
STATUT 

Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „Gdańskie 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią”, zwane dalej "Stowarzyszeniem” 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. 

§3 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz 

niniejszego Statutu. 

§4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§5 

Terenem działania  Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. 

§6 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych,  których 

działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia. 

 

II. Cele Stowarzyszenia 

§7 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw  i   działań  sprzyjających prawidłowemu 

funkcjonowaniu chorych na fenyloketonurię, 

b) wszechstronna współpraca z innymi organizacjami w kraju i zagranicą mającymi na 

celu dobro chorych na fenyloketonurię, 

c) kompleksowe działanie na rzecz chorych na fenyloketonurię, 

d) dążenie do zapewnienia odpowiednich,  specjalistycznych   środków dietetycznych, 

e) zapewnienie zainteresowanym dostępu do wszelkich informacji mających znaczenie 

dla chorych na fenyloketonurię 

f) prowadzenie działalności charytatywnej. 

2. Stowarzyszenie nie może: 



a) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  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) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jej 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 warunkach 

preferencyjnych, 

c) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia 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) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub 

pracownicy lub osoby bliskie. 

§8 

1. Cele Stowarzyszenia, o których mowa w § 7 będą realizowane  poprzez: 

a) reprezentowanie w kraju i zagranicą interesów osób chorych na fenyloketonurię, 

b) współpracę z ośrodkami medycznymi i naukowymi w kraju i zagranicą, 

c) opiniowanie aktów prawnych, 

d) promocję zdrowia,  

e) rehabilitację społeczną i zawodową,  

f) edukację i oświatę zdrowotną w zakresie fenyloketonurii i dietetyki poprzez warsztaty 

dietetyczne, szkolenia, pokazy kulinarne, udostępnianie podręczników i materiałów 

dydaktycznych,   

g) organizację imprez rekreacyjnych oraz wypoczynku letniego i zimowego 

h) reprezentowanie interesów osób chorych na fenyloketonurię wobec władz rządowych    

i samorządowych, 

i) organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów w kraju i za granicą, 

j) organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, reklamowej i 

reprezentacyjnej 

k) udzielanie   wsparcia   finansowego,   w   tym   bezzwrotnych   subwencji, wszelkim 

inicjatywom służącym realizacji celów statutowych, 

l) organizowanie i finansowanie stałego forum umożliwiającego zapoznanie się z 

najnowszymi tendencjami w leczeniu chorych na fenyloketonurię, 

m) popularyzowanie zdobytej wiedzy i osiągnięć Stowarzyszenia w zakresie pomocy 

chorym na fenyloketonurię. 



2. Określone wyżej cele Stowarzyszenia jak również sposoby ich realizacji mogą być     

zmienione poprzez zmianę niniejszego statutu. 

3. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

a) działalność wydawnicza (PKD 22.1); 

b) działalność poligraficzna (PKD 22.2); 

c) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i 

artykułów toaletowych (PKD 52.3);  

d) reklama (PKD 74.40.Z); 

e) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (PKD 52.63); 

f) pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad 

dzieckiem (PKD 85.32); 

g) działalność, związana z turystyką (PKD 63.30). 

4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane (PKD 80.42.B). 

 

III. Członkowie Stowarzyszenia 

§9 

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej  Polskiej 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby z innym niż polskie obywatelstwem 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

wspierająca w jakikolwiek sposób działalność Stowarzyszenia. 

§10 

1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków  wspierających 

dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego. 

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu, o podjęciu 

uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego. 

§11 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo : 

a) brać udział w Walnym Zebraniu, 

b) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia, 

c) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia  i korzystać z jego pomocy w 

realizacji zadań statutowych, 

d) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami, 

działalnością Stowarzyszenia, żądać informacji o sposobie ich załatwienia 

e) brać   udział   -   na   zasadach   określonych   przez   organizatorów w konferencjach, 

szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia  



2. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa przysługujące  członkom 

zwyczajnym z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia, 

§12 

1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są: 

a) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia 

b) uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia  

c) przestrzegać postanowień statutu i stosować się do uchwał władz Stowarzyszenia, 

d) opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających -  spełniać inne 

zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia. 

2. Składkę roczną ustala Zarząd, a zatwierdza  Walne Zebranie, wpłaty dokonywane mogą 

być kwartalnie. 

3. Walne Zebranie tworzą członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający. 

4. Wyboru władz Stowarzyszenia, dokonuje się spośród członków Stowarzyszenia na 

Walnym Zebraniu. 

§13 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) wystąpienia z Stowarzyszenia, 

b) wykreślenia z listy członków na skutek uporczywego naruszania postanowień 

niniejszego statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 

2. Wystąpienie ze Stowarzyszenia wymaga zgłoszenia Zarządowi w formie pisemnej. 

3. Wykreślenie z listy członków może nastąpić jeżeli członek nie spełnia wymagań 

ustawowych albo zalega z płatnością składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy i mimo 

wezwania, świadczenia tego nie spełnia, albo w sposób zawiniony narusza inne obowiązki 

statutowe. Wykreślenie z listy następuje również w przypadku zawinionego działania na 

szkodę Stowarzyszenia  

4. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może 

się odwołać, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem, do Walnego 

Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

5. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków 

wspierających. 

