STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY
DZIECIOM I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
„PRZYJACIEL”
W OBORNIKACH
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Statut
Stowarzyszenia pod nazwą:
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
„PRZYJACIEL” w
Obornikach

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej „PRZYJACIEL” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oborniki Wielkopolskie, a terenem działalności
obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

1.
2.
3.
4.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Działalność stowarzyszenia prowadzona jest na zasadzie pracy społecznej ogółu
członków.
Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników, w tym
swoich członków.
Zabrania się zatrudniania krewnych i powinowatych oraz osób pozostających we
wspólnym pożyciu w stosunku do członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na
preferencyjnych warunkach.

§4
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątki podłużnej z nazwą i adresem
Stowarzyszenia.
§5
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanych dla niesienia
wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym oraz ich
rodzinom, a w szczególności w zakresie:
a) Rehabilitacji
b) Opieki
c) Adaptacji społecznej
d) Kultury
e) Turystyki
f) Sportu
2. Sfera zadań publicznych, o których mowa w art.3 ust.1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie obejmuje zadania w zakresie:
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a) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – PKD 94.99 Z
b) Ochrony i promocji zdrowia – PKD 94.99 Z
c) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – PKD 94.99 Z
d) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży –
PKD 94.99 Z
e) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – PKD 94.99 Z
f) Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – PKD 94.99 Z
g) Turystyki i krajoznawstwa – PKD 94.99 Z
§ 6
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§7
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r – Prawo o
Stowarzyszeniach ( tj. Dz.U. z 2019 poz. 713 – tekst ujednolicony ustawy o
stowarzyszeniach) , Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Ustawa z dnia 22
stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146) oraz niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§9
Stowarzyszenie realizuje cele w sferze zadań publicznych podejmując działania na rzecz
osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie działalności opiekuńczej i rehabilitacyjnej oraz ochrony i promocji
zdrowia osób niepełnosprawnych
a. Prowadzenie różnych form rehabilitacji na salach rehabilitacyjnych w siedzibie
Stowarzyszenia:
 terapia zajęciowa,
 fizjoterapia,
 hydroterapia,
 muzyko-terapia
b. Prowadzenie różnych form rehabilitacji poza siedzibą Stowarzyszenia:
 rehabilitacja poprzez sport
 turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy,
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2. Organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, w tym:
 Organizowanie zadań kulturalno – oświatowych i integracyjno-rozrywkowych
 Organizowanie zadań krajoznawczo- turystycznych, rekreacyjno –
wypoczynkowych i integracyjnych
 Organizowanie zadań sportowych - wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu
 Prowadzenie akcji informacyjnej i szkoleniowej (zebrania, szkolenia, prelekcje,
spotkania)
 podejmowanie wszelkich innych działań mających za zadanie realizację celów
Stowarzyszenia (w tym: organizowanie imprez charytatywnych) i
przeznaczenie dochodów z nich na cele określone statutem
 podejmowanie różnych form popularyzujących cele statutowe Stowarzyszenia
3. Współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie kraju i za granicą, a w szczególności z:
 Organami administracji państwowej
 Stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi zajmującymi się problematyką
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 Wolontariuszami
 Lekarzami, specjalistami, osobami prywatnymi i wszystkimi, którzy
dobrowolnie zechcą ofiarować swą pomoc
4. Współpracę i pomoc społeczną, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
5. Pozyskiwanie środków do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez:
 Dotacje gminne, powiatowe, wojewódzkie
 Udział w konkursach
 Darowizny
 Sponsoring
 Zbiórki publiczne pieniędzy i sprzętu rehabilitacyjnego,
 Kwesty wśród przedsiębiorstw,
 Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego
 Inne zgodne z obowiązującymi przepisami
6. Zakup:
 Sprzętu rehabilitacyjnego – niezbędnego do prowadzenia zajęć na Sali
rehabilitacyjnej w siedzibie Stowarzyszenia
 Sprzętu do terapii zajęciowej – niezbędnego do prowadzenia zajęć na Sali
terapii zajęciowej
 I innego sprzętu do działalności statutowej
7. Inspirowanie w celu tworzenia placówek rehabilitacyjnych, szkolnych, opiekuńczych
oraz stanowisk pracy dla młodzieży niepełnosprawnej.
§ 10
1. Działalność pożytku publicznego jest realizowana nieodpłatnie, jednak może być
również realizowana odpłatnie.
2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne na zasadach
określonych ustawą Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszego Statutu .
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 członków zwyczajnych: biernych – podopiecznych i czynnych - opiekunów
 członków wspierających
 członków honorowych
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Polski,
posiadający pełnię zdolności do czynności prawnych i nie skazany na pozbawienie
praw publicznych, który:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie.
b. wyrazi chęć społecznej pracy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
c. będzie przestrzegać statutu Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia,
b) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
c) występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek :
a) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, w realizacji jego celów, w
szczególności w Zebraniach Walnych i pracach organów, do których zostali
wybrani.
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) regularnego opłacania składek członkowskich.
d) regularnego uczestnictwa w zebraniach członków Stowarzyszenia

