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STATUT
Polskiego Stowarzyszenia Chorych
na Hashimoto
Preambuła
Polskie Stowarzyszenie

Chorych na Hashimoto

( PSCH Hashimoto) jest

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i
propagowanie inicjatyw, postaw i działań
zwiększenia wykrywalności

choroby,

upowszechniających wiedzę na temat
poprawę, jakości opieki lekarskiej,

integrującym chorych na chorobę tarczycy HASHIMOTO.

Rozdział I
Postanowienia ogólne:
§ 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hashimoto
(w dalszej części zwane Stowarzyszeniem) i działa na podstawie przepisów prawa
polskiego oraz niniejszego Statutu. Może też w pismach pozaurzędowych stosować
skrót PSCH Hashimoto.
2. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.
3. Stowarzyszenie jest apolityczne i nie jest związane z żadnym wyznaniem .

§ 2.
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3.
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1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Racibórz (woj. śląskie)

§ 4.
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów z 7

kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104
z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

§ 5.
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
2. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się nazwą
Polish Hashimoto's Thyroiditis Association (PHTA)

§ 6.
1. Stowarzyszenie może wstępować do innych organizacji krajowych i zagranicznych
i występować z nich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może łączyć się w związki lub federacje z organizacjami krajowymi ·i
zagranicznymi o podobnych celach statutowych.

§ 7.
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

§8.
1. Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą:
a. Chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto,
b. Rodziców dzieci chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto,
c. Osoby pracujące na rzecz chorych,
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d. Osoby zdrowe, uznające cele i zasady działania Stowarzyszenia.
2. Osoby chore na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto w wieku do
16 lat mogą za zgodą swoich opiekunów prawnych należeć do Stowarzyszenia.
Osoby te nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 9.
1. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
Stowarzyszenia, posiadać sztandar oraz używać znaku, odznak i pieczęci według
zasad ustanowionych przez organy Stowarzyszenia.
2. Zasady przyznawania odznak, medali honorowych, nagród i wyróżnień określa

i aktualizuje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia:
§ 10.
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. Działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób
chorych na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy Hashimoto
b. Inicjowanie zmian w systemie prawnym, mających na celu ułatwienie chorym dostęp
do leczenia
c. Działanie na rzecz promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom
farmakologicznym
d. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i osób chorych na
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy Hashimoto wobec władz państwowych
i samorządowych;
e. Wspieranie rozwoju edukacji o chorobie Hashimoto wśród chorych, jak i całego
społeczeństwa;
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f. Wspieranie prowadzenia badań oraz prac rozwojowych w zakresie
autoimmunologicznego zapalenia tarczycy typu Hashimoto
g. Udzielanie różnorodnej pomocy, w tym pomocy społecznej chorym na
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto
h. Działanie na rzecz integracji środowiska chorych na autoimmunologiczne zapalenie
tarczycy typu Hashimoto
j. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Działania nieodpłatne takie jak:
a. Wydawanie książek dotyczących choroby Hashimoto
b. Wydawanie czasopism dotyczących choroby Hashimoto;
c. Prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych Stowarzyszenia;
d. Inicjowanie i wspieranie obchodów Światowego Dnia Tarczycy;
e. Organizowanie spotkań dyskusyjnych, seminariów, sympozjów, konferencji i sesji
popularnonaukowych;
f. Organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń dotyczących choroby Hashimoto
i wolontariuszy;
g. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i integracyjnych;
h. Prowadzenie promocji i organizowanie wolontariatu;
i. Udzielanie chorym na Hashimoto pomocy materialnej i sprzętowej;
j. Prowadzenie poradnictwa prawnego;

2. Stowarzyszenie realizując swoje cele współpracuje z:
a. Władzami rządowymi i samorządowymi;
b. Organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach statutowych;
c. Mediami publicznymi, tj. prasą, radiem, telewizją i portalami internetowymi.

§ 11.
Stowarzyszenie Swoje cele realizuje samodzielnie lub wraz z innymi organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi, rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 13.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia przyjęta na
podstawie złożenia deklaracji o członkostwie, zaakceptowanej przez Zarząd
Stowarzyszenia i ten kto pragnie wnieść wkład swej pracy w urzeczywistnianie
celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację przystąpienia i będzie przestrzegać
zasad postępowania, obowiązujących w Stowarzyszeniu.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać cudzoziemiec pod warunkiem
posiadania miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Osoba, która pełni funkcję we władzach innego stowarzyszenia o podobnym profilu

nie może pełnić funkcji we władzach naczelnych Stowarzyszenia, bez zgody Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto.

§ 14.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która
dla wsparcia działalności Polskiego Stowarzyszenia chorych na Hashimoto deklaruje
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych.
2. Członek wspierający, który jest osoba prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.

