Statut
Stowarzyszenia pod nazwą
Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
„PRZYJACIEL” w
Obornikach

ROZDZIAŁ I
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę : Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnej „PRZYJACIEL” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

i

Młodzieży

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oborniki Wielkopolskie, a terenem działalności obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie ma prawo tworzenia kół.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątki podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.
Koła mają prawo używania podobnych pieczątek za zgodą Zarządu.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§5
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
§6
1. Stowarzyszenie realizuje cele w sferze zadań publicznych podejmując działania na rzecz
osób niepełnosprawnych, w szczególności przez:
1) inspirowanie w celu tworzenia placówek rehabilitacyjnych, szkolnych, opiekuńczych
oraz stanowisk pracy dla młodzieży niepełnosprawnej,
2) współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi działającymi na rzecz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie kraju i za granicą,
3) prowadzenie działalności opiekuńczej i rehabilitacyjnej oraz ochrony i promocji
zdrowia osób niepełnosprawnych,

4) prowadzenie pedagogizacji, działalności popularyzatorskiej, wydawniczej oraz
informacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
5) współpraca i pomoc społeczna, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
6) działanie na rzecz wspierania produkcji i projektowania pomocy oraz sprzętu
rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
7) współdziałanie z władzami samorządowymi w celu wprowadzania udogodnień dla
osób niepełnosprawnych,
8) prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i integracyjnej oraz krajoznawczowypoczynkowej na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
§7
Zadania swoje Stowarzyszenie realizuje przez:
1) prowadzenie własnych placówek prowadzących rehabilitację i opiekę nad dziećmi i
młodzieżą niepełnosprawną,, a także współpracę z innymi zakładami i placówkami o
takiej samej działalności,
2) prowadzenie akcji informacyjnej i szkoleniowej,
3) zbiórki publiczne pieniędzy i sprzętu rehabilitacyjnego, kwesty wśród
przedsiębiorstw,
4) współtworzenie i współpracę z osobami prowadzącymi warsztaty dla młodzieży
niepełnosprawnej,
5) organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży i osobom
niepełnosprawnym oraz ich rodzinom,
6) podejmowanie wszelkich innych działań mających za zadanie realizację celów
Stowarzyszenia (w tym: organizowanie imprez charytatywnych) i przeznaczenie
dochodów z nich na cele określone statutem,
7) prowadzenie własnej działalności gospodarczej na ogólnych zasadach określonych w
odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych a cały
dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
§8
Działalność pożytku publicznego opisana w § 6 jest realizowana nieodpłatnie.
§9
Działalność opisana w § 7 jest realizowana nieodpłatnie jednak może być również
realizowana odpłatnie.
§ 10
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który
pragnie realizować jego cele, a członkiem wspierającym osoba prawna.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych
2) członków wspierających
3) członków uczestników
4) członków honorowych.
§ 12
Zarząd Stowarzyszenia przyjmuje członków na podstawie podpisanej przez nich deklaracji
członkowskiej.

§ 13
Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnosprawna lub ubezwłasnowolniona (za
zgodą rodziców lub opiekunów). Członek uczestnik ma prawa określone w § 15 pkt. 1 – 3.
§ 14
Członkostwo honorowe nadaje walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Tytuł członka
honorowego może zostać nadany członkowi zwyczajnemu lub osobie nie będącej członkiem
Stowarzyszenia. Członkowie honorowi nie będący członkami zwyczajnymi mają prawa
określone w § 15 pkt. 1 – 3.
§ 15
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia,
2) korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
3) występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 16
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1) czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, w szczególności w Zebraniach Walnych
i pracach organów do których został wybrany,
2) regularnego opłacania składek członkowskich.
§ 17

Członek wspierający ma prawo do występowania z wnioskami i postulatami do władz
Stowarzyszenia, a obowiązek do regularnego opłacania składek.
§ 18
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
2) skreślenia przez Zarząd na skutek zalegania ze składkami przez okres roku, lub nie
uczestniczenia w dwóch zwyczajnych Zebraniach Walnych bez usprawiedliwienia,
3) śmierci członka.
§ 19
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.
ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Stowarzyszenia,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 21
Kadencja władz trwa 4 lata.
§ 22
1) wybory do władz odbywają się w sposób tajny , jeśli uprawnieni do głosowania
jednogłośnie nie 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) delegaci na Walne Zebranie wybierani są w kołach w wyborach jednostopniowych,
4) 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,
5) 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.
6) 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,

7) 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.
§ 23
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,
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.

