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Uchwała Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Guzowate w 
sprawie zmian w statucie nr 1/2012 

 
 

 STATUT STOWARZYSZENIA CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE – 
dodać nazwę międzynarodową POLISH TSC ASSOCIATION 
 
ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne  
 
§ 1 punkt 1 nadać mu brzmienie jak poniżej 
 
1.Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate zwane dalej STOWARZYSZENIEM 
jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, działa na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 
późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r - o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz na 
podstawie niniejszego statutu. 
 
§ 1 punkt 2 nadać mu brzmienie jak poniżej 
 
2. Posługuje się skrótem SG i TSC 
 
§ 5 Dodać punkt 2 
 
2. Do realizacji swoich celów statutowych stowarzyszenie może korzystać z      cwolontariatu. 
 
ROZDZIAŁ IV 
Zarząd stowarzyszenia 
 
§ 23 punkt 1 nadać mu brzmienie jak poniżej 
 
§ 23 
1. Zarząd składa się z 5 do 10 osób, w tym Prezesa.  
Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i 
członków zarządu. 
 
§ 23 dodać punkt 6 
6. Członkowie  zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 
ROZDZIAŁ IV 



Komisja rewizyjna 
 
§ 27 Dodać punkt 3 i 4 
 
3. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami organu zarządzającego 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
4. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej. 
 
ROZDZIAŁ V 
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa 
 
§ 32 Dodać punkt 1, 2, 3, 4 
 
Dla zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia zakazuje się: 
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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 zwane dalej „osobami 
bliskimi”, 
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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, 
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 
oraz ich osoby bliskie, 
 
ROZDZIAŁ VI 
Postanowienia końcowe 
 
§ 34  nadać mu brzmienie  jak poniżej 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio 
przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 
poz. 873 z późniejszymi zmianami) 
          
 
 


