STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
„Serce dla Serca” w Bielsku-Białej
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca”
przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej zwane dalej „Stowarzyszeniem”
posiada osobowość prawną.
2. Nazwa i godło Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
3. Godłem Stowarzyszenia jest znak:

„Serce dla Serca”

§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej,
a w zakresie działalności statutowej również zagranica.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Bielsko-Biała.
§3
Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z godłem oraz pieczęci podłużnej
zawierającej nazwę i adres Stowarzyszenia w brzmieniu:
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Serce dla Serca”
przy Parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej
z siedzibą w salkach katechetycznych, ul. Sobieskiego 10
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§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji o której mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu
z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co
najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w
Walnym Zebraniu Członków.
§5
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe, statuetki i przyznawać
je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym
zasłużonym dla Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie w celu rozszerzenia celów statutowych może współpracować z
innymi osobami prawnymi i o podobnym zakresie działania.
Stowarzyszenie może tworzyć Grupy lub Zakłady Aktywizacji Zawodowej w oparciu
o odrębne przepisy.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem działania Stowarzyszenia jest:
• Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
. .
. wykluczeniem społecznym, upowszechnianie aktywności osób starszych i . .
niepełnosprawnych, promocja sportu i zdrowia Seniorów i osób niepełnosprawnych.
• Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród niepełnosprawnych i starszych
. . członków Stowarzyszenia .
• kształtowanie zdrowego trybu życia seniorów i osób niepełnosprawnych
. poprzez edukację, sport i rekreację.
.
• rehabilitacja niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia poprzez
. .
.
upowszechnianie różnorodnych form sportu, rekreacji i zajęć artystycznych, oraz
rozwijanie wszechstronnych zainteresowań między innymi :
(muzyka,literatura,teatr,religia,informatyka,astronomia,plastyka,kulinaria itp.)
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• pomoc w leczeniu, edukacji Seniorów i osób niepełnosprawnych,
• świadczenie pomocy osobom obłożnie chorym i niepełnosprawnym,
 pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób niepełnosprawnych,
 pomoc w przystosowaniu się do życia i pracy osobom niepełnosprawnym,
 inspirowanie i wspieranie działalności zbieżnej z celami niniejszego Statutu.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 organizowanie imprez sportowych i innych okolicznościowych dla Seniorów i
niepełnosprawnych członków Stowarzyszenia i ich opiekunów,
 organizowanie obozów sportowych,
 uczestnictwo osób starszych i niepełnosprawnych w obozach sportowych
 organizacja wykładów, prelekcji,warsztatów, rozgrywek, turniejów, i zawodów
sportowych, dla osób starszych i niepełnosprawnych
 organizowanie zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych i Seniorów,
• finansowe, materialne i duchowe wspieranie niepełnosprawnych członków . .
.
Stowarzyszenia i ich opiekunów oraz ośrodków i placówek prowadzących . . .
.
leczenie, rehabilitacje i edukację niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób .
. .dorosłych,
 prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych,
 inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne gwarantujące
zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb wszystkich osób
niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy,
mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze sporcie i rekreacji w integracji z
otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej,
 organizowanie dożywiania dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci pochodzących
z rodzin patologicznych i biednych przy współpracy z władzami szkół i
proboszczów parafii,
 organizowanie rehabilitacji dla Seniorów i niepełnosprawnych członków
Stowarzyszenia oraz ich rodzin poprzez uczestnictwo w imprezach o charakterze
wypoczynkowym i religijnym,
 nawiązanie współpracy z Ośrodkami Rehabilitacji Niepełnosprawnych
działających na terenie województwa, kraju i za granicą,
 nawiązanie współpracy z Zakładami Pracy Chronionej działającymi na terenie
województwa i kraju,
 wspieranie, finansowanie i pomoc „Hospicjum Św. Kamila” działającego przy
Parafii NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej,
 wspieranie i pomoc Wspólnotom Osób Niepełnosprawnym „Wiara-Światło”
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zrzeszonych przy parafiach na terenie kraju, oraz Związków Emerytów i
Rencistów, Klubów Seniora oraz DPS na Podbeskidziu.
 organizowanie warsztatów terapeutycznych, świetlic dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej ,zagrożonej patologią i ubóstwem.
 organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, poradnictwa, szkoleń, instruktarzy i
wykładów z zakresu rehabilitacji, zdrowia, bezpieczeństwa, dietetyki, itp.
 organizacja i rozdział sprzętu rehabilitacyjnego i darów dla niepełnosprawnych,
 organizowanie imprez masowych o charakterze charytatywnym i dobroczynnym
z których dochód zostanie przeznaczony na działalność statutową
Stowarzyszenia,
• włączanie różnych grup społecznych, w tym m. in.: osób niepełnosprawnych i
.
starszych w uczestnictwo w życiu publicznym, społecznym, zawodowym, .
.
.
kulturalnym i artystycznym odpowiednio do ich zainteresowań i potrzeb,
• prowadzenie pomocy społecznej i szerokiej edukacji na rzecz grup
marginalizowanych,
Dochód z działalności gospodarczej może służyć wyłącznie do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków podopiecznych,
d) członków honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
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3.
4.

