STATUT STOWARZYSZENIA „STONOGA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne.
§1
1. Stowarzyszenie „Stonoga” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 ,poz. 104 z póżn. zm) oraz postanowieniami niniejszego statutu..
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Karlino, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
§4
1.
2.
3.
4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu
działania.
O przystąpieniu lub wystąpieniu do organizacji o których mowa w ust. 1 decyduje Zgromadzenie Członków większością co
najmniej 2\3 głosów.
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Na rzecz Stowarzyszenia mogą pracować wolontariusze
§5

Stowarzyszenie zostało założone na czas nieokreślony.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 6
1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej , rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego, w
szczególności działań na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych w dziedzinach ochrony zdrowia ,pomocy społecznej ,ochrony środowiska,
kultury fizycznej, rozwoju i podtrzymywaniu samodzielności w samoobsłudze i innych podstawowych umiejętności oraz dobroczynności.
2. Popieranie i propagowanie wszelkich dążeń, które zaktywizują osoby niepełnosprawne i przewlekle chore, pomogą w zaakceptowaniu
sytuacji zarówno tym osobom jak i ich rodzinom.
3. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu niepełnosprawnych oraz osób z rodzin wymagających wsparcia psychologicznego,
pedagogicznego, socjoterapeutycznego, terapeutycznego i edukacyjnego. Stworzenie im warunków prowadzących do reintegracji,
rehabilitacji, rewalidacji i socjalizacji.
4. Wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w
swoje ręce, współpracowali i organizowali się,
5. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
6. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
8. Działalność charytatywną,
9. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i
kulturowej,

10. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
11.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego
radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się,
12. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
13.Organizację zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
14.Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
15.Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób
pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
16.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
17) Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania,
18) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód, wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości
samodzielnego radzenia sobie w codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i organizowali się,
19) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
20) Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
21) Wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i gospodarczych,
22) Kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z efektywnością, oraz umiejętności współpracy w
dążeniu do wielkich celów,
23) Promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka,
24) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
25) Promocja i organizacja wolontariatu,
26) Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
27) Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym i uzależnieniom,
28) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu
terytorialnego,
29) Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w
zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do
dzieci i młodzieży a także działania wspomagające rozwój demokracji, rozwój przedsiębiorczości; rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród
osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną. Dochód z odpłatnej działalności służy realizacji działań
statutowych.
7.1.Działaność nieodpłatna:
Realizacja celów poprzez:
1.

Rehabilitacje , edukacje , szkolenia zawodowego , pracy, opieki ,udziału w kulturze i rekreacji w integracji ze środowiskiem a
także wspierania w samodzielnym niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego , ochrony i pomocy prawnej.

2.

Inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.

3.

Prowadzenie działalności informacyjnej i rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie na temat niepełnosprawności, osób
przewlekle chorych, problemów rodzin w których występuje niepełnosprawność, organizowanie kursów dla osób które chcą
pomagać osoba niepełnosprawnym i przewlekle chorym, wystaw, wycieczek, konferencji, grup wsparcia, grup wsparcia dla
rodzin i rodziców osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych i starszych, pokazów, odczytów, dyskusji i sympozjów,

seminariów i szkolenia zawodowego w zakresie swojej działalności,
4.

Przygotowywanie i opiniowanie materiałów edukacyjnych.

5.

Powoływanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych do realizacji zadań statutowych,.

6. Prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych oraz organizacyjnych mających na celu wspieranie samorządów w zakresie
rozwiązywania problemów będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia,.
7. Promocję zdrowia i zachowań proekologicznych, inicjowanie oraz wspieranie zaspakajanie potrzeb osób
niepełnosprawnych w zakresie leczenia w tym instytucji ochrony i promocji zdrowia w wymagających tego dziedzinach
oraz organizowanie opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
6. Gromadzenie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
7. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów w
domu i poza nim ,prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacja celów statutowych ,z której zarobek może
być przeznaczony wyłącznie na te cele
8. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym oraz osobom starszym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i
pomocy specjalistów w domu i poza nim znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ,
9. Wspieranie osób wyróżniających się w zakresie objętym celem Stowarzyszenia , w tym szczególnie uzdolnionym dzieciom i
młodzieży,
10. Wyjazdy rekreacyjne – grupy wsparcia dla rodzin z szeroko pojętą niepełnosprawnością,
11. Inicjowanie i wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych ,
12. Wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania zadań oraz współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami
zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
13. Współpraca z organami władzy państwowej oraz samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi
związkami wyznaniowymi ,a także placówkami i osobami fizycznymi, z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
Unią Europejską oraz ze społecznościami i instytucjami w tych krajach,
14. Gromadzenie funduszy na rzecz Stowarzyszenia z uwzględnieniem woli darczyńców.
15. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź
życiowej,
16.

Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

17. Opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań
społecznych,
18. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z
rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
19.

Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,

20.

Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże,
poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,

21. Wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
22. Przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,
23.

Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,

24. Rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie
bazy danych wolontariuszy,
25.

Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,

26. Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym
kampanii oraz badań społecznych,
27.

Powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w
zakresie celów Stowarzyszenia,

28.

Przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych jednostek posiadających zdolność prawną,

29.

Przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie
celów Stowarzyszenia,

30. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie
kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,

31. Organizowanie imprez, balów, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej
Stowarzyszenia,
32.

Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i
przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,

33. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego
komunikowania,
34.

Wymianę i edukację kulturalną,

35.

Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,

36. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
37.

Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,

38.

Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,

39.

Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

40. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych
w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
41.

Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstwa wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym
zagranicznych,

42.

Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami
Stowarzyszenia.

7.2. Działalność odpłatna:
Realizacja celów poprzez:
1.

rehabilitacje , edukacje , szkolenia zawodowego , pracy, opieki ,udziału w kulturze i rekreacji w integracji ze środowiskiem a
także wspierania w samodzielnym niezależnym życiu oraz zabezpieczenia socjalnego , ochrony i pomocy prawnej.

2.

Inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych oraz innych form oddziaływań psychospołecznych i
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych.

3.

Prowadzenie działalności informacyjnej i rozpowszechnianie wiedzy w społeczeństwie na temat niepełnosprawności, osób
przewlekle chorych, problemów rodzin w których występuje niepełnosprawność, organizowanie kursów dla osób które chcą
pomagać osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, wystaw, wycieczek, konferencji, grup wsparcia, grup wsparcia dla
rodzin osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych i starszych, pokazów, odczytów, dyskusji i sympozjów, seminariów i
szkolenia zawodowego w zakresie swojej działalności,

4.

Przygotowywanie i opiniowanie materiałów edukacyjnych.

5.

Powoływanie i prowadzenie jednostek organizacyjnych do realizacji zadań statutowych,.

Prowadzenie prac informacyjnych, konsultacyjnych oraz organizacyjnych mających na celu wspieranie samorządów w
zakresie rozwiązywania problemów będących przedmiotem działalności Stowarzyszenia,.
7. Promocję zdrowia i zachowań proekologicznych, inicjowanie oraz wspieranie zaspakajanie potrzeb osób
niepełnosprawnych w zakresie leczenia w tym instytucji ochrony i promocji zdrowia w wymagających tego dziedzinach
oraz organizowanie opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi,
8. Gromadzenie funduszy na rzecz Stowarzyszenia.
9. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów w
domu i poza nim ,prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacja celów statutowych ,z której zarobek może
być przeznaczony wyłącznie na te cele
10. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym oraz osobom starszym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i
pomocy specjalistów w domu i poza nim znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ,
11. Wyjazdy rekreacyjne – grupy wsparcia dla rodzin z szeroko pojętą niepełnosprawnością,
6.

12. Inicjowanie i wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych ,
13. Wymiana doświadczeń w zakresie wykonywania zadań oraz współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami
zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
14. Współpraca z organami władzy państwowej oraz samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi
związkami wyznaniowymi ,a także placówkami i osobami fizycznymi, z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi,
Unią Europejską oraz ze społecznościami i instytucjami w tych krajach,
15. Gromadzenie funduszy na rzecz Stowarzyszenia z uwzględnieniem woli darczyńców.

16. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej bądź
życiowej,
17.

Opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

18. Opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy społeczne, prowadzenie badań
społecznych,
19. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z
rodzin w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
20.

Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne osoby i podmioty,

21.

Ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy poprzez doradztwo, szkolenia, staże,
poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,

22. Przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację programów pomocy,
23. Rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie
bazy danych wolontariuszy,
24.

Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,

25. Samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia, w tym
kampanii oraz badań społecznych,
26.

Powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których celem jest prowadzenie działań w
zakresie celów Stowarzyszenia,

27. Organizowanie imprez ,balów, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej
Stowarzyszenia,
28.

Rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach masowego przekazu, poprzez organizowanie i
przeprowadzanie kampanii promocyjno-informacyjnych,

29. Działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego
komunikowania,
30.

Wymianę i edukację kulturalną,

31.

Współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,

32. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
33.

Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,

34.

Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,

35.

Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,

36. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych
w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
37.

Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstwa wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym
zagranicznych,

38. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami
Stowarzyszenia.

§8

Stowarzyszenie może wykonywać na życzenie i zlecenie samorządów zadania publiczne mieszczące się w zakresie zadań
statutowych.

§9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach . Dochód z
działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki.
§ 10
1.
2.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba fizyczna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych
§ 12
1.
2.

