S TAT U T
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
" S ZAN SA"
w Bielsku Podlaskim
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób niepełnosprawnych, towarzyszących oraz
wspomagających
i
nosi
nazwę
Stowarzyszenie
Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym "Szansa" w Bielsku Podlaskim, zwane dalej Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr79, poz. 855 z późn. zm.) oraz
niniejszego Statutu.
§2
Stowarzyszenie działa na terytorium Polski, siedzibą Stowarzyszenia jest
miasto Bielsk Podlaski.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem
osób niepełnosprawnych, towarzyszących i wspomagających, w szczególności
inwalidów na wózkach, w tym osób poszkodowanych w wypadkach
komunikacyjnych, powołanym do reprezentowania ich interesów, obrony
praw i niesienia pomocy.
§5
Stowarzyszenie w swym działaniu przestrzega obowiązujących zasad porządku
prawnego, w szczególności Konstytucji RP, umów międzynarodowych, których RP
jest stroną oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
§6
Stowarzyszenie ma prawo na zasadach dobrowolności, zgodnie z przepisami
prawa, zrzeszania się z innymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą lub z nich
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wystąpić. Decyzje w tej sprawie podejmuje Zarząd na posiedzeniu większością
głosów.
§7
Stowarzyszenie może być dobrowolnym członkiem organizacji krajowych i
międzynarodowych, działających na rzecz inwalidów. Decyzje w tych sprawach
podejmuje Zarząd na posiedzeniach większością głosów.
§8
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej
członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników.

R o z d z i a ł II
Cele i zadania Stowarzyszenia
§9
Celem Stowarzyszenia jest osiągnięcie poprzez fizyczny trening normalnej
aktywności życiowej, reprezentowanie i obrona interesów swoich członków,
działanie na rzecz zapewnienia pomocy materialnej i niematerialnej osobom
niepełnosprawnym, a w szczególności na wózkach inwalidzkich, w tym również
osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych a także wspieranie
twórczości artystycznej członków. Pomoc materialna będzie udzielana członkom
w trudnej sytuacji materialnej.
§ 10
Realizując swe cele, Stowarzyszenie ma prawo reprezentowania i obrony praw
swoich członków wobec administracji rządowej, samorządowej, organizacji
politycznych i społecznych, podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji życia
publicznego.
§ 11
W przypadku naruszenia praw i interesów członków Stowarzyszenia,
Stowarzyszeniu przysługuje prawo akcji protestacyjnej na zasadach określonych
prawem.
§ 12
1. Zadaniami Stowarzyszenia w szczególności są:
1. Reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków.
2. Udzielanie pomocy prawnej, podejmowanie interwencji.
3. Reagowanie na potrzeby członków Stowarzyszenia.
4. Świadczenie pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym oraz
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych poprzez udzielanie
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zapomóg i dopłat do sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy w jego
pozyskiwaniu.
5. Pozyskiwanie sprzętu inwalidzkiego, rehabilitacyjnego i pomocniczego
oraz jego rozdział. Prowadzenie społecznej rehabilitacji.
6. Pokonywanie barier architektonicznych, mieszkania, windy, podjazdy,
krawężniki, dokumentacje techniczne, telefony.
7. Kształcenie, nauka zawodu, pomoc w wysyłaniu do szkół, nauka języków
obcych, obsługa komputerów.
8. Prowadzenie dziennej opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
9. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych.
10. Organizacja imprez sportowych.
11. Organizacja imprez kulturalnych.
12. Stwarzanie możliwości i warunków do odpowiedniego treningu sportowego
w zależności od indywidualnych możliwości.
13. Nawiązanie kontaktów z samorządami terytorialnymi, administracją,
związkami zawodowymi.
14. Pozyskiwanie członków wspierających - osób fizycznych, osób prawnych.
15. Dążenie do uruchomienia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz działalności
Zakładów Aktywności Zawodowej.
2. Stowarzyszenie realizuje zadania pożytku publicznego w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3. Działalności charytatywnej.
4. Ochrony i promocji zdrowia.
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
6. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
7. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
8. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
9. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
12. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
13. Turystyki i krajoznawstwa.
14. Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
15. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
16. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
17. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
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współpracy między społeczeństwami.
