
 

S T A T U T

Stowarzyszenia „Dać Pomoc”

Tekst jednolity
Uwzględniający zmiany

Uchwalone na Walnym Zebraniu
w dniu 26 listopada 2008r.



Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

    Stowarzyszenie nosi nazwę „Dać  Pomoc”.

§ 2

    Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, 
a siedzibą miasto Kościan.

§ 3

    Stowarzyszenie  posiada  osobowość  prawną,  używa  pieczęci  z  napisem
Stowarzyszenie „Dać Pomoc” i może posiadać odznakę członkowską.

§ 4

    Stowarzyszenie działa  na podstawie Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r.-
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20,poz. 104 póź.zmianami),  Ustawy z
dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr
56.poz 873), oraz niniejszego statutu.

Rozdział 11

Cele i Formy działania Stowarzyszenia.

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Pobudzenie  aktywności  społeczeństwa  w  celu  organizowania  pomocy
najbardziej potrzebującym.

2.  Gromadzenie  środków  materialnych  dla  zaspokojenia  potrzeb  najbardziej
potrzebującym
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3.  Współdziałanie  z  władzami  publicznymi  (rządowymi  i  samorządowymi
wszystkich szczebli).

4. Wyszukiwanie osób, którym pomoc jest niezbędna.
5  Podejmowanie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych

w społeczeństwie.
6.  Kompensowanie  skutków  niepełnosprawności  w  sferze  funkcjonowania

społecznego, psychicznego, fizycznego i ekonomicznego.
7.  Zachęcanie różnych osób do podejmowania zadań w charakterze   
    wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich działalności.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Organizowanie grup samopomocy osób przewlekle chorych.
2.Pomoc  w  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  poprzez  prowadzenie  lub

wspieranie działalności ośrodków rehabilitacyjnych, Warsztatów Terapii 
    Zajęciowej, Zakładów  Adaptacji Zawodowej.
3.Zapewnienie  opieki  terminalnej  poprzez  zorganizowanie  hospicjum i  domu

spokojnej starości.
4.Pozyskiwanie  dobrowolnych  składek,  darowizn,  organizowanie  kwest,  bali

dobroczynnych, imprez kulturalnych.
5.Wspieranie  inicjatyw grup  i  środowisk  społecznych  spoza  Stowarzyszenia,

jeżeli  cele  i  metody  ich  działania  są  zgodne  z  działalnością  statutową
Stowarzyszenia i obowiązującym prawem.

6.Wykorzystywanie  posiadanej  poprzez  członków  Stowarzyszenia  wiedzy
specjalistycznej w udzielaniu wzajemnej pomocy. 

7. Świadczenie różnorodnych usług, prowadzenie zespołów rehabilitacyjnych i
edukacyjnych,  działalności  rehabilitacyjno  -  rekreacyjnej,  sportowej,
organizowanie  dowozu  itp.  oraz  poradnictwo  i  doradztwo  dla  osób
niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego. 

8.Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami
i  rozmiarach  służących  realizacji  celów  statutowych  przeznaczając  cały
dochód wyłącznie na działalność statutową stowarzyszenia.

9. Inne formy działania zgodne z obowiązującym prawem.
10.Stowarzyszenie nie zastępuje w swej działalności instytucji państwowych w

wypełnianiu ich zadań.
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   § 7

    Stowarzyszenie „Dać Pomoc” działa w obszarze użyteczności publicznej 
zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i prowadzi działalność 
odpłatną i nieodpłatną z zachowaniem przepisów ustawy oraz zgodnie z 
celami stowarzyszenia.

I. Do działalności odpłatnej stowarzyszenia „Dać Pomoc”  należy:
PKD 4939Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej 
                       niesklasyfikowany.
W ramach tej działalności stowarzyszenie może organizować dowóz do
różnego  typu  placówek  rehabilitacyjnych  na  zabiegi  lecznicze,
fizjoterapeutyczne, edukacyjne, terapeutyczne.

II. Do działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia „Dać Pomoc” należy:
1. kod PKD 8690A - działalność fizjoterapeutyczna.

