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ROZDZIAŁ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

 
 

 

1. Wrocławskie Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi i Osobami Specjalnej Troski 

zwanego dalej Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną, działającą na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. 

Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 

1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”. 
 

2. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony. 

 
 

§ 2 
 
 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska 
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Wrocław. 

4. Stowarzyszenie prowadzi biuro regionalne pod adresem, Kaczorów  

5. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. 

6. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami kraju Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Stowarzyszenie używa własnej pieczęci i znaku 
 

§ 3 
 
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i tytuły honorowe i przyznawać je osobom 
fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. 
 
 

§ 4. 
 
 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

2. Członkowie Zarządu mogą pobierać za swoją pracę wynagrodzenia.  

3. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Stowarzyszenia 

i nie może być przeznaczony do podziału między członkami. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych  
               zasadach  określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności  

gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych  
 

 



 
       
 
 
Rozdział 2 
Cel i sposoby ich realizacji 
§ 5. 
1. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania i działalności. Celem działania 
Stowarzyszenia jest w szczególności: 
1.1. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych ich 
rodzin i opiekunów, 
1.2.Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 
1.3.Organizacja pomocy przystosowaniu do życia w społeczeństwie oraz integracji z nim.  
1.4.Szeroko rozumiana pomoc i wsparcie we wszystkich dziedzinach życiaosobom niepełnosprawnym 
i ich rodzinom, 
1.5. Propagowanie idei pomocy osobom niepełnosprawnym, 
1.6. Edukacja osób niepełnosprawnych, 
1.7. Udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych osobom              niepełnosprawnym i ich rodzinom, 
 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 
2.3. Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, 
2.4.0rganizowanie i przeprowadzanie zajęć imprez sportowych dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin 
2.5.Organizowanie dla osób niepełnosprawnych wyjazdów i charakterze rehabilitacyjnym i 
rekreacyjnym. 
2.6.Organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
2.7.Wspólpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, 
wychowawczą i oświatową w kraju i za granicą, 
2.8 Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, 
konferencji dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów, 
2.9. Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu 
problemów prawnych, wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych. 
2.10 Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów„ aukcji przeznaczonych na cele 
statutowe, 
2.11. Inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom stowarzyszenia. 
2.12 Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa. 
2.13 Doradztwo obywatelskie. 
2.14 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
§.6. 
1. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego realizowana jest przez Stowarzyszenie w następujący 
sposób: 
1.1 
.1.3.0rganizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
1.4.0rganizowanie i przeprowadzanie zajęć oraz imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzinom. 
1.5.0rganizowanie dla osób niepełnosprawnych wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i 
rekreacyjnym. 
1.6.0rganizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych i ich rodzinom 



1.7.Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, 
wychowawczą i oświatową kraju i za granicą 
1.8. Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów spotkań, wykładów, 
konferencji, dla osób z niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów 
1.9.Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym, osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu 
problemów prawnych, wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych 
1.10. Organizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów, aukcji przeznaczonych na cele 
statutowe 
1.11.Inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Stowarzyszenia. 
1.12 Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa. 
1.13 Doradztwo obywatelskie 
2. Działalność odpłatna pożytku publicznego realizowana jest w następujący sposób:  
2.3.Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. 
2.4.Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 
2.5.Organizacja dla osób niepełnosprawnych wyjazdów o charakterze rehabilitacyjnym i 
rekreacyjnym 
2.6.0rganizowanie różnych form rozwoju kulturalnego osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
2.7.Współpraca z instytucjami organizacjami zajmującymi się podobną działalnością rehabilitacyjną, 
wychowawczą, oświatową w kraju i za granicą 
2.8.Prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie warsztatów, spotkań, wykładów, 
konferencji dla osób niepełnosprawnych, oraz ich rodzin , opiekunów. 
2.9.Udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom, prawnym, osób niepełnosprawnych w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych, opiekuńczych i socjalnych.                                                 
2.10.0rganizowanie imprez dobroczynnych i zbiórek darów, aukcji przeznaczonych na cele statutowe. 
2.11.Inicjowanie i prowadzenie innych form działalności służących celom Stowarzyszenia. 
2.12 Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa. 
Doradztwo obywatelskie. 
 