§ 13
Członek wspierający ma prawo do występowania z wnioskami i postulatami do władz
Stowarzyszenia oraz jest obowiązany do regularnego opłacania składek.
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§ 14
1. Podopieczny stowarzyszenia może zostać osoba do 25 r.ż., posiadająca ważne
orzeczenie o niepełnosprawności
2. Podopieczny staje się na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Podopiecznym może zostać osoba ubezwłasnowolniona (za zgodą rodziców lub
opiekunów).
4. Podopieczny ma prawa określone w § 12 pkt. 3 a-c.

§ 15
1. Członkostwo honorowe nadaje walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego może zostać nadany członkowi zwyczajnemu lub osobie
nie będącej członkiem Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi mają prawa określone w
§ 12 pkt. 3 a-c.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 16
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia (pisemna rezygnacja złożona na ręce
Zarządu)
2. wykluczenia przez Zarząd na skutek:
a) zalegania ze składkami
b) nie uczestniczenia w dwóch zwyczajnych Zebraniach Walnych bez usprawiedliwienia
c) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia
d) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego.
4. śmierci członka.

§ 17
Od decyzji o skreśleniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Odwołanie należy złożyć w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania
pisemnego zawiadomienia.
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 19
Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
§ 20
1) wybory do władz odbywają się w drodze głosowania w sposób tajny, chyba że
uprawnieni do głosowania jednogłośnie postanowią inaczej,
2) za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę ważnie oddanych głosów; w
razie braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu zarządza się drugie, w którym
decyduje zwykła większość głosów,
3) władze Stowarzyszenia mogą przyjmować rezygnacje swoich członków, odwoływać
ich ze swojego składu oraz uzupełniać swój stan osobowy przez wybór; stosuje się to
również do członków innych władz wybieranych zgodnie ze Statutem,
4) wybory władz są ważne przy obecności co najmniej połowy uprawnionych. Walne
Zebranie zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę
uprawnionych obecnych na Zebraniu.
5) mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej
trwania na skutek:
a) ustania członkostwa Stowarzyszenia,
b) rezygnacji z mandatu,
c) odwołania ze składu władz lub rozwiązania danej władzy,
6) odwołanie członka ze składu władz może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania z
powodu nie wypełniania przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia
działalności niezgodnej z prawem, Statutem Stowarzyszenia i uchwałami władz
Stowarzyszenia.
7) w przypadku złożenia rezygnacji z pełnienia mandatu członka władz, Zarząd
podejmuje stosowną uchwałę o przyjęciu rezygnacji i niezwłocznie informuje
Krajowy Rejestr Sądowy.

§ 21
1) uchwały władz są podejmowane, jeżeli Statut nie stanowi inaczej zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania; przy
obliczaniu zwykłej większości głosów, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw
uchwale,
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2) uchwały i decyzje władz oraz jednostek organizacyjnych niezgodne ze Statutem
Stowarzyszenia są nieważne,
3) odwołania od uchwał i decyzji stwierdzających nieważność rozstrzyga uchwałą
Komisja Rewizyjna.
§ 22
W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie jest najwyższą
władzą Stowarzyszenia.
§ 23
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się raz do roku w terminie i w miejscu ustalonym
przez Zarząd, sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata. Nadzwyczajne Walne Zebranie może
być zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4
ilości uprawnionych członków.
Członkowie Stowarzyszenia zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad nie później
niż na 14 dni przed jego odbyciem za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, faxem
lub sms-em.
§ 24
Zebranie Walne może podejmować w każdej sprawie dotyczącej Stowarzyszenia.
Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
2. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalenie statutu i jego zmian,
4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
5. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego mienia,
6. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
8. nadawanie tytułu członka honorowego,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
10. uchwalenie wysokości składek członkowskich.
§ 25
Zwołując Walne Zebranie wyznacza się jednocześnie drugi termin, nie wcześniej niż 1/2 godz.
po pierwszym terminie.
W drugim terminie quorum nie obowiązuje.