3.
4.
5.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona
praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia ,która
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową .Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna ,która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny
szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwał Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
Nadawanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.
§ 13

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestnictwa w działaniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystania z urządzeń świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1.
2.
3.

Aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
Przestrzegania statutu ,przyjętych regulaminów i prawnie podjętych postanowień organów Stowarzyszenia.
Przestrzegania zasad etyki zawodowej.
§ 14

1.
2.
3.

Członek wspierający i honorowy ,z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego ,posiada prawa określone w § ust. 1
pkt. 2-5.
Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział-głosem doradczym –w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania
statutu ,regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia ;nie działa na szkodę Stowarzyszenia.
§ 15
Członek Stowarzyszenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty jej
podjęcia .Wniesienie sprzeciwu wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
§ 16

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia ,zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
b) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
c) Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zgromadzenia ,w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych ,nieprzestrzegania postanowień ,uchwał i
regulaminów ,zasad etyki.
2. Zamiar wystąpienia ,jak i zamiar usunięcia członka Stowarzyszenia
powinien być oznajmiony najpóźniej trzy miesiące przed dniem
wystąpienia lub dniem zamierzonego usunięcia.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna.

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Zgromadzenie Członków ,zwane dalej „Zgromadzeniem” ,będące najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „ Zarządem” ,będący organem wykonawczym Stowarzyszenia i reprezentującym je na
zewnątrz.
3. Komisja Rewizyjna ,będąca organem kontrolnym: Stowarzyszenia.
§ 18
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata ,a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia ,jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym ,zwykłą większością
głosów ,przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
Walne Zgromadzenie Członków.
§ 19
1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział;
a.) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
b.) z głosem doradczym członkowie wspierający ,honorowi i zaproszeni goście.
2. O miejscu ,terminie i porządku obrad powiadamia Zarząd, co najmniej na 14 dni
przed terminem Zgromadzenia, przesyłając jednocześnie niezbędne materiały i
informacje.
3. Uchwały Zgromadzenia zapadają przy obecności:
a)określonej w §17 ust. 2.
b)w drugim terminie ,wyznaczonym w tym w pierwszym terminie –liczby członków samym dniu 30 minut później od pierwszego
terminu –bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§ 20
Obradami Zgromadzenia kieruje Prezydium w skład którego wchodzi przewodniczący ,zastępca ,sekretarz oraz członkowie.
§ 21
Szczegółowe zasady i tryb zwoływania Zgromadzenia oraz jego obrad określa regulamin Zgromadzenia ,uchwalony na wniosek Zarządu.

§ 22
Zgromadzenie stanowi o wszystkich sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do właściwości innych organów .Do kompetencji
Zgromadzenia należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
Uchwalanie statutu i dokonywanie w nim zmian,
Ustanawianie regulaminów czynności własnych ,zasad działania Zarządu i innych organów Stowarzyszenia.
Uchwalanie budżetu,
Wybór i odwoływanie lub uzupełnienie składu Zarządu w tym prezesa( oddzielnym głosowaniem).
Przyjmowanie i rozpatrywanie ,zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich ,od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Stanowienie o używaniu funduszy Stowarzyszenia.
Zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia.
Udzielanie upoważnień do podpisywania dokumentów ,mocą których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania ,udzielanie
pełnomocnictw upoważniających do występowania w imieniu Stowarzyszenia oraz podpisywania innych dokumentów
Przyjmowanie na rzecz Stowarzyszenia zapisów i darowizn,
Podejmowanie uchwał o zasadach wynagradzania zatrudnionych osób wykonujących prace na rzecz Stowarzyszenia,
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku,
Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Zarząd
§ 23

1.
2.
3.
4.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia ,zgodnie z uchwałami Zgromadzenia ,reprezentuje je na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Zgromadzeniem
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona skarbnika i sekretarza( prezes jest wybierany przez
Zgromadzenie członków).
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu, w
razie jego nieobecności uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie (sekretarz i skarbnik).
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb ,nie rzadziej jednak niż 4 razy na rok i są zwoływane na wniosek

prezesa Stowarzyszenia.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia Członków,
Określanie szczegółowych kierunków działania ,programów oraz ich źródeł finansowania,
Prowadzenie całości spraw Stowarzyszenia oraz kierowanie administracją Stowarzyszenia ,
Sporządzanie preliminarzy budżetu Stowarzyszenia ,przedstawianie Zgromadzeniu rocznych bilansów Stowarzyszenia,
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia ,w oparciu o zasady niniejszego statutu i przepisy ustalone przez
Zgromadzenie,
Zatrudnianie pracowników etatowych Stowarzyszenia i nadzór nad nimi ,
Ustalanie rodzaju i ilości stanowisk pracy w administracji Stowarzyszenia oraz wysokości wynagrodzenia,
Składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątku Stowarzyszenia,
Powoływanie własnych komisji i komitetów ,
Nadzór nad prowadzeniem księgowości Stowarzyszenia,
Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ,
Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
Opracowanie regulaminów przewidzianych w statucie,
Przygotowywanie wniosków i uchwał na posiedzenia Zgromadzenia,
Prowadzenie dokumentacji członkowskiej ,wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich(przyjmowanie ,skreślanie).
§ 25