18. Promocji i organizacji wolontariatu.
19. Działalności
na
rzecz
rodziny,
macierzyństwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka.
20. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

rodzicielstwa,

R o z d z i a ł III
Sposób nabywania i utraty członkostwa
§ 13
1. Rodzaje członkostwa :
- członek zwyczajny
- członek towarzyszący
- członek wspomagający
- członek honorowy
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia i niepełnoletnia o
znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ruchowej, a
szczególnie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Członkiem towarzyszącym może być osoba pełnoletnia opiekująca się
członkiem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Członkiem wspomagającym może być osoba pełnoletnia, wyrażająca
chęć pracy na rzecz Stowarzyszenia i jego członków, uznająca zasady
Statutu.
Tytuł członka honorowego może być przyznany na Zebraniu Ogólnym
osobie prawnej lub fizycznej, która wniosła istotny wkład w prace na
rzecz Stowarzyszenia.
§ 14
O przyjęciu i klasyfikacji na członka Stowarzyszenia decyzję podejmuje Zarząd
na posiedzeniu poprzez głosowanie na podstawie złożonego przez kandydata
orzeczenia lekarskiego o stopniu i rodzaju niepełnosprawności, podania o przyjęcie
i odbyciu 6-miesięcznego stażu kandydackiego. Od uchwały Zarządu w sprawie
przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
§ 15
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo :
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (małoletni od lat
16 do 18 korzystają z tego prawa na zasadach określonych w ustawie Prawo
o stowarzyszeniach).
2. Zwracać się do Stowarzyszenia w sprawach swojego bytu, występować
z wnioskami i postulatami.
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3. Omawiać i poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, jego władz i
członków.
4. Do zapomóg z majątku Stowarzyszenia w szczególnie złej sytuacji materialnej.
5. Do korzystania z pomocy sprzętowej.
6. Do korzystania z innych form pomocy materialnej.
7. Do korzystania z różnych form wypoczynku - turnusów treningowych,
zawodów sportowych.
8. Do brania udziału w imprezach kulturalnych organizowanych przez
Stowarzyszenie.
9. Do korzystania z wymiany zagranicznej.
10. Do pomocy w uzyskiwaniu skierowań sanatoryjnych, w załatwianiu
miejsc w ośrodkach rehabilitacyjnych.
11. Do bezpłatnej pomocy prawnej Stowarzyszenia.
12. Brać udział we wszystkich zebraniach dotyczących jego osoby.
13. Uzyskiwać pomoc Stowarzyszenia w rozwijaniu i propagowaniu swojej
twórczości artystycznej.
14. Osoby uczące się i studiujące mają prawo do szczególnej opieki materialnej
Stowarzyszenia.
§ 16
Członek towarzyszący i wspomagający ma prawo :
1. Brać udział w zebraniach Stowarzyszenia.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
3. Zwracać się do Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami.
4. Omawiać i poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia, jego władz i
członków.
5. Korzystać z pomocy sprzętowej.
6. Brać udział w imprezach sportowych i kulturalnych organizowanych
przez Stowarzyszenie.
7.Osoby fizyczne i prawne korzystają ze zwolnień podatkowych na zasadach
określonych przepisami.
§ 17
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek :
1. Przestrzegać postanowień Statutu i wykonywać uchwały władz.
2. Aktywnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia.
3. Postępować zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
4. Opłacać składki członkowskie.
§ 18
Za naruszenie Statutu i niepodporządkowanie się wobec władz Stowarzyszenia,
wobec członka Stowarzyszenia mogą być stosowane następujące kary:
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1. Upomnienie.
2. Okresowe zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia.
§ 19
Przyczyny wykluczenia ze Stowarzyszenia:
1. Trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność na zebraniach lub spotkaniach i
wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Nieopłacenie rocznej składki w I kwartale.
3. Samowolne, bez zgody Zarządu Stowarzyszenia, organizowanie kwesty
na cel prywatny.
4. Powodowanie konfliktów wśród członków Stowarzyszenia, szkalowanie
dobrego imienia Stowarzyszenia.