 



IV.  Władze i organizacja Stowarzyszenia 

§14 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata 

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w 

głosowaniu jawnym. 

 

V. Walne Zebranie  

§15 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania są Zwyczajne i 

Nadzwyczajne, 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz 

udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem, 

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia, 

d) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku 

przewidzianym w § 13 ust. 4. 

e) zatwierdzanie wysokości składki członkowskiej, 

f) uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

g) dokonywanie zmian w Statucie,  

h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

i) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala 

właściwości innych władz Stowarzyszenia 

 

§16 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby 

członków Stowarzyszenia, którzy zobowiązani są we wniosku o zwołanie Walnego 



Zebrania wskazać sprawy wymagające rozpatrzenia, powinien zwołać Nadzwyczajne 

Walne Zebranie. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od upłynięcia 

roku od poprzedniego Walnego Zebrania, albo nie zwoła Zebrania Nadzwyczajnego w 

ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zebranie może być zwołana przez Komisję 

Rewizyjną. 

4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić osoby uprawnione, w tym w 

szczególności członków Stowarzyszenia, na piśmie lub w inny skuteczny sposób, o 

terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem. 

5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub 

rozszerzony. Określona wyżej zasada  nie dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

§17 

1. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwal: w pierwszym terminie zwołania - 

gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia w drugim terminie 

zwołania bez względu na ilość uczestników Walnego Zebrania. 

2. Walne Zebranie w drugim terminie nie może zostać zwołane wcześniej niż po upływie pół 

godziny od pierwotnego terminu Walnego Zebrania. 

§18 

1. Z wyjątkiem uchwał, o których mowa w ust. 2 uchwały Walnego Zebrania zapadają 

zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za    

i przeciw uchwale. 

2. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie 

się za nimi co najmniej 2/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu. 

3. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym. 

 

VI. Zarząd 

§19 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 9 członków. O składzie Zarządu każdorazowo 

decyduje Walne Zebranie. 

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród osób wskazanych w § 12 ust. 4, którzy 

wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze. W skład Zarządu 

wchodzi Prezes, skarbnik i sekretarz oraz członkowie 



4. Prezes, Skarbnik i Sekretarz wybierani są na pierwszym zebraniu Zarządu spośród jego 

członków. 

 

 

§20 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków, 

d) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia, 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników, 

h) podejmowanie uchwał w zakresie występowania i przystępowania do innych 

organizacji w tym międzynarodowych 

i) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie. 

2. Pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia, w razie jego nieobecności zastępuje go 

Sekretarz. 

§21 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. 

2. Zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa regulamin Zarządu. 

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

połowy członków. W razie równości decyduje głos Prezesa. 

 

VII. Komisja Rewizyjna 

§22 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a) kontrola, przynajmniej raz w roku, gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

b) kontrola,   przynajmniej   raz   w   roku,   stanu   majątku   oraz   sposobu zarządzania 

tym majątkiem przez Zarząd, 

c) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez 

Zarząd, 



d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi, 

e) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Statucie. 

§23 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Walne Zebranie. 

O składzie Komisji Rewizyjnej każdorazowo decyduje Walne Zebranie. 

2. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród osób wskazanych w 

§12ust.4, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. 

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu wybierając ze swojego składu 

Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza oraz Członków. 

4. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności 

kontrolnych określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 

5. Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 3 członków 

Komisji Rewizyjnej. 

§24 

1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się złożenie 

sprawozdania na Walnym Zebraniu, na którym zostanie dokonany wybór nowych 

władz, 

b) zrzeczenia się udziału w tych władzach, 

c) odwołania przez Walne Zebranie, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji 

Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną liczbą głosów. 

2. W wypadku nie udzielania członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie 

może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zebraniu, chociażby sprawa ta nie 

była umieszczona w porządku obrad, 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są prowadzone przy obecności co najmniej 3 członków. 

4. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których 

członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji osoby, które w wyborach do tych władz 

uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 1/3 

członków tych organów. 



§25 

Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, 

określając jego organizację i zakres czynności. 

 

VIII. Majątek Stowarzyszenia 

§26 

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z: 

a) składek członkowskich, 

b) darowizn, spadków, zapisów,  

c) dochodów ze zbiórek publicznych, 

d) dywidend i zysków z akcji i udziałów, 

e) nieruchomości i praw majątkowych. 

2. Obrotowe środki finansowe Stowarzyszenia są lokowane na rachunkach bankowych. 

§ 27 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenia może nabywać prawa  

i zaciągać zobowiązania. 

2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia w tym dotyczących 

zaciągania zobowiązań, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym 

Prezesa Stowarzyszenia. 

 

IX. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§28 

Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie     

w trybie określonym w § 18 ust. 2. 

§29 

1. Uchwała  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  powinna  określać cel,   na  który zostaje 

przeznaczony majątek Stowarzyszenia. 

2. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są Skarbnik       

i   Sekretarz Stowarzyszenia. 

 

Niniejszy Statut został uchwalony przez Walne Zebranie na zebraniu Stowarzyszenia                  

w dniu  15 lutego 2003 roku. 

 

 


