
 

 

 

 

STATUT 

Stowarzyszenia Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG 

(Polish Adult Leukemia Group) w Gliwicach 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie Polskiej Grupy d/s Leczenia Białaczek u Dorosłych PALG (Polish Adult Leukemia 

Group) jest dobrowolnym, samorządnymi i niezależnym Zrzeszeniem o celach niezarobkowych jego 

członków. 

§ 2 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibę jego władz 

wyznacza, na czas kadencji, Prezes Zarządu. 

§ 3 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. 

§ 4 

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci i logo wg wzorów zatwierdzonych przez 

właściwe organa administracji państwowej. 

§ 5 

Stowarzyszenie może posiadać organ prasowy, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu 

administracji państwowej. 

§ 6 

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje, właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia, 

terenowy organ administracji samorządowej o właściwości szczególnej w sprawach społeczno-

administracyjnych. 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania  
 leczenia białaczek u osób dorosłych, szczególnie przez: 

1. opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia białaczek, 

2. ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia białaczek, 

3. organizowanie różnorodnych form współpracy między krajowymi ośrodkami hematologicznymi 
w kierunku wymiany doświadczeń, 
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4. organizowanie konferencji w celu wymiany doświadczeń i popularyzacji nowych metod 
diagnostyczno-terapeutycznych, 

5. prowadzenie analiz wyników badań z uwzględnieniem diagnostyki immunologicznej, 
cytogenetycznej i biomolekularnej, 

6. udzielanie wszechstronnej pomocy pacjentom chorym na białaczkę, 

7. inspirowanie władz i organów administracji państwowej do tworzenia nowych regulacji 
prawnych dotyczących zagadnienia białaczek, 

8. prowadzenie banku informacji dotyczących osób z białaczką, 

9. prowadzenie skomputeryzowanego systemu informacji o pacjentach chorych na białaczkę, 

10. wspieranie jednostek prowadzących leczenie białaczki, 

11. wspieranie realizacji zaleceń rehabilitacyjnych u chorych na białaczkę, 

12. wspomaganie finansowania badań naukowych dotyczących białaczek, 

13. wymianę doświadczeń z ośrodkami, osobami prawnymi i fizycznymi związanymi z problematyką 
białaczek, 

14. wymianę doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej. 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swe cele przez: 

1. działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną, 

2. organizowanie odczytów, sympozjów, konferencji i spotkań naukowych, 

3. współdziałanie z przedstawicielami nauki i działaczami społecznymi, 

4. współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się tą tematyką. 

§ 9 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania współdziałając z organami państwowymi oraz 
organizacjami  politycznymi,  organizacjami  społecznymi,  jednostkami  gospodarczymi  
i budżetowymi. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania tworząc wydzielone jednostki wewnętrzne (sekcje 

merytoryczne), których celem jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w określonym 

zakresie i kierunku. 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

 

2. wspierających, 

3. honorowych. 
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§ 11 

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który zadeklaruje swój udział  

w realizacji celów Stowarzyszenia. 

 

§ 12 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja, 
wspierająca finansowanie Stowarzyszenia. 

§ 13 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, zasłużona w realizacji zadań 

statutowych Stowarzyszenia, któremu godność taką nada Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. § 14 

Członków zwyczajnych do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd, po złożeniu przez kandydata pisemnej 

deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 

§ 15 

Członków wspierających przyjmuje w poczet Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 16 

Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, organizacjami społecznymi, organizacjami 

politycznymi lub jednostkami budżetowymi działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 

pełnomocnych przedstawicieli. 

§ 17 

Członkowie zwyczajni mają: 

1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

2. mogą uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym, 

3. mogą zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących 

działalności Stowarzyszenia, 

4. obowiązek regularnego, kwartalnego, opłacania składek członkowskich. 

Przez okres pierwszych trzech lat, licząc od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia, członkowie 

zwyczajni nie będą uiszczać składek członkowskich. 

§ 18 

Członkowie wspierający mają prawa, o których mowa w § 17 ust. 3 Statutu. 
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§ 19 

Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, w Walnych Zebraniach 

Członków i posiedzeniach Zarządu. 

§ 20 

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy: 

1. przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał 
jego władz, 

2. aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia, 

3. przejawianie obywatelskiej postawy, etyczne i koleżeńskie postępowanie. 

 

§ 21 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 

1. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie, 2. 
wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

a. nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, nie 

brania, bez usprawiedliwienia, czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, z uwzględnieniem 

uczestnictwa w zebraniach plenarnych PALG, pracy w sekcjach roboczych lub pracy w organach 
statutowych Stowarzyszenia, 

b. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na dodatkową karę pozbawienia praw 
publicznych, 

3. skreślenia przez Zarząd w przypadku 

a. śmierci członka, 

b. likwidacji osoby prawnej lub instytucji będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 22 

Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 

30 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu. 

Rozdział IV 

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia 

§ 23 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 
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§ 24 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§ 25 

Walne Zebranie Członków zwoływane jest jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 

§ 26 

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1. członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem decydującym, 

2. członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia z głosem Doradczym. 

§ 27 

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na pięć lat, zgodnie z § 33.  

§ 28 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków, 

drogą elektroniczną, co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. 