W ramach tej działalności stowarzyszenie może prowadzić zajęcia
indywidualne lub zespołowe  w takich dziedzinach jak: diagnostyka

     fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia masaż leczniczy, 
     terapia ruchowa itp.
2. kod  PKD  8690E.  –  pozostała  działalność  w  zakresie  opieki

zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
     Działalność ta związana jest z prowadzeniem profilaktyki i promocji
     zdrowia, działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, działalność
     w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów 
     i psychoterapeutów.
3. kod PKD 8560Z – działalność wspomagająca edukację. 

Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  w  zakresie  pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.

4. PKD 8891Z - Opieka dzienna nad dziećmi.
Stowarzyszenie  może  organizować  prowadzenie  świetlicy
środowiskowej, włączając również dzieci niepełnosprawne. 

5. kod PKD 8899Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania,
gdzie indziej nie sklasyfikowana.
W ramach tej działalności stowarzyszenie może prowadzić pomoc
społeczną  i  poradnictwo  dla  dzieci  i  młodzieży,  działalność
prewencyjną  przeciwko  przemocy  wobec  dzieci,  działalność
społeczną sąsiedzka i lokalną, działalność charytatywną polegająca
na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w
ramach pomocy społecznej.

6. Kod  PKD  8551Z  –  Pozaszkolne  formy  edukacji  sportowej  oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych. 
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W  ramach  tej  działalności  stowarzyszenie  może  organizować
zajęcia sportowe i rekreacyjne poprzez zajęcia gimnastyczne, naukę
pływania itp.

Rozdział  III

Członkowie Stowarzyszenia ,ich prawa i obowiązki

§ 8

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca zdolność do
czynności  prawnych  i  pełnię  praw  publicznych,  której  bliskie  są  cele  i
działalność  Stowarzyszenia  i  która  zobowiązuje  się  do  przestrzegania
postanowień niniejszego statutu.

2. Przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia następuje na mocy, uchwały Zarządu
po przedstawieniu przez kandydata pisemnej deklaracji.

3. Członkowie  –  założyciele   z  chwilą  rejestracji  Stowarzyszenia  stają   się
członkami stowarzyszenia.

4. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec nie mający miejsca
zamieszkania  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  o  ile  spełni  warunki
określone w § 8  ust.1 i 2.

5. Osoba prawna może być wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie  Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Uczestniczenie we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
2. Korzystania  ze świadczeń Stowarzyszenia
3. Zgłaszanie  wniosków,  inicjatyw  propozycji  we  wszystkich  sprawach,  które

dotyczą działalności Stowarzyszenia.

§  10

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
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1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania  postanowień  Statutu,  regulaminów  wewnętrznych  oraz

przepisów prawa.
3. Terminowego płacenia składek członkowskich i wpisowego.

                                                       
                                                            §  11

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje wskutek:

1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie na podstawie Uchwały Zarządu.
3. Śmierć członka Stowarzyszenia.

                                                           
§  12

W  sprawach dotyczących członkostwa od Uchwały Zarządu służy odwołanie do
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§  13

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
organizacji w stosunku do jej członków lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie lub 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 dale „osobami bliskimi”.

2. Zabrania się przekazywania ich majątku na rzecz ich 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 wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu organizacji.
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4. Zabrania się   dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub
usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  członkowie  organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. W razie zmniejszania się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie

trwania kadencji, uzupełnienie ich składu  może nastąpić w drodze 
kooptacji. Kooptacji dokonują członkowie organu, którego składu ulega
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu
organu pochodzącego z wyboru.

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  podejmuje  uchwały  w

przedmiocie:
a/  uchwalenia programu działalności Stowarzyszenia,
b/  zatwierdzania porządku swych obrad,
c/  wyboru Zarządu , Komisji Rewizyjnej.
d/  rozpatrywania sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
     spraw przedstawionych przez te organy,
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e/  udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f/  zmiany statutu,
g/  uchwalenia regulaminu pracy Zarządu Komisji Rewizyjnej.    
h/  uchwalania rocznego preliminarza finansowego oraz wysokości wpisowego
i/   podejmowania uchwał o odwołanie z funkcji członków władz 
     Stowarzyszenia,
j/   podejmowanie innych uchwał w sprawach nie należących do kompetencji
     pozostałych organów,
k/  rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 17

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się 1 raz w roku do końca
marca i zwoływane jest przez Zarząd. O terminie , miejscu i porządku Walnego
Zebrania Zarząd zawiadamia członków na 2 tygodnie przed datą zebrania.