§ 26
Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu
należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przez niniejszy Statut, ani przez uchwałę Walnego
Zebrania.
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§ 27
1. Zarząd liczy 7 członków, spośród których, na pierwszym zebraniu Zarządu wybiera się
Prezesa, 2 Zastępców Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i 2 członków zarządu.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa.

§ 28

1) Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) wykonywanie uchwał Władz Stowarzyszenia,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
2) Do reprezentowania Stowarzyszenia i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia umów,
oświadczeń woli i dokumentów, w tym dotyczących zobowiązań majątkowych wymagane
jest współdziałanie i podpisy: Prezesa Zarządu albo jednego z zastępców Prezesa Zarządu i
jednej z niżej wymienionych osób:
a) Skarbnika Zarządu
b) Sekretarza Zarządu
c) Członka Zarządu

§ 29
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 30
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, w ciągu kadencji organ ten ma
prawo uzupełnić swój skład w drodze kooptacji.

§ 31
1) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia liczy 3 członków, przewodniczący i dwóch członków.
2) Komisja Rewizyjna przeprowadza całościową kontrolę działalności Stowarzyszenia i
składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie.
3) Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
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4) Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być członkami organu
zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5) Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
6) Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą otrzymywać z tytułu pełnienia
funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 32
1) Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2) Majątek Stowarzyszenia służy działalności statutowej Stowarzyszenia.
3) Właścicielem majątku Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej „PRZYJACIEL”,

§ 33
1. Majątek Stowarzyszenia nie może służyć do:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, zwanej dalej „osobami bliskimi”.
b) 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.
c) 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 wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
d) 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.
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§ 34
1) Dochody Stowarzyszenia pochodzą:
a) ze składek członkowskich
b) z dochodów działalności statutowej
c) z dotacji, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, zapomóg, sponsoringu
d) z lokat i odsetek bankowych
e) z odpłatnej działalności pożytku publicznego
f) 1% podatku
g) darów rzeczowych
h) innych zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 35
1.Wszystkie środki pieniężne przechowywane są na kontach bankowych Stowarzyszenia z
wyjątkiem pogotowia kasowego.
§ 36
1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.Decyzje w sprawie nabywania , zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia oraz
przyjmowania darowizn i zapisów podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, z wyjątkiem majątku
nieruchomego, gdzie kompetencje należą do Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ VI
Prowadzenie dokumentacji i realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa

§ 37

Zabrania się przyjmowania płatności w gotówce o równowartości od 10 tysięcy euro w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. - o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
i finansowania terroryzmu.
§ 38

Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Politykę Ochrony Danych Osobowych
– w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ją stosuje.
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§ 39
Prowadzenie rachunkowości dla Stowarzyszenia można powierzyć członkowi
stowarzyszenia albo powierzyć w drodze umowy podmiotowi zewnętrznemu za
wynagrodzeniem na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
Podmiot taki winien posiadać polisę OC.

§ 40
1. Zarząd Stowarzyszenia tworzy Rejestr Uchwał i Protokołów, który prowadzi się w formie
papierowej lub elektronicznej.
2. W rejestrze odnotowywane są wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarządu i
Komisji Rewizyjnej.
3. Rejestr Uchwał i Protokołów znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia
4. Każdy członek stowarzyszenia ma prawo do wglądu do Rejestru Uchwał i Protokołów.
.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 41
Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia.
§ 42
Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje walne Zebranie Stowarzyszenia większością
2/3 głosów w obecności co najmniej połowy delegatów. Uchwały w sprawie zmiany nazwy,
połączenia z innym Stowarzyszeniem, rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności 3/4 delegatów.
§ 43
O ile Walne Zebranie postanawiające o likwidacji Stowarzyszenia nie postanowi inaczej,
majątek Stowarzyszenia przeznacza się na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w
Kowanówku.

Oborniki, 19.06.2020
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