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Statut stowarzyszenia 

„Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji” 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Stowarzyszenie „Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji”, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządną, pozarządową, niedochodową 
i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób 
niepełnosprawnych, przewlekle chorych, w podeszłym wieku oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, a także ich rodzin, opiekunów prawnych i pracodawców. 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem 
prawnym i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3 

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ma osobowość 
prawną. 

§ 4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

§ 5 

Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. 

§ 6 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o działalności 
zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia. 

§ 7 

Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu może starać się o status organizacji pożytku 
publicznego. 

 § 8 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków oraz 
woluntariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności 
Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników, w tym spośród swoich członków. 
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Rozdział 2 

Cele i środki działania 
 

§ 9 

Celem Stowarzyszenia jest ochrona życia, zdrowia, pracy i godności osób, których interesy 
reprezentuje oraz troska o ich potrzeby duchowe, moralne i materialne, a także tworzenie 
warunków ich usamodzielnienia i wszechstronnego rozwoju. 

§ 10 

Dla realizacji celów Stowarzyszenie podejmuje działania polegające m.in. na: 

1) rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej;  

2) integracji sportowo–rekreacyjnej i kulturalno–oświatowej; 

3) organizacji wypoczynku; 

4) opiece i wychowaniu; 

5) wsparciu socjalnym i organizacyjno-prawnym; 

6) edukacji i szkoleniu zawodowym; 

7) nauce i upowszechnianiu Polskiego Języka Migowego; 

8) poszukiwaniu zatrudnienia; 

9) występowaniu przed organami i współpraca w imieniu i na rzecz obrony interesów 
członków i ich rodzin; 

10) prowadzeniu na zlecenie oraz ze środków własnych działalności związanej z celami 
Stowarzyszenia; 

11) współpracy z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w realizacji celów 
statutowych; 

12) podejmowaniu wszelkiej innej działalności prawem dozwolonej, w tym pozyskiwanie 
środków finansowych mających na celu realizację celów statutowych oraz dobro 
Stowarzyszenia i jego członków. 

§ 11 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 

§ 12 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
określonych w odrębnych przepisach, związaną z realizacją celów statutowych. Dochód 
z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków. 

§ 13 

Stowarzyszenie może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, a zysk osiągany z tego 
tytułu może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia. 
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Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 14 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:  

1) zwyczajnych; 

2) wspierających; 

3) honorowych. 

§ 15 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby wymienione w § 1 Statutu oraz 
osoby ich wspierające i zaangażowane w pracę dla ich dobra. 

§ 16 

Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i po uzyskaniu 
pozytywnej decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. 

§ 17 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 

1) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia; 

2) korzystania z niezbędnych form pomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie; 

3) czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia. 

§ 18 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) być lojalnym i dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz przestrzegać zasad etycznych; 

3) aktywnie przyczyniać się do rozwoju i umacniania Stowarzyszenia oraz realizacji jego 
celów statutowych; 

4) opłacać regularnie składki członkowskie. 

§ 19 

Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie: 

1) zgonu członka; 

2) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa; 
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3) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres jednego roku, 
pomimo pisemnego upomnienia; 

4) wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku rażącego działania na szkodę 
Stowarzyszenia, po uprzednim wezwaniu do złożenia wyjaśnień. Decyzję o 
wykluczeniu podejmuje Zarząd większością co najmniej 2/3 głosów w obecności 2/3 
członków Zarządu. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu przysługuje odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia; 

5) rozwiązania Stowarzyszenia.  

§ 20 

Ponowne uzyskanie członkostwa zwyczajnego w przypadku osób: 

1) skreślonych z listy członków z tytułu nieopłacenia składek może nastąpić decyzją 
Zarządu po opłaceniu składek; 

2) wykluczonych z powodu rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia może nastąpić 
po przyjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków o przywróceniu 
wykluczonego członka. 

§ 21 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne wspierające materialnie 
i niematerialnie działalność Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje na podstawie uchwały Zarząd. 