§ 29 

Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z uchwalonym przez nie regulaminem obrad. Projekt 

regulaminu przedstawia Zarząd. 

§ 30 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd: 

1. z inicjatywy Zarządu, 

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 3. 

na wniosek 15 członków. 

§ 31 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków należy zwołać w terminie 14 dni od dnia podjęcia 

inicjatywy lub zgłoszenia wniosku. 

§ 32 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a. uchwalenie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

b. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

c. ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz: 

• podejmowanie uchwał, w szczególności dotyczących udzielenia lub odmowy udzielenia 
absolutorium pozostałym organom Stowarzyszenia, 
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• rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej dotyczących udzielenia lub odmowy 
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

d. zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej i Zarządu, 

e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f. nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

g. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia, 

h. uchylanie uchwał Zarządu w przypadku ich niezgodności z prawem, Statutem lub uchwałami 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

i. uchwalanie statutu i jego zmian, 

j. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku. 

2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędne jest: 

a. obecność co najmniej 50% członków. W razie niespełnienia tego warunku Zarząd wyznacza 
tego samego dnia drugi termin, 

b. w drugim terminie wymóg, o którym mowa w § 32 pkt 2 litera a, nie stanowi o ważności 
uchwał Walnego Zebrania Członków. 

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym. 

 

§ 33 

Zarząd 

Zarząd składa się z 7 - 9 członków, wybieranych na 5 lat przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. Uzupełnienie składu Zarządu następuje w drodze uchwały Nadzwyczajnego lub 

Zwyczajnego Zebrania Członków, w wyniku wyborów. 

W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele instytucji biorących udział w badaniach 

PALG. 

§ 34 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, który 

reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd jest zobowiązany do racjonalnego 
gospodarowania i: a. kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

b. zarządza Stowarzyszeniem i jego majątkiem oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, 

c. zaciąga zobowiązania i nabywa prawa w imieniu Stowarzyszenia Prezes z udziałem członka  

Zarządu, 

d. umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło zawiera, w imieniu Stowarzyszenia, Prezes z 

udziałem członka Zarządu, 

e. Zarząd wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

 

 

§ 35 
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Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub na wniosek 3 członków Zarządu, w miarę 

potrzeby, co najmniej dwa razy w roku. 

§ 36 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami 

Członków i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków za swoją działalność. 

§ 37 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2. ustalenie zasad i trybu wyboru władz Stowarzyszenia, 

3. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich 
wykonania, 

4. uchwalenie regulaminu Zarządu, 

5. zgłaszanie wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

6. zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, 

7. informowanie społeczeństwa o działalności Stowarzyszenia, 

8. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków, 

9. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 
Stowarzyszenia, 

10. ustalanie zasad zarządzania majątkiem. 

§ 38 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków 

Zarządu. 

§ 39 

Komisja Rewizyjna 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. 

§ 40 

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, jej kadencja trwa 5 lat. Uzupełnienie składu Komisji 

Rewizyjnej zapada w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. 

§ 41 

Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 

 

 

§ 42 
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Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2. składanie sprawozdania przed Walnym Zebraniem Członków i ocena stanu gospodarki 

finansowej i stanu majątkowego Stowarzyszenia oraz składanie wniosku o udzielenie 
absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

3. składanie Zarządowi corocznych sprawozdań o wykonaniu budżetu i o wynikach 

przeprowadzonych kontroli. 

§ 43 

Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. 

 

§ 44 

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku. 

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  

3. 2 członków Komisji. 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 45 

Majątek Stowarzyszenia stanowią wszelkie dobra materialne i niematerialne, pochodzące ze źródeł 

określonych w § 46. Do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań 

majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd reprezentowany przez Prezesa  

i pełnomocnego członka Zarządu. Do ważności decyzji w zakresie praw i zobowiązań majątkowych 

Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy Prezesa Zarządu i jednego z 

członków Zarządu. 

§ 46 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1. darowizny, dotacje, 

2. dochody z działalności statutowej, 

3. spadki i zapisy, 

4. dochody z majątku Stowarzyszenia, 

5. dochody z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933 r. 
o zbiórkach publicznych), 

6. nawiązki zasądzone przez sądy i świadczenia określone postanowieniami prokuratorskimi. 

7. dochody z działalności gospodarczej. 
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§ 47 

Dochody Stowarzyszenia przeznaczone są na działalność statutową. 

§ 48 

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd. 

 
Rozdział VI 

 
Działalność Gospodarcza 

 
§ 49 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie dla 
zapewnienia realizacji celów statutowych. 
 

§ 50 
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: 
1) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – 72.11.Z; 
2) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  
i technicznych -72.19.Z; 
3) działalność agencji reklamowych – 73.11.Z; 
4) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z.). 
 

§ 51 
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych. 
 

§ 52 
Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 
 
 

Rozdział VII 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 53 

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów, 

 z zastrzeżeniem trybu określonego w § 32 ust. 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały 

Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem trybu określonego § 

32 ust. 2. 
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§ 54 

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków decyduje o 

przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, składającą się z 3 członków 

Zarządu. 

Statut został znowelizowany na podstawie uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia odbytym w dniu 17 listopada 2020 r. 
 
 