3.Przyjęcia i skreślenia z listy członków wspierających dokonuje zarząd Stowarzyszenia.
§ 15.
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1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona we
wspieraniu i urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia

§ 16.
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a. Czynnego i biernego prawa wyborczego do wszystkich organów Stowarzyszenia na
zasadach określonych ordynacją wyborczą (z wyłączeniem członków wspierających i
honorowych),
b. Zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw i interesów,
c. Występować z wnioskami i postulatami do wszystkich ogniw Stowarzyszenia,
d. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia, na których podejmowane są decyzje
dotyczące jego osoby, w tym zabierać głos i składać wyjaśnienia,
e. Korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
f. Korzystać z urządzeń i obiektów będących własnością Stowarzyszenia lub przez
nieużytkowanych,
g. Nosić znaczek i odznaki nadane przez Stowarzyszenie.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a. Brać udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
b. Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Władz Stowarzyszenia,
c. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 17.
1. Członek wspierający i honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego,
może mieć głos doradczy na zjazdach i zebraniach dotyczących decyzji, co do
działalności statutowej Stowarzyszenia. Poza tym mają takie same prawa i jak
członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania statutu i uchwał
Stowarzyszenia, a także wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
3. Członek honorowy i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
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§ 18.
1. Za szczególnie aktywną działalność społeczną członek Stowarzyszenia może być
wyróżniony honorową odznaką „Błękitny Motyl „
2. Warunki i tryb nadawania odznak określa regulamin uchwalony przez Zarząd
Stowarzyszenia
3. Członek Stowarzyszenia może być wyróżniony również dyplomem uznania, listem
pochwalnym lub w inny sposób określony przez Zarząd Stowarzyszenia

§ 19.
1. Członkostwo wygasa przez:
a. Rezygnację z członkostwa zgłoszoną na piśmie lub ustnie w obecności dwóch
członków zarządu danej jednostki Stowarzyszenia,
b. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres,
co najmniej 12 miesięcy,
c. Zgon członka Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje w przypadkach:
a. Prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem i innymi przepisami Stowarzyszenia,
b. Popełnienia przestępstwa umyślnego z niskich pobudek lub czynu godzącego
w dobre imię Stowarzyszenia potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu
karnego lub przestępstwa skarbowego.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem”,
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem”,
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3) Komisja Rewizyjna.

§ 21.
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym ·w
obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt.2
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie,
nie wcześniej, niż 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały
zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Wybory pierwszego składu Zarządu odbywają się w głosowaniu jawnym.
4. Zasada opisana w pkt. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród
członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków
władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym
razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 23.
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za
nie wynagrodzenia.

Walne Zebranie Członków.
§ 24.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być
a) Zwyczajne
b) Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co
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trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż
w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: ·
- z własnej inicjatywy, ·
- na żądanie Komisji Rewizyjnej
- na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od
daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia z wyjątkiem wyborów członków organów Stowarzyszenia, które
odbywają się w głosowaniu tajnym.
10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być
Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu.
11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos
przewodniczącego Walnego Zebrania.
12.

W okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami w sprawach nie cierpiących

zwłoki dopuszcza się głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał
imieniem i nazwiskiem oraz za lub przeciw uchwale.

§ 25.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmian,
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3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Prezydium Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
12) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze Zarząd Stowarzyszenia

§ 26.
1. Zarząd składa się z 3 - 6 osób w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swego grona Prezydium, w którego skład wchodzą: Prezes, wiceprezes,
sekretarz .
2. Warunkiem pełnienia funkcji w zarządzie jest złożenie oświadczenia, że
zasiadających w zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W
sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego
składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, a posiedzenia
Prezydium Zarządu jeden raz w miesiącu lub częściej w razie potrzeby.
6. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu.

§ 27.
Do zakresu działania Zarządu należy:
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1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności
Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
7) zwoływanie Walnego Zebrania,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków
zwyczajnych i wspierających,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
członkowskich;
13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w Jego imieniu.

§ 28.
1. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
2. Prezydium Zarządu działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 29.
1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego
Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez
Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega
akceptacji Zarządu.
2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną,
3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi
przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.
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4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić
Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z
działalności biura.

Rozdział V
Komisja Rewizyjna
§ 30.
1.Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Komisji.
3.Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 31.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania, co najmniej raz w roku
całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych
kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia
nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo
żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium dla Zarządu,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 32.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają
zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie
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uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały
w głosowaniu tajnym.

§ 33.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia
wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących
kontrolowanych spraw.

§ 34.
Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej,
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.

§ 35.
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze
składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, świadczeń
członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, ze zbiórek
publicznych i kampanii, spadków i zapisów, sponsoringu.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
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Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne
Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na
członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków
w podejmowanej przez nie uchwale.

§ 36.
Zabrania się:
1. 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".
2. 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. 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
organizacji.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

§ 37.
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać
prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz
zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych
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członków Zarządu w tym Wiceprezes.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura Stowarzyszenia
pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu
w imieniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Majątek Stowarzyszenia
§ 38.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
2) wpływy z działalności statutowej,

3) darowizny i zapisy,
4) dotacje,
5) środki uzyskane ze zbiórek publicznych.

§ 39.
1. Gospodarka finansowa prowadzona jest w oparciu o przepisy powszechnie
obowiązujące oraz decyzje Zarządu Stowarzyszenia.
2. Władze Stowarzyszenia są obowiązane zarządzać majątkiem stowarzyszenia z
należytą starannością, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 40.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków
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uprawnionych do głosowania.
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków
wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 2/3
członków uprawnionych do głosowania.
3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej
zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje
Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne
Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe
do Polskiego Stowarzyszenia chorych na Hashimoto, nienastawione na osiąganie
zysku, na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego
zobowiązań.

Przewodnicząca
(podpis)

Protokolantka
( podpis)

Załącznik do uchwały nr 1 z dnia 19.01.2014r.
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