Stowarzyszenia "Pomocni" na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie "Pomocni" na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością i Ich Rodzin
w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem
używa
skróconej
nazwy
Stowarzyszenie "Pomocni". Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Prawa o
Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia „Pomocni” są Ożarowice. Terenem działania Stowarzyszenia jest
obszar całego kraju, przy czym może ono prowadzić działalność poza obszarem Rzeczpospolitej
Polskiej w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
2.Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym do działań na rzecz środowisk
osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów, bez względu na rodzaj posiadanej dysfunkcji
i przedział wiekowy. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie działania.
§3
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków i wolontariuszy
niebędących członkami Stowarzyszenia.
2. Wolontariuszom, którzy wykonują świadczenia na rzecz Stowarzyszenia, można pokrywać
koszty związane z wykonaniem tych świadczeń. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków.
3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność
nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego. Zarząd Stowarzyszenia określa
przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej. Dochód z odpłatnej działalności pożytku
publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych organizacji.
4. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U.
z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).
5. Stowarzyszenie prowadzi działalność non- profit.
Rozdział II
Cele i sposoby działania

§4
Celami Stowarzyszenia są:
1. Ochrona praw osób z niepełnosprawnością;
2. Udzielanie im wszechstronnej pomocy bez względu na ich wiek w zakresie rehabilitacji
leczniczej, ruchowej, społecznej i zawodowej;
3. Wspomaganie osób z niepełnosprawnością w aktywnym uczestnictwie w kulturze fizycznej i
sporcie;
4. Prowadzenie działań w zakresie pracy oświatowej, kulturalnej, społecznej, rekreacyjno-sportowej
i innych objętych planem działania;
5. Pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością w prowadzeniu jak najbardziej samodzielnego
życia, decydowania o swoich sprawach;
6. Udzielanie wszechstronnego wsparcia rodzicom oraz opiekunom osób niepełnosprawnych;
7. Pogłębianie świadomości społecznej w podejściu do osób niepełnosprawnych;
8. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością.
§5
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. Organizowanie i przeprowadzanie różnych form lecznictwa, terapii, edukacji i opieki dla osób
niepełnosprawnych;
2. Zakładanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków specjalistycznej pomocy (np.: placówki
diagnostyczno-terapeutyczne, środowiskowy dom samopomocy, wtz, placówki wsparcia dziennego
i inne);
3. Inicjowanie różnych form spędzania czasu wolnego przez osoby niepełnosprawne (sport,
turystyka, rekreacja, życie kulturalne),
4. Realizację wyjazdów na obozy, turnusy rehabilitacyjne i terapeutyczne;
5. Prowadzenie imprez kulturalno-oświatowych, rekreacyjnych, społecznych i integracyjnych;
6. Przeprowadzanie warsztatów, szkoleń,
niepełnosprawnych oraz specjalistów;
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7. Włączanie dzieci, młodzieży i dorosłych w tok normalnego życia, korzystania przez nich z
ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im – w razie
potrzeby – odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i
asysty;
8. Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym
życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz
aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na
otwartym rynku pracy;
9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, w tym usług wspomagających
rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim,

również w sytuacjach kryzysowych, placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej,
10.Stworzenie warunków do działalności wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych;
11. Prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej wpływać na
wzrost akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością;
12.Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
(organy
władzy rządowej, samorządowej, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, a
także placówkami i osobami fizycznymi) w celu realizacji zadań statutowych;
13. Pozyskiwanie środków na realizację działalności Stowarzyszenia poprzez m.in. składki
członkowskie, udział w konkursach ofert na zadania publiczne samorządu gminnego
i wojewódzkiego, programach UE, darowizny, sponsoring, organizację imprez charytatywnych,
zbiórki publiczne i innych przewidzianych prawem;
14. Prowadzenie działalności wydawniczej (czasopisma, biuletyny informacyjne i inne publikacje
dotyczące spraw środowiska osób niepełnosprawnych i jego problemów);
15. Inne działania realizujące cele statutowe.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia prawa i obowiązki
§6
Stowarzyszenie posiada członków:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§7
Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającym Stowarzyszenia.
§8
1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która posiada
obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych,
zainteresowana współdziałaniem w osiąganiu celów Stowarzyszenia - a szczególnie rodzice osób z
niepełnosprawnością, członkowie rodzin, opiekunowie prawni oraz przyjaciele, w tym
profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra - która:
a. złoży pisemną deklarację członkowską,
b. zostanie przyjęta przez Zarząd.

2. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia założyciele Stowarzyszenia stają się członkami
zwyczajnymi.
3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd.