3. Zakresy prowadzonej działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego, będą 
rachunkowo wyodrębnione w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników 
każdej z tych działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości oraz o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 
 
Rozdział 3. 
§7. 
Członkowie i ich prawa i obowiązki. 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
Zwyczajnych, 2. Wspierających, 
3. Honorowych, 
§ 8. 
1. Członkiem Zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną 
zdolność do czynności prawnych, wyrażający chęć do przynależności i działania w ramach 
Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami, zasadami i regulaminami Statutowymi. 
  2. Członek zwyczajny posiada czynne i bierne prawo wyborcze. 
3. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o złożoną pisemną deklarację. 
§9. 
 

5 



1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje 
wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe Stowarzyszenia pisemną deklaracją. 
2.Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego 
i biernego prawa wyborczego. 
 3.Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych darowizn ,  
przestrzegania statutu i  uchwał władz Stowarzyszenia oraz opłacenia składek . 
§10. 
1.Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużona dla 
Stowarzyszenia Decyzję o nadaniu honorowego podejmuje Walne Zebranie. 
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego 
z wyłączeniem czynnego i biernego prawa  wyborczego 
3.Członek honorowy jest zwolniony z opłacenia                        składek. 
§11. 
Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi mają prawo zgłaszania wniosków w sprawie kierunków 
i form pracy Stowarzyszenia. 
§ 12 
Członkostwo ustaje na skutek: 
1 dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu. 
. 2 skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 
składek lub innych zobowiązań przez okres co najmniej 12 miesięcy mimo pisemnego upomnienia. 
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w wypadku popełnienia 
czynu niegodnego członka Stowarzyszenia. 
4. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia. 
      5. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka w                                spierającego.                         
§ 13 
 1. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje     Zarząd. 
Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo o 
odwołaniu do Walnego Zebrania Członków 
Odwołanie dokonane pisemnie w ciągu 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu 
powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 
Rozdział 4. 
Władze Wrocławskiego Stowarzyszenia 
§14. 
1. Władzami Stowarzyszenia są 
  a. Walne Zebranie 
Zarząd 
Komisja Rewizyjna 
Kadencja władz trwa 5 lata 
3. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
4.  Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są tajne. 
§ 15. 
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.                    
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz na 2 lata???, nie później niż do 30 czerwca. 
3. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście mając jeden głos 
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie  
lub w inny sposób, tj. emailem w czasie nie krótszym niż 7 dni przed terminem zebrania. 
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Własnej inicjatywy 
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Na Wniosek Komisji Rewizyjnej 
Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia 
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złoż0ne na 
piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz z proponowanym Porządkiem Obrad. 
7.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później 
niż 3 tygodnie od otrzymania wniosku, 
8 .W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu 
na liczbę obecnych członków. 
§ 16. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy 
Uchwalenie kierunków działalności Stowarzyszenia 
Uchwalenie zmian Statusu Rozpatrywanie i zatwierdzanie Sprawozdań organów Stowarzyszenia. 
Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia Absolutorium dla członków Zarządu  
Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składów Organów. 
Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego. 
Uchwalenie wysokości składek członkowskich. 
Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych i związków 
o podobnym profilu działalności. 
Podejmowanie Uchwał o połączenie Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem o podobnych celach 
statutowych. 
Rozpatrywanie odwołań od  uchwał Zarządu, podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczącej 
działalności statutowej 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 
 
 
§17. 
 1.. Zarząd składa się z Prezesa, , Sekretarza, Skarbnika 
 2.Prezesa, Sekretarza i Skarbnika członkowie Zarządu wybierają  z pośród 
       siebie na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zebraniu na którym                    
       zostali wybrani na członków Zarządu.                                                                 
    3.  Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 
 4    . Utrata mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji następuje w 
         przypadku: 
a/odwołanie na mocy uchwały Walnego Zebrania, 
b/zrzeczenia się mandatu członka Zarządu, 
c/ustania członkostwa Stowarzyszenia. 
§18, 
Zarząd Stowarzyszenia ma charakter reprezentacyjny i wykonawczy – kieruje działalnością 
Stowarzyszenia i składa sprawozdanie z działalności przed Walnym Zebraniem.  
Zarząd podlega kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy: 
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
opracowywanie rocznego programu działania i projektu budżetu Stowarzyszenia, 
przyjmowanie i wykluczanie członków 
prowadzenie ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich 
składanie sprawozdań z działalności i finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
organizacji pożytku publicznego . 
 



Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie (prezesa, skarbnika, sekretarza). 
Prezesem zostaje osoba uzyskująca największą liczbę głosów, a pozostałe osoby są członkami Zarządu 
i wybierają spośród siebie skarbnika i sekretarza. 
 
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może: 
 
a) tworzyć biura, 
 
b) zatrudniać pracowników, 
 
c) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej 
umowy 
 
Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes działający wspólnie z jednym 
członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu. 
 
 Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie nabywania praw i zaciągania 
zobowiązań majątkowych wymaga się wspólnego działania dwóch członków Zarządu. 
11.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb. 
 
Prezes Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie lub przestaje pełnić swoje funkcje, jeżeli z 
działalności zrezygnuje więcej niż 2/3 składu Zarządu. 
 
Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania. 
Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu. Do utraty mandatu członka Zarządu 
stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 1 pkt. 1 do 12. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje Walne Zebranie w celu powołania nowego Zarządu. 
 
Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować nowych członków na miejsca zwolnione w liczbie nie 
większej niż 1/3 ich składu na podstawie protokołu Komisji Skrutacyjnej z ostatniego Walnego 
Zebrania Członków. W pozostałych przypadkach konieczne są ponowne wybory. 
 
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, za pełnione funkcje w Zarządzie. Wysokość 
należnego wynagrodzenia będzie ustalana uchwałą Komisji Rewizyjnej.  
 
§ 19 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno-nadzorczym Stowarzyszenia. 
Komisja składa się z 3 członków wybranych w czasie Walnego Zebrania, 
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący wybrany z pośród członków Komisji. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia i nie byli skazani prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe i finansowe. 
§20. 
Kadencja Komisji Rewizyjnej twa 5 lat. 
Utrata mandatu Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji następuje w przypadku:  
a/ odwołania na mocy uchwały Walnego Zebrania 
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         b / zrzeczenia się mandatu członka Komisji Rewizyjnej, 
         c  / ustania członkostwa w Stowarzyszeniu. 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb 
Posiedzenie Komisji należy zwołać także na wniosek Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wniosku. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a/ Kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu a w szczególności: 
    - badanie okresowych sprawozdań finansowych 
            b/ Kontrola sposobu załatwiania wniosków składanych przez członków 
Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań z własnej działalności i działalności Zarządu 
Dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Stowarzyszenie jego zadań statutowych. 
Wnioskowanie na Walnym Zebraniu o udzielenie absolutorium dla Zarządu 
Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu. 
§21 
Składki członkowskie 
 
Wysokość składek członkowskich ustała Walne Zebranie członków                                        
     Stowarzyszenia. 
Sposób wniesienia składki członkowskiej; 
a/ jednorazowo  do kasy lub na konto Stowarzyszenia, 
b/ na raty ,( decyzje o rozłożeniu na raty podejmuje Zarząd) 
 
 
Rozdział 5. 
Majątek 
§ 21. 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe oraz: 
2.  
składki wpisowe w wysokości oraz składki członkowskie  
wpłaty dobrowolne, darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia, 
środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej, 
dotacje i subwencje, 
oprocentowanie rachunków bankowych i lokat, 
środki przekazywane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
inne źródła dopuszczone przez przepisy prawa oraz dochody z nieruchomości lub ruchomości 
będących własnością lub użytkowaniem. 
2. Zabrania się i niedopuszczalne jest : 
: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 
członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy 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 (w dalszej 
części zwani „osobami bliskimi”), 
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków jego organów lub 
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, 



zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia lub jego 
pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe. 
Rozdział 6 
Postanowienia końcowe 
§ 22 
 
Cały dochód Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji zadań statutowych należących do sfery zadań 
publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność pożytku publicznego. 
Środki pieniężne mogą być przechowywane na: 
     a) rachunkach bankowych Stowarzyszenia 
     b) w gotówce w kasie Stowarzyszenia 
 
 
Rozdział 7 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 
§ 23 
 
Zmiany statutu wymagają uchwały podjętej na Walnym Zebraniu Członków w obecności co najmniej 
połowy członków, większością 2/3 głosów. Głosowanie w tej sprawie odbywa się jawnie. 
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej na Walnym Zebraniu większością 2/3 głosów, 
w obecności co najmniej połowy członków. 
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie majątku 
Stowarzyszenia. Walne Zebranie powierza likwidację Stowarzyszenia ostatniemu Zarządowi lub 
wyznacza likwidatora. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy prawa cywilnego. 
 
 


