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli,
które pociągają za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę
majątku Stowarzyszenia, zawierane przez Zarząd,
wymagają do swojej ważności podpisów dwóch
przedstawicieli Zarządu, to jest Prezesa lub w trakcie jego
nieobecności wiceprezesa oraz skarbnika lub w trakcie jego
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nieobecności wiceprezesa oraz skarbnika lub w trakcie jego
nieobecności sekretarza.

VI POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOOCOWE
§39
1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
Zgromadzeni mogą uchwalid głosowanie tajne.
2.Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków
większością2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3.Wybory do władz Stowarzyszenia przeprowadza się w
głosowaniu tajnym. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.

§40.
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków
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wyznacza KOMISJĘ LIKWIDACYJNĄ, a majątek
Stowarzyszenia przeznaczy na cel określony w Statucie.
Komisja Likwidacyjna jest zobowiązana ściśle
współpracowad z przedstawicielami instytucji
udzielających dotacji na działalnośd Stowarzyszenia.
3.W kwestiach nieuregulowanych w statucie stosuje się
obowiązujące przepisy Prawa, w tym ustawę o
Stowarzyszeniach, Ustawa z Dnia 7 lutego 1989 roku
Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz. U. z dnia 10 kwietnia1989r. )

Statut został zatwierdzony dnia………………….2010r na
Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:
Monika Dziel Lewandowska------------------------------------Krystyna Szydłowska----------------------------------------------Anna Jeżowska-------------------------------------------------------

Giżycko dnia ……………2010rok.