                                                              

                                                              § 18

Na wniosek Zarządu , Komisji Rewizyjnej albo 1/5 członków Stowarzyszenia
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w trybie określonym w
§ 17.

§ 19

Walne  Zebranie  Członków  podejmuje  swoje  uchwały  zwykłą  większością
głosów  w głosowaniu  jawnym w obecności  ½  ogólnej  liczby  członków.  W
sprawach członkowskich uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 20

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd  składa  się  z  7  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie  w

głosowaniu tajnym.

§ 21
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1. Zarząd na  pierwszym posiedzeniu  wybiera  ze  swego  składu  Prezesa,  jego
zastępcę, sekretarza i skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące.
3. Uchwały  Zarządu  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w  głosowaniu

jawnym w obecności co najmniej połowy członków.
4. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
3. Opracowanie szczegółowych programów działania Stowarzyszenia.
4. Przygotowanie projektu preliminarza finansowego.
5. Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  gospodarowania  majątkiem

Stowarzyszenia.
6. Powoływanie organów doradczych, opiniodawczych.
7. Uchwalanie regulaminów funduszy celowych.
8. Zatrudnienie pracowników Biura Stowarzyszenia.

§ 23

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja  Rewizyjna  na  pierwszym posiedzeniu  wybiera  ze  swego  składu

Przewodniczącego. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej 
     - nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 
       w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tyt.
        zatrudnienia.
     - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
     -  mogą  otrzymywać  z  tyt.  pełnienia  funkcji  w  stowarzyszeniu  zwrot
uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż
określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób
kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. 
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§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Dokonywanie  bieżących  i  określonych  kontroli  działalności  finansowej

Zarządu Stowarzyszenia.
2. Składanie  Walnemu  Zebraniu  sprawozdań  oraz  wniosków  w  zakresie

udzielania absolutorium Zarządowi.
3. Uchwalanie  regulaminu  pracy  Komisji  Rewizyjnej,  który  podlega

zatwierdzaniu przez  Walne Zebranie.
4. Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  zwykłą  większością  głosów  w

głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§ 25

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1. Wpisowe i składki członkowskie.
2. Dotacje,  darowizny,  zapisy,  składki,  oraz  inne  przysporzenia  majątkowe

dokonywane  na  rzecz  Stowarzyszenia  przez  krajowe  i  zagraniczne  osoby
fizyczne i prawne.

3. Wpływy ze zbiórek publicznych, prawa materialne, nabyte w okresie trwania
Stowarzyszenia.

§ 26

Prawa ofiarodawców:
1. Ofiarodawcy mają określić przeznaczenie dokonanego przysporzenia.
2. Zastrzeżenie ofiarodawcy wiąże Stowarzyszenie.
3. Stowarzyszenie prowadzi Księgę Ofiarodawców.
4. Osobom  oraz  instytucjom  szczególnie  zasłużonym  dla  Stowarzyszenia

Zarządu może przyznać dyplom honorowy.

§ 27
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1. Stowarzyszenie gromadzi swe fundusze na koncie bankowym.
2. Stowarzyszenie ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walutach obcych

we własnym banku i może z nich korzystać zgodnie z prawem dewizowym.

§ 28
1. Oświadczenie  woli  w  imieniu  Stowarzyszenia  w  zakresie

zaciągania zobowiązań majątkowych składa: 2 członków Zarządu
albo pełnomocnik -  Członek Zarządu w granicach umocowania. 

2. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich 
      innych niż majątkowe składa: 1 członek Zarządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie zmiany 
Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej 1/2 członków Stowarzyszenia w I terminie i 
większością 1/2 głosów bez względu na liczbę obecnych w II terminie.

§ 30

W razie podjęcia Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien zostać przeznaczony 
majątek Stowarzyszenia.

§ 31

W  terminie  jednego  miesiąca  od  zarejestrowania  Stowarzyszenia  zostanie
zwołane  pierwsze  Walne  Zebranie  Członków,  a  w  wypadku  konieczności
Zatwierdzania regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej następnie
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno zostać zwołane w terminie
jednego miesiąca od terminu poprzedniego Walnego Zebrania Członków.
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§ 32

Niniejszy Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 6 sierpnia
1999r.
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