§ 20
W przypadku spełnienia przesłanek wykluczenia ze Stowarzyszenia, Zarząd
Stowarzyszenia może podjąć decyzję o okresowym zawieszeniu w prawach
członka Stowarzyszenia na okres od 1 do 3 miesięcy. W przypadku zawieszenia
członkowi nie przysługuje w szczególności czynne i bierne prawo wyborcze do
władz Stowarzyszenia. Zawieszenie w prawach nie zwalnia członka z wykonania
obowiązków przewidzianych w niniejszym Statucie, a w szczególności
z obowiązku opłacania składki w okresie zawieszenia.
§ 21
Upomnienie ustne lub pisemne udziela Zarząd, wykluczenie ze Stowarzyszenia
następuje na wniosek Zarządu na Ogólnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
drogą głosowania.

R o z d z i a ł IV
Zasady organizacyjne i władze Stowarzyszenia
§ 22
1. Zgodnie z zasadami samorządności wszystkie władze Stowarzyszenia
wybierane są w wyborach jawnych, równych, wolnych.
2. Należy przeprowadzać wybory tajne, jeśli takie żądanie złoży co najmniej
połowa obecnych członków na Ogólnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§ 23
Władzami Stowarzyszenia są :
1. Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
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§ 24
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Ogólne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
§ 25
Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą
wszystkie sprawy, w których Statut nie określa właściwości innych władz
Stowarzyszenia, a w szczególności podjęcie uchwał w sprawach :
1. Szczegółowych zasad wyboru władz Stowarzyszenia.
2. Stwierdzenia naruszeń Statutu i uchwał Ogólnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia.
3. Rozpatrywania i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia
i Komisji Rewizyjnej.
4.Rozpatrywania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
poszczególnym członkom Zarządu.
5. Uchwalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej, która musi być opłacona
w I kwartale roku.
7. Podjęcie uchwał dotyczących zmian Statutu, rozwiązania lub likwidacji
Stowarzyszenia wymagają kwalifikowanej większości co najmniej 2/3
głosów członków w pierwszej turze. Druga tura odbywa się w odstępie
czasowym 30 minut, przy frekwencji minimum 40 członków Stowarzyszenia.
8. Uchwalanie budżetu.
9. Wybieranie Komisji Rewizyjnej.
10. Określanie trybu uzupełniania władz Stowarzyszenia.
§ 26
Ogólne Zebranie Członków odbywa się 2 raz w roku. W razie konieczności, na
wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być zwołane Zebranie
Nadzwyczajne Członków.
§ 27
1. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
2. Zarząd składa się z 7 osób:
- przewodniczący,
- zastępca przewodniczącego,
- sekretarz,
- skarbnik,
- członek,
- członek,
- członek.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
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§ 28
Członkowie Zarządu wybierani są na Ogólnym Zebraniu Członków w głosowaniu
jawnym lub tajnym.
§ 29
1. Zarząd podejmuje uchwały samodzielnie, zgodnie ze Statutem i przepisami
prawa.
2. Posiedzenie Zarządu odbywa się 1 raz w miesiącu. W sprawach pilnych częściej,
w zależności od potrzeb.
3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności 4/7
Członków Zarządu.
4. Zarząd zatrudnia pracowników obsługi.
5. Zarząd za pełnione obowiązki nie pobiera wynagrodzenia.
§ 30
Do kompetencji Zarządu należą sprawy :
1. Występowanie w sprawach członków Stowarzyszenia, ich rodzin do
władz administracji państwowej, samorządowej, podmiotów gospodarczych,
organizacji społecznych.
2. Organizowanie form pomocy materialnej.
3. Organizowanie form pomocy niematerialnej.
4. Realizacja wszystkich uprawnień wynikających z ustawy Prawo o
stowarzyszeniach i innych aktów prawnych.
5. Uzyskiwanie środków na prowadzenie działalności statutowej.
6. Otwarcie konta w banku.
7. Właściwe gospodarowanie i operowanie uzyskanymi środkami finansowymi
i majątkiem Stowarzyszenia.
8. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
9. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność materialną w
zakresie podejmowanych decyzji finansowych.