5.
6.

działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.
Członkiem podopiecznym może być osoba ubezwłasnowolniona całkowicie
lub częściowo, działająca przez swego ustawowego pełnomocnika.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła
zasługi dla Stowarzyszenia.
Członków zwyczajnych, wspierających i podopiecznych przyjmuje na drodze
uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e) noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) przestrzegania etyki zawodowej,
d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w
Stowarzyszeniu.
§ 13
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt b) i -e).
2. Członkowie podopieczni posiadają prawa określone w § 12 ust. 1 pkt b) -e).
3. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym
w statutowych władzach Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi, podopieczni oraz osoby niepełnosprawne i niepracujące
zarobkowo zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
5

§ 14
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i
innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 6 miesięcy, a także nieusprawiedliwionej nieobecności na
spotkaniach i zebraniach przez okres przekraczający 12 miesięcy.
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu w przypadku
stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień, uchwał, regulaminów, zasad etyki, działalności na szkodę
Stowarzyszenia,
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
f) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władz
Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
2. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi
prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od
dnia otrzymania uchwały z uzasadnieniem.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
A) Walne Zebranie Członków,
B) Zarząd,
C) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Wybór władz następuje
spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić
głosowanie tajne.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane
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są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
§ 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten
sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z
wyboru.

Walne Zebranie Członków
§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,
z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi, podopieczni i
zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co
najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 16 ust. 2,
b) w drugim terminie, wyznaczonym w następnym dniu (roboczym) po
pierwszym terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
1.
2.
a)
b)

§ 19
1. Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku,
sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 16 ust. 1.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
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5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt b) i c) Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty
przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami,
do których zostało zwołane.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
b) uchwalenia statutu i jego zmian,
c) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
f) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg
i zwolnień tych składek lub świadczeń,
g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
h) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich , od uchwał Zarządu,
i) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
j) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Zarząd
§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 4-5 członków, w tym 1 prezes, 1 wiceprezes, sekretarz i
skarbnik.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż
raz w kwartale.
§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) określenie szczegółowych warunków działania,
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ustalanie budżetu i preliminarzy,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
g) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
i) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
j) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
m) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
c)
d)
e)
f)

Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, jego
zastępcy oraz sekretarza.
§ 24
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy budowanie całokształtu
gospodarki i finansów oraz kontrola wykonania uchwał.
2. Komisja Rewizyjna ma dostęp do wszystkich ksiąg i dokumentów.
W razie potrzeby Komisja Rewizyjna do swoich prac zaprasza rzeczoznawców.
3. Kompleksowa ocena działalności Stowarzyszenia powinna być dokonywana
przez komisję co najmniej raz w roku.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa, lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione z winy
umyślnej,
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z
dnia 3.03.2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi osobami
prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306 z 2001r., z późn. zm.).
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Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 25
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) wpływy z działalności statutowej oraz gospodarczej, prowadzonej zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być
przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe
winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane
na konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 27
1. Do zaciągania zobowiązań, oświadczeń woli w sprawach majątkowych w
imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes lub Wiceprezes i osoba
upoważniona przez Zarząd – łącznie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub
Wiceprezesa.

§ 28
a) Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznacza się na działalność
statutową.
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b) Zabrania się:
 udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub
pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej lub linii bocznej do II stopnia, albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwanej dalej „osobami bliskimi”
 przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
członków organów lub pracowników oraz osób ich bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie
bezpośrednio wynika z e statutowego celu Stowarzyszenia,
 zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia , członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania.

§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
3. Obowiązki likwidatora określa Prawo o Stowarzyszeniach.
4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w
uchwale Walnego Zebrania Członków.
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Rozdział VII
Przepisy przejściowe
§ 31
Statut niniejszy został uchwalony w dniu 07.01.2016 roku na Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Serce dla Serca” przy parafii Św. Trójcy w Bielsku-Białej.
Statut obowiązuje od dnia wpisania Stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń w
Sądzie Rejestrowym w Bielsku-Białej.
Zarząd:

- Oleszko Józef

– Prezes Zarządu

…………………………………….

- Biłek Regnowska Ewa - Wiceprezes

…………………………………….

- Gandor Łucja

- Sekretarz

…………………………………….

- Adamczyk Natalia

- Skarbnik

…………………………………….

- Konior Halina

- Członek Zarządu

……………………………………..

Bielsko-Biała, dnia 14.01.2016r.
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