STATUT STOWARZYSZENIA
„AXIS” Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego
Tekst jednolity z dnia 14.05.2004
Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba
§1
1. Stowarzyszenie (zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem) przyjmuje nazwę
„AXIS” Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego.
2. Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Rozdział II
Cel i środki działania
§2
1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby po urazie rdzenia
kręgowego, rodziny, opiekunów oraz osoby działające w ruchu rehabilitacji.
2. Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób
z niepełnosprawnością po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
2. umożliwienie osobom po urazach rdzenia kręgowego rehabilitacji prowadzącej
do pełnego powrotu funkcji ruchowej oraz osiągnięcia jak największej
aktywności społecznej
3. upowszechnienie metod rehabilitacji prowadzących do możliwie
najpełniejszego powrotu do zdrowia,
4. działalność umożliwiająca osobom po urazach podejmowanie pracy
zawodowej.
§3
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie banku informacji o metodach i możliwościach leczenia
konsekwencji po urazach rdzenia kręgowego,
2. udzielenie pomocy finansowej umożliwiającej kompleksową rehabilitację oraz
ułatwiającą funkcjonowanie osoby po urazie.
3. współpracę ze środkami masowego przekazu w celu propagowania nowych
metod leczenia i usprawnienia ruchowego i aktywizacji osób po urazach
rdzenia
4. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
o podobnych celach i założeniach statutowych,

5. prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób
z niepełnosprawnością po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
6. przeznaczanie środków na utrzymanie i rozwój ośrodków rehabilitacji osób
po urazach rdzenia kręgowego.
§4
Stowarzyszenie działa w ramach obowiązującego porządku prawnego.
Rozdział III
Członkowie, ich praca i obowiązki
§5
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§6
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel polski mający pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych lub cudzoziemiec
akceptujący cele i statut Stowarzyszenia.
§7
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna
akceptująca cele i statut Stowarzyszenia.
§8
Stowarzyszenie może nadać tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia” osobom
szczególnie zasłużonym we wspieraniu działalności Stowarzyszenia.
§9
1. W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji
kandydata zaopiniowanej przez dwóch członków zwyczajnych.
2. Od uchwał Zarządu w sprawie odmowy lub przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia służy osobie zainteresowanej odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków w terminie 1 miesiąca od doręczenia decyzji.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.

§ 11
Członek wspierający ma prawo do aktywnej działalności w Stowarzyszeniu, z tym że nie
może wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
§ 12
1. Obowiązkiem każdego Członka jest:
1. czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia,
2. zapłata składek członkowskich.
§ 13
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
1. rezygnacji,
2. wykluczenie przez Zarząd na mocy uchwały,
3. śmierci członka.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (dalej zwane „Walnym
Zebraniem”),
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
§ 16
1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie co najmniej jeden raz do roku z własnej inicjatywy
lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź Członków Stowarzyszenia.
2. Zwołanie Walnego Zebrania powinno nastąpić z wyprzedzeniem 14 dniowym listem
poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
§ 17
1. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
1. podejmowanie uchwał,
2. udzielanie absolutorium Zarządowi,
3. przyjmowanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu,
4. wybór i udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej,
5. wybór i odwołanie członków Zarządu,
6. przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
7. ustalenia regulaminu pracy Walnego Zebrania,

8. podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 18
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.
2. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się w trybie jawnym.
3. W sytuacji braku quorum w pierwszym terminie, Prezes ma prawo wyznaczenia
drugiego terminu Walnego Zebrania.

§ 19
1. Zarząd w składzie 3-osobowym jest organem wykonawczym i przedstawicielskim
Stowarzyszenia.
2. Kadencja Zarządu trwa 5 lata do chwili wyboru nowego Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, dla których
ta forma działania jest właściwa.
4. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów.
§ 20
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1. wybór przewodniczącego Zarządu, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza,
2. ustalenie regulaminu pracy Zarządu,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
5. inicjowanie i wykonywanie bieżącego programu zgodnie z ustaleniami
Walnego Zebrania,
6. informowanie o treści uchwał członków Stowarzyszenia,
7. zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
8. ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
9. zwoływanie Walnych Zebrań,
10. składanie sprawozdań z działalności,
11. prowadzenie wszelkich spraw niezastrzeżonych dla innych organów.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi wyrokiem prawomocnym
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe. Każdy członek Zarządu składa w tej sprawie stosowne oświadczenie.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna w składzie 3-osobowym jest organem kontrolnym Stowarzyszenia
i czuwa nad prawidłowością Zarządu.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić funkcji w innych władzach
organizacyjnych Stowarzyszenia.
3. Członek Komisji Rewizyjnej jest wybierany na 5 lata do chwili wyboru nowej
Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności:

1. przestrzegania przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia,
2. realizacje programu przez władze organizacyjne,
3. działalność finansową i majątkową władz organizacyjnych Stowarzyszenia.
§ 22
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1. bieżąca ocena działań Zarządu Stowarzyszenia,
2. wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
3. ustalenie regulaminu pracy komisji,
4. przedkładanie sprawozdań i wniosków Walnemu Zebraniu.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna działa w formie uchwał.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
§ 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wziąć udział w każdym posiedzeniu władz
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą żądać przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą żądać od członków Zarządu pisemnych
lub ustnych wyjaśnień.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni,
pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu
z członkami Zarządu. Każdy członek Komisji składa w tej sprawie stosowne
oświadczenie.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe. Każdy członek Komisji składa w tej sprawie stosowne
oświadczenie.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienie funkcji
w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

7. § 25
W przypadku uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej o 1/3, odbywa się
to na posiedzeniu organu.
W przypadku uzupełnienia o więcej niż 1/3 – na posiedzeniu Walnego Zebrania.

Rozdział V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku
Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Umowy i pełnomocnictwa, inne oświadczenia woli, które pociągają zobowiązania
majątkowe, wymagają podpisu prezesa Zarządu.
§ 27
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą pod warunkiem, że dochody
z tej działalności przeznaczone będą w całości na realizację celów statutowych.
2. Zarząd Stowarzyszenia dla prowadzenia działalności gospodarczej może powołać
odrębne jednostki gospodarcze.
3. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań
majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów
lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 2 stopnia albo są zobowiązani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”.
4. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz 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.
5. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków,
członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
ze statutowego celu Stowarzyszenia.
6. Stowarzyszenie nie może dokonywać 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.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 28
1. Zmian w statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością
2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia.
2. Rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie w obecności 2/3
członków Stowarzyszenia większością bezwzględną 2/3 głosów. Uchwała
o rozwiązaniu winna określić tryb likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