§ 24
W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie jest najwyższą
władzą Stowarzyszenia.
§ 25
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.
§ 26
Zebranie Walne może podejmować w każdej sprawie:
W szczególności do kompetencji władz Stowarzyszenia należy:
1) wybór władz Stowarzyszenia oraz udzielanie im absolutorium,
2) zmiany Statutu,
3) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego mienia,
4) uchwalenie programu działalności Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
6) nadawanie godności członka honorowego,
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.
§ 27
Zwołując Walne Zebranie wyznacza się jednocześnie drugi termin, nie wcześniej niż ½ godz.
po pierwszym terminie.
W drugim terminie quorum nie obowiązuje.

§ 28
Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie
zastrzeżone przez niniejszy Statut, ani przez uchwałę Walnego Zebrania.
§ 29
Zarząd liczy od 5 do 15 członków w zależności uchwały Walnego Zebrania powołującego
Zarząd, spośród których, na pierwszym zebraniu Zarządu wybiera się Prezesa, dwóch
zastępców Prezesa, Sekretarza i Skarbnika. Pozostali członkowie pełnią funkcje pomocnicze.
1) Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
§ 30
1) Zarząd:
a) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
b) kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
c) tworzy warunki do realizacji podstawowych celów działalności kół,
d) koordynuje i nadzoruje pracę kół i ocenia ich działalność,
e) wykonuje uchwały władz Stowarzyszenia.
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 lub jednego z Zastępców Prezesa Zarządu i
jednej z niżej wymienionych osób:
a) Skarbnika Zarządu
b) Sekretarza Zarządu
c) Członka Zarządu
§ 31
Zarząd podejmuje uchwały większością głosów.
§ 32
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, w ciągu kadencji organ ten ma
prawo uzupełnić swój skład w drodze kooptacji.
§ 33
1) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia liczy 3 – 5 członków,
2) Komisja Rewizyjna przeprowadza całościową kontrolę działalności Stowarzyszenia i
składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie,
3) Komisja Rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
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) Członkami 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
Koła
§ 34
Członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 5 mogą założyć koło, jako terenową
jednostkę organizacyjną. Koło może powstać również w innej miejscowości, aniżeli siedziba
Stowarzyszenia. Koła powstają za zgodą Zarządu.
§ 35
Władzami koła są Rady Koła. Rady kierują bieżącą pracą Koła.
Koło może zdecydować, że zamiast Rady funkcje pełnić będzie Przewodniczący koła. Rada
lub Przewodniczący wybierani są przez Walne Zebranie Koła. Walne Zebranie Koła zwołuje
się na takich zasadach jak Walne Zebranie Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 36
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”,
4) zabrania się 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”
5) zabrania się 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.
6) 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 wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

7) zabrania się 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.
§ 37
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 odpłatnej działalności pożytku publicznego
e) z własnej działalności gospodarczej,
2) Prezes Stowarzyszenia lub inne upoważnione przez niego osoby ma prawo w imieniu
Stowarzyszenia nabywać, zbywać i obciążać nieruchomości oraz przyjmować darowizny i
zapisy.
3) Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia określają
obowiązujące przepisy prawa.
§ 38
Wysokość minimalnej składki członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 39
Z chwilą rejestracji Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi
Stowarzyszenia.
§ 40
Kadencja Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia trwa do dnia powołania nowych władz
przez Walne Zebranie zwołane po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
§ 41
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.
§ 42
O ile Walne Zebranie postanawiające o likwidacji Stowarzyszenia nie postanowi inaczej,
majątek Stowarzyszenia przeznacza się na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w
Kowanówku.
Oborniki, dn.27.02.2015