Prezes Zarządu Stowarzyszenia:
Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
Kieruje pracami Zarządu i realizuje jego postanowienia,
Prowadzi w interesie Stowarzyszenia korespondencję i podpisuje pisma ,
dokumenty, ogłoszenia
4. Jest zwierzchnikiem służbowym wobec wszystkich pracowników Stowarzyszenia.
5. Do prawomocności dokumentu ,mocą którego Stowarzyszenie zaciąga
zobowiązania wobec osób trzecich ,potrzeba obok podpisu Prezesa także podpisu
upoważnionego członka Zarządu (umowy, pełnomocnictwa, dokumenty finansowe podpisuje w imieniu Stowarzyszenia
Prezes a w przypadku jego nieobecności sekretarz i skarbnik).
1.
2.
3.

Komisja Rewizyjna.
§ 26
Zgromadzenie sprawuje bieżącą kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia za pośrednictwem Komisji
Rewizyjnej ,która składa się z 2 członków.
2. Komisję rewizyjną powołuje Zgromadzenie.
3. Dla zbadania spraw szczegółowych Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy kompetentnych osób spoza
Zgromadzenia ,zwłaszcza rzeczoznawców.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
Być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z innymi w stosunku pokrewieństwa;
Być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej;
Otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia;
Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, ma z dniem
uprawomocnienia się wyroku skazującego skutek taki sam, jak odwołanie.
6. Posiedzenia i uchwały Komisji Rewizyjnej powinny być protokołowane.
7. Ze swej działalności Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie Zgromadzeniu ,przesyłając jednocześnie odpis
Zarządowi.
1.

§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
Prawo żądania zwołania w terminie nie dłuższym niż 30 dni Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków ,a także prawo żądania zwołania
Posiedzenia Zarządu w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania,
Zwołanie Zgromadzenia Członków ,w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
Składanie na Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom
Stowarzyszenia,
Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zgromadzeniu Członków.
§ 28

1.

.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział ,z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

2.
3.
4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani pozostawać z nim w
stosunku pokrewieństwa ,powinowactwa lub podległości zawodowej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi(Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001r. z późn. zm.)

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 30

Stowarzyszenie prowadzi działalność na zasadzie rocznych budżetów .Majątek Stowarzyszenia jest odrębny od majątku członków
Stowarzyszenia.

§ 31

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w używaniu Stowarzyszenia.
Dotacje.
Darowizny ,zapisy i spadki.
Wpływy z działalności statutowej
1.

Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia ,mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia ,Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu ,przy uwzględnieniu bieżących potrzeb ,jak
najszybciej przekazywane na konto Stowarzyszenia.

2.

Dochody z majątku Stowarzyszenia powinny być użyte na prowadzenie działalności i utrzymanie Stowarzyszenia .O
przeznaczeniu nadwyżki dochodów nad wydatkami decyduje Zgromadzenie.

3.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

Najpóźniej w ciągu 2 miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd powinien złożyć Zgromadzeniu
sprawozdanie z wykonania budżetu oraz wszelkich innych dochodów i wydatków ,zwołując jednocześnie Walne
Zgromadzenie Członków.

§ 33
Zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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 majątku Stowarzyszenia 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) Wykorzystania 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 na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie organizacji , członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 34

Za przyjęte zobowiązania wobec osób trzecich Stowarzyszenie odpowiada całym swoim majątkiem ,natomiast
członkowie Stowarzyszenia do wysokości sumy świadczeń ,których nie wpłacili.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 35

1.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zgromadzenie
wymaga 2\3 głosów ,przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Zgromadzenia
wyłącznie wtedy ,gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Zgromadzenia.

3.

Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 2 należy załączyć projekt stosownych uchwał.

4.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji
oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 36

1.

W wypadku rozwiązania Stowarzyszenia, jego majątek po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli ,przechodzi
na rzecz dotychczasowych członków Stowarzyszenia.

2.

Likwidatorów Stowarzyszenia wyznacza Zgromadzenie .W razie niemożności kontynuowania pracy Zgromadzenia ,wyboru
likwidatorów dokonują członkowie założyciele pozostający w Stowarzyszeniu.

3.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia ,nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 7-04 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach ( D U. nr 20, poz.104 z późniejszymi zm.)

Rozdział VII

Przepisy przejściowe.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejonowego.

.

.