3. Członkostwo wspierające ustaje z chwilą rezygnacji członka wspierającego lub na 
podstawie uchwały Zarządu. 

§ 22 

1. Członkami honorowymi mogą być osoby, które mają szczególne zasługi lub wybitne 
osiągnięcia na rzecz Stowarzyszenia lub środowiska jego działania. 

2. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 
stosownych uchwał. 

§ 23 

Członek wspierający i honorowy ma prawo do: 

a) brania udziału z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia; 

b) zgłaszania wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

c) uzyskania informacji o sposobie wykorzystania udzielonego wsparcia. 

§ 24 

Członek wspierający i honorowy jest zobowiązany: 

a) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, a swoją postawą i działaniami przyczyniać się do 
umacniania jego roli i znaczenia; 
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b) zabiegać o poprawę klimatu i opinii społecznej dla środowiska osób objętych 
przedmiotem działalności Stowarzyszenia; 

c) popierać cele Stowarzyszenia; 

d) przestrzegać postanowień Statutu. 

§ 25 

Za wybitne zasługi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, ustanawia się 
następujące wyróżnienia: 

1) Dyplom Honorowy; 

2) Statuetkę. 

§ 26 

O nadaniu wyróżnienia decyduje Zarząd. 
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Rozdział 4 

Organy Stowarzyszenia 

§ 27 

Organami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków; 

2) Zarząd; 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 28 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§ 29 

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest nie rzadziej, niż raz w roku i nie później, niż 
do końca marca po zakończeniu każdego roku obrachunkowego. 

§ 30 

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest ogłoszeniem w siedzibie Stowarzyszenia 
w terminie co najmniej na 2 tygodnie przed terminem, z podaniem daty, godziny i miejsca 
oraz porządku obrad. Ogłoszenia mogą być dodatkowo wysłane pocztą, drogą elektroniczną 
lub telefoniczną wiadomością tekstową. 

§ 31 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 51 % członków, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
gdzie wymagana jest zgoda co najmniej 75% głosujących, przy obecności co najmniej 75% 
członków. 

§ 32 

W razie nieobecności co najmniej 51 % członków w pierwszym terminie Walnego 
Zgromadzenia, można określić drugi termin, na którym Walne Zgromadzenie jest 
prawomocne bez względu na ilościową obecność członków. 

§ 33 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się 
w przypadku wyborów i odwołania władz, a także w innych sprawach na wniosek co najmniej 
50 % członków obecnych na Zgromadzeniu. 
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§ 34 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1) wybieranie Zarządu i Komisji Rewizyjnej na określoną Statutem kadencję; 

2) przyjmowanie sprawozdań rocznych i udzielanie absolutorium ustępującemu 
Zarządowi; 

3) zmiana Statutu; 

4) rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§ 35 

Zarząd jest organem wykonawczo–zarządzającym Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność 
za jego działalność. 

§ 36 

Zarząd na pierwszą kadencję powoływany jest na okres 5 lat przez Założycieli w składzie do 3 
osób. 

§ 37 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swego grona prezesa Zarządu. 

§ 38 

W trakcie trwania kadencji Zarządu w przypadku rezygnacji któregoś z członków Zarządu, 
jego śmierci lub trwałej niezdolności do wykonywania swoich obowiązków, pozostałym 
członkom Zarządu przysługuje prawo do uzupełnienia jego składu spośród członków 
Stowarzyszenia.  

§ 39 

Zarząd na drugą i kolejne kadencje jest wybierany przez Walne Zebranie Członków, 
z możliwością jego uzupełniania przez Zarząd w trakcie trwania kadencji na zasadach 
i z przyczyn ustalonych jak przy pierwszym powoływaniu Zarządu. 

§ 40 

Kadencja Zarządu trwa 5 lat. 

§ 41 

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia; 

2) uchwalanie planów działania i sporządzanie sprawozdań oraz przedstawiania ich do 
uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu Członków; 

3) zarządzanie majątkiem i prowadzenie działalności Stowarzyszenia; 
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4) ustalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia; 

5) udzielanie pełnomocnictw; 

6) tworzenie i zarządzanie biurem oraz placówkami prowadzonymi przez 
Stowarzyszenie; 

7) podejmowanie innych działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie i rozwój 
Stowarzyszenia. 

