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ROZDZIAŁ I
NAZWA, TEREN I CHARAKTER PRAWNY
1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
"PROMYK" zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.
2. Terenem działania jest terytorium Rzeczpospolitej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gmina
Komorniki.
3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach i
posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
4. Celami Stowarzyszenia są:
a) prowadzenie działalności pożytku publicznego poprzez działalność na rzecz dzieci, młodzieży i
dorosłych niepełnosprawnych z dodatkowymi schorzeniami oraz ich rodzin, działalność na rzecz
integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób,
b) integracja i reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
szczególności działania integracyjne i reintegracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych, które podlegają
wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie uczestniczyć w życiu
zawodowym, społecznym i rodzinnym.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. Odpłatną działalność pożytku
publicznego Stowarzyszenie prowadzi jedynie w zakresie organizacji wyjazdów i wycieczek.
5. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez zadania w zakresie:
a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
c) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;

d) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
e) działalności charytatywnej;
f) ochrony i promocji zdrowia;
g) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
h) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
i) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
j) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
k) promocji i organizacji wolontariatu
oraz inne działania dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów prawa służące realizacji celów
statutowych.
promocji i organizacji wolontariatu.
6. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy ogółu członków oraz na wolontariacie
w rozumieniu w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
7. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) i honorowych
8. Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni podopieczny, rodzice lub opiekunowie prawni.
9. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklarowała na rzecz
Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
10. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła szczególny wkład w rozwój Stowarzyszenianadanie godności następuje przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
11. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
12. Prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
b) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd oraz z wszelkich form
pomocy prowadzonej przez Stowarzyszenie;
c) zgłaszać. wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
13. Obowiązki członka zwyczajnego Stowarzyszenia:
a) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych;
b) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnie opłacać składki.
14. Członek wspierający i honorowy ma prawo:
a) uczestniczyć czynnie w działalności Stowarzyszenia;
b) korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia;
c) nosić odznaki organizacyjne.
15. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek:
a) regularnie wywiązywać się z deklarowanych świadczeń;
b) przestrzegać uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
16. Utrata członkostwa następuje w razie:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
b) wykreślanie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek
przez okres pół roku;
c) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku rażącego działania na szkodę
Stowarzyszenia
Członkowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu 14 dni do Sądu Koleżeńskiego

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
17. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
Kadencja władz trwa 4 lata
18.Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia
a) Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne
b) Walne Zebranie obraduje z uchwalonym przez siebie regulaminem
c) Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykle większością głosów przy obecności ~
- co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania ( w pierwszym terminie )
- bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania (w drugim terminie po 30
minutach )
d) Uprawnieni do głosowania na Walnym Zebraniu są członkowie, którzy nie zalegają z opłaceniem
składek dłużej niż 6 miesięcy.
19. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
a) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium
Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu
b) wybór w jawnym głosowaniu Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego
c) uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
d) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
e) uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich
g) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmian
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i sposobie rozporządzania majątkiem
Stowarzyszenia
20. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane :
a) na podstawie uchwały Zarządu;
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 30 dni od daty zgłoszenia zadania i
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
21. O zwołaniu Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest powiadomić członków
pisemnie przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem. Powiadomienie o Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu powinno zawierać: miejsce, termin, porządek obrad oraz informację na czyje
żądanie jest zwołane.
22. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 osób w tym: przewodniczącego, sekretarza i
skarbnika. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie, a
posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu
23. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia
c) uchwalanie rocznych planów pracy i budżetu Stowarzyszenia
d) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia
f) prowadzenie imiennego spisu członków Stowarzyszenia i stałe uaktualnianie go.

24. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy Zarządu w tym przewodniczącego lub zastępców
przewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
25. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego Komisji.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności statutowej i finansowej władz Stowarzyszenia i jego majątku oraz
przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych;
b) udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
c) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu;
d) przekładanie Walnemu Zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
e) przedkładanie Walnemu zebraniu wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej ½ liczby członków, w tym Przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie.
Osoby zasiadające w komisji rewizyjnej stowarzyszenia muszą spełnić warunki przewidziane w art.
20 pkt 6 ustawy, a więc przewidujące iż członkowie komisji rewizyjnej nie mogą:
- być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000
r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26,poz.
306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 ).
26. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, w tym Przewodniczącego
1. Sąd Koleżeński rozstrzyga wszelkie spory między członkami Stowarzyszenia i Zarządem
oraz między poszczególnymi członkami.
2. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w pełnym składzie większością głosów,
27. W razie zmniejszenie się w czasie kadencji, składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo do dokoptowania nowych członków. Liczba osób
dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu
Koleżeńskiego.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
28. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze.
29. Fundusze Stowarzyszenia to:
a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b) wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie
c) darowizny
30. Wszelkie postanowienia władz Stowarzyszenia zamierzające do zmniejszania majątku
Stowarzyszenia wymagają zgody Walnego Zebrania.
31. Pisma i dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym wymagają podpisów
dwóch osób: Przewodniczącego lub jego Zastępcy oraz Skarbnika Stowarzyszenia.
32. Stowarzyszenie nie może ze swego majątku udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań
majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi 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 związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”.

33. Stowarzyszenie nie może przekazać swojego majątku na rzecz członków stowarzyszenia,
członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
34. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu danej organizacji.
35. Stowarzyszenie nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
36. Zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz rozwiązanie się Stowarzyszenia mogą być przedmiotem
obrad Walnego Zebrania, tylko wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad
Zebrania.
37. Walne Zebranie podejmuje uchwałę o zmianie Statutu, lub rozwiązaniu się Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
Wraz z uchwałą o rozwiązaniu się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwalę o
powołaniu Komisji Likwidacyjnej oraz określa cele, na jakie będzie przeznaczony majątek
Stowarzyszenia
38. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany innym
organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.
ZA ZARZĄD
Bogdan Maćkowiak
Ryszard Szwed
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Alina Płotkowiak
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