§9
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia przy realizacji jego statutowych zadań;
3. Zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia i propagowania jego działalności;
4. Regularnego opłacania składek
Stowarzyszenia.
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§ 11
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi stowarzyszenia;
2. Likwidację Stowarzyszenia;
3. Wykluczenie i skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z następujących przyczyn:
•nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych Walnych zebraniach,
•z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres jednego roku,
•z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania postanowień i
uchwał władz Stowarzyszenia,
•zaprzestania aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

•utraty praw obywatelskich, na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu,
•działania na szkodę Stowarzyszenia
•działania godzące w dobre imię Stowarzyszenia,
•śmierci członka Stowarzyszenia.
4. Członkowi przysługuje odwołanie od w/w decyzji.
5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w
terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne zebranie rozpatruje odwołanie w
czasie najbliższych obrad.
Decyzja walnego zebrania jest dla odwołującego ostateczna.

§ 12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać każda osoba deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 13

1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów;
2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku płacenia składek;
3. Członek Wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia w
charakterze obserwatora;
4. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie uchwałą
Zarządu.
5. Członkowi wspierającemu przysługuje odwołanie od w/w decyzji poprzez wniesienie odwołania
do walnego zebrania w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne zebranie
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
Decyzja walnego zebrania jest dla odwołującego ostateczna.
§ 14

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu, osobie
która wniesie wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia;
2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z
wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz na Walnym Zebraniu przysługuje mu głos
doradczy;
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek;
4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację lub przez uchwalenie uchwałą Walnego Zebrania
Członków.
§ 15
Obowiązki członka wspierającego lub honorowego:
1. Członek wspierający lub honorowy ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych
świadczeń.
2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
1.Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (czyli 50%+1).
§ 17
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych członków ( quorum) z zastrzeżeniem pkt.2.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje walne zebranie w drugim terminie, wyznaczonym w
tym samym dniu, 30 minut później od wyznaczonego terminu pierwszego walnego zebrania. W
takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych
członków.

§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków - w jego skład wchodzą
członkowie zwyczajni oraz wspierający i honorowi z głosem doradczym.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określenie głównych kierunków i form działalności Stowarzyszenia.
2.Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych władz Stowarzyszenia oraz udzielanie
absolutorium Zarządowi.
3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych władz Stowarzyszenia.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu.
6.Uchwalanie zmian w statucie oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
7. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.
§ 20
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
•z własnej inicjatywy
•na wniosek Komisji Rewizyjnej
•na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub w terminie 6 tygodni od
złożenia wniosku, zwołanie dokonuje Komisja Rewizyjna.
4. O terminach, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia pisemnie
na miesiąc przed jego rozpoczęciem wszystkich członków Stowarzyszenia.
§ 21
1. Zarząd składa się z 3-4 członków, 3 wybranych członków Zarządu stanowią rodzice osób z
niepełnosprawnością.
2. Zarząd składa się z prezesa, zastępcy, sekretarza, skarbnika.
3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
•przyjmowanie do Stowarzyszenia nowych członków,
•realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

•kierowanie pracą Stowarzyszenia,
•reprezentowanie Stowarzyszenia za zewnątrz,
•ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia i zarządzanie nim,
•nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz innych składników majątku,
•ustalanie wysokości składek członkowskich,
•podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, skreślanie z listy członków,
•Tryb pracy Zarządu określa regulamin.
4. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni
goście z głosem doradczym.
5. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Zastępca Prezesa Zarządu lub inny
wyznaczony członek Zarządu.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywaną pracę na rzecz
Stowarzyszenia.
7. W razie gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji do 2
członków Zarządu, zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.
8. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w trybie bezwzględnej
obecności, co najmniej 3 osób składu osobowego. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje
głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Prezesa.
9. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 22

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza, którzy nie
mogą jednocześnie pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia.
2. Zadania Komisji Rewizyjnej:
•kontrola i ocenianie statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia nie
rzadziej niż raz w roku,
•prawo zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
•składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz oceny
działalności Stowarzyszenia i przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności wszystkich członków Komisji.
4. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powoływać
nie więcej niż jednego członka składu organu, w przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie
w celu odbycia wyborów uzupełniających.

5. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego
ani pozostawiać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
6. Członkiem komisji rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 23
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. Składek członkowskich.
2. Darowizn, dotacji, zapisów.
3. Wpływów z własnej działalności statutowej.
4. Dochodów z majątku Stowarzyszenia.
5. Ofiarności publicznej.
§ 24
1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Składki członkowskie wpłaca się z góry za cały rok kalendarzowy do końca I kwartału roku
kalendarzowego, za który są należne. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie
proporcjonalnie do liczby miesięcy członkostwa, w termie do końca roku kalendarzowego, w
którym złożyli deklarację członkowską.

§ 25
1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej 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 związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.
2. Zabrania się przekazywania majątku stowarzyszenia 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.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba,
że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Zabrania się zakupu po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.

§ 26
Dla ważności Oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu
Stowarzyszenia, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 27
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów- 2/3, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum).
2. W przypadku braku quorum zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie,
wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od wyznaczonego terminu pierwszego
Walnego Zebrania. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu
na ilość obecnych członków.
3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku
obrad Walnego Zebrania Członków.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o
stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia stosownego sądu.