§ 31
Uchwały Zarządu sprzeczne ze Statutem i przepisami prawa mogą być uchylane
przez Ogólne Zebranie Członków, jeśli za uchyleniem wypowie się większość
członków Stowarzyszenia przy obecności nie mniejszej niż 40 osób Ogólnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§ 32
Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna w składzie
trzyosobowym.
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§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, Zarządu, wykonania uchwał
i decyzji oraz gospodarki majątkowej, finansowej i materiałowej.
2. Przedkładanie sprawozdań i informacji z wyników kontroli oraz uwag i
wniosków z nich wynikających na Ogólnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
3. Występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla poszczególnych
członków Zarządu na Ogólnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
4. Dokonywanie oceny projektu preliminarza budżetowego i bilansu, jak
też przedkładanych sprawozdań z realizacji budżetu oraz przedstawianie
swoich wniosków.
5. Składanie wyborcom sprawozdań z własnej działalności.
6. Informowanie członków Stowarzyszenia, przynajmniej raz w roku, o
pracach Komisji i wynikach przeprowadzonych kontroli.
§ 34
1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres kadencji Zarządu.
2. Członkowie Komisji nie mogą:
a) być członkami Zarządu, wykonywać funkcji przewodniczącego ani pozostawać
z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, każdy
członek komisji rewizyjnej składa w tej sprawie oświadczenie.
c) otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej.
3. W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie jej składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 35
1. Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z
majątku Stowarzyszenia, ofiarności publicznej, zbiórek publicznych, dotacji
państwowych i samorządowych.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem przepisów prawa, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Według zasad określonych przepisami prawa Stowarzyszenie może otrzymywać
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dotacje.
4. Przyjęcie darowizny, spadku i zapisu wymaga zgody Zarządu. Przyjęcie
to nie może być sprzeczne z celami i zasadami Stowarzyszenia oraz
przepisami prawa.
5. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na koncie bankowym oraz w
kasie Stowarzyszenia do których dostęp mają tylko osoby upoważnione przez
Zarząd.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń
woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy trzech
członków Zarządu działających łącznie.
§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na jego działalność statutową.
2. Właścicielem majątku jest Stowarzyszenie.
3. Należne składki, wpłacane przez członków Stowarzyszenia, w obowiązującej
wysokości, nie podlegają zwrotowi.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia gospodaruje Zarząd.
5. Zabrania się Zarządowi:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,
w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub
pracowników Stowarzyszenia 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 związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
„osobami bliskimi”,
b) pozyskiwania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia,
członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia,
członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub
pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.
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§ 37
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym zaciąganie
zobowiązań, zawieranie umów, podpisywanie dokumentów finansowych,
dokumentów bankowych, dokumentów Stowarzyszenia, wykonywanie
zastępstwa prawnego, konieczne jest współdziałanie 3 członków Zarządu.
§ 38
Uchwały władz Stowarzyszenia nabierają mocy prawnej (będą ważne), jeśli
są zgodne ze Statutem Stowarzyszenia, Konstytucją RP oraz prawem polskim
i międzynarodowym.
§ 39
Zmiany w Statucie dokonuje Ogólne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
O zmianie Statutu Zarząd ma obowiązek zawiadomić Sąd Rejestrowy oraz
organ nadzorujący.
§ 40
Decyzję o likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne Członków,
likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
§ 41
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznaczony będzie na cel określony
przez Zebranie Ogólne Członków.

R o z d z i a ł VI
Postanowienia końcowe
§ 42
Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez przewodniczącego.
§ 43
Stowarzyszenie posługuje się pieczątką bankową o treści:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
"Szansa"
w Bielsku Podlaskim

oraz ogólną o treści :
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
"Szansa"
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Dąbrowskiego 3
tel.085/730-36-60
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§ 44
Wszystkie sprawy nie objęte postanowieniem Statutu rozstrzyga Zebranie Ogólne
Członków.
§ 45
Interpretacja postanowień Statutu Stowarzyszenia należy do Zarządu. Statut
wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia
i zarejestrowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
ZARZĄD:
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