§ 42 

Umowy, dokumenty i pełnomocnictwa, w tym dotyczące zobowiązań finansowych 
i majątkowych podpisuje w imieniu Zarządu jego prezes lub równocześnie dwóch 
pozostałych członków Zarządu, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania prezesa 
Zarządu. 

§ 43 

Zebrania Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż co dwa miesiące, 
przez prezesa lub w uzgodnieniu z nim przez dwóch członków Zarządu, a także na wniosek 
Komisji Rewizyjnej lub grona co najmniej 15 członków Stowarzyszenia. 

§ 44 

Zarząd do realizacji statutowych celów powołuje Biuro Stowarzyszenia. 

§ 45 

Do zakresu działania Biura należy obsługa: 

a) Zarządu; 

b) zadań wykonywanych i zleconych Stowarzyszeniu; 

c) finansowa i organizacyjno–prawna.  

§ 46 

Członkowie Stowarzyszenia, w tym Zarządu, mogą być pracownikami Stowarzyszenia 
w rozumieniu przepisów prawa pracy. 

§ 47 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i opiniodawczym Stowarzyszenia. 

§ 48 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób i na pierwszą kadencję wybierana jest przez 
Założycieli spośród członków Stowarzyszenia. 

§ 49 

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. 
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§ 50 

Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki: 

1) nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu; 

2) nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości 
służbowej; 

3) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

§ 51 

W trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej, w razie rezygnacji któregoś z członków, jego 
śmierci lub trwałej niezdolności do wykonywania obowiązków, pozostałym członkom Komisji 
przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia w liczbie nie 
przekraczającej jednej osoby. 

§ 52 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia; 

b) przedstawianie na piśmie uwag i opinii Zarządowi oraz sprawozdań Walnemu 
Zgromadzeniu. 

§ 53 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku. 

§ 54 

Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionej funkcji mogą otrzymywać zwrot 
uzasadnionych kosztów. 

§ 55 

Decyzje władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) zapadają w formie uchwał, 
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 członków danego organu. 
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. W sprawach 
bezpośrednio związanych z osobistym interesem członka władz Stowarzyszenia nie bierze on 
udziału w głosowaniu. 
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Rozdział 5 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
 

§ 56 

Fundusze i majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) nieruchomości; 

2) fundusze; 

3) ruchomości; 

4) wartości materialne i prawne. 

§ 57 

W skład funduszy Stowarzyszenia wchodzą: 

1) składki członkowskie; 

2) darowizny; 

3) dotacje i subwencje;  

4) dochody z własnej działalności gospodarczej; 

5) zapisy; 

6) wpływy z umów sponsorskich; 

7) wpływy ze zbiórek; 

8) nawiązki; 

9) przychody z tytułu wykonywanych usług; 

10) inne wpływy. 

§ 58 

Wysokość i formę składek członkowskich uchwala Zarząd. 

§ 59 

Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są w całości na jego działalność statutową i nie mogą 
być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia. 

§ 60 

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

§ 61 

Majątek Stowarzyszenia będący we władaniu placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie, 
pozostaje własnością Stowarzyszenia, reprezentowanego przez Zarząd. 
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§ 62 

Rozporządzanie majątkiem (nabycie, zbycie i obciążenie) wszystkich jednostek 
organizacyjnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd. 

§ 63 

W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, majątek przechodzi na 
własność Stowarzyszenia, jeżeli umowa z jednostką współfinansującą ten majątek nie 
stanowi inaczej. 

§ 64 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek w pierwszej kolejności zostaje zwrócony 
jednostkom, z funduszy których ten majątek został nabyty, a następnie przekazywany jest na 
spłatę ewentualnych zobowiązań i na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe 
Stowarzyszenia. 

§ 65 

Do wszelkich spraw nie unormowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy prawa 
o stowarzyszeniach. 

 

 


