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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” w Tarnowskich 

Górach zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

(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 posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

 

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 

 

§ 4 

 

Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Tarnowskie Góry. 

 

§ 5 

 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków 

oraz wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia działalności 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich członków. 

 

 

§ 6 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. 

 

§ 7 

 

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami 

osób niepełnosprawnych, współdziałać z takimi organizacjami oraz współpracować                 

z organizacjami zagranicznymi. Stowarzyszenie może być członkiem innego stowarzyszenia. 

 

 

§ 8 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.  

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony wyłącznie 

do realizacji celów statutowych określonych w §11 Statutu tj. na realizację celów pożytku 

publicznego. 

3. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności 

pożytku publicznego wynikającej ze Statutu. 

4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego 

na zasadach określonych stosowanymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku 
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publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów 

statutowych określonych w § 11, które są celami pożytku publicznego. 

5. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania. 

§ 9 

 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 10 

 

1. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci, której wzór ustala zarząd. 

2. Stowarzyszenie może ustanawiać tytuły, odznaki, nagrody i przyznawać je osobom 

fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz wspierającym jego działalność. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania 
 

§ 11 

 

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 

niepełnosprawnych  i ich rodzin oraz tworzenia im optymalnych warunków rozwoju,         

a także dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:  

a. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i ich rodzin (opiekunów) 

bez względu na rodzaj niepełnosprawności; 

b. upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach 

naruszeń tych praw względem osób niepełnosprawnych; 

c. tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków sprzyjających wszechstronnemu 

rozwojowi, umożliwiających godne życie w integracji z otwartym środowiskiem; 

d. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych;  

e. udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w sprawach dla nich ważnych               

i trudnych z uwzględnieniem ich prawa do decydowania o swoich sprawach; 

f. organizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, warsztatów terapii 

zajęciowej, świetlicy terapeutycznej oraz innych form organizacyjnych 

zaspokajających różne potrzeby osób niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem zajęć rehabilitacyjnych, usprawniających, wspierających 

oraz stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy;   

g. udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie 

działalności szkoleniowej; 

h. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wypoczynku (kolonie, 

półkolonie, obozy itp. ) oraz wyjazdów rekreacyjnych i rehabilitacyjnych; 

i. inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji osób niepełnosprawnych                 

z otoczeniem oraz popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach                  

i możliwościach osób niepełnosprawnych; 

j. działania na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznej osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin; 
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k. organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, takich jak: wystawy, aukcje, 

zebrania, przedstawienia, seanse filmowe, prezentacje, przeglądy, koncerty, konkursy, 

festiwale itp.; 
l. edukację kulturalną , upowszechnianie literatury, sztuki, różnych dziedzin nauki; 

m. aktywny udział w imprezach turystycznych w celu poznania miasta, regionu, kraju, 

świata poprzez organizowanie lub udział w wycieczkach krajoznawczo- 

turystycznych, rajdach, piknikach, obozach, festynach itp. 

n. prowadzenie działalności informacyjnej o celach Stowarzyszenia poprzez działalność 

promocyjną, organizacyjną, informacyjną i szkoleniową; 

o. gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia; 

p. współdziałanie z administracją państwową i samorządową oraz organizacjami 

pozarządowymi, wyznaniowymi, prywatnymi i środkami masowego przekazu w celu 

propagowania i realizowania celów Stowarzyszenia; 

q. współpraca z innymi organizacjami wspierającymi i realizującymi podobne cele,        

w tym  międzynarodowymi; 

r. działania na rzecz umocnienia integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów, 

podejmowanie współpracy i wspólnego działania między różnymi społecznościami       

i dzielenie się doświadczeniami w zakresie pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych; 

s. działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości osób 

niepełnosprawnych; 

t. działania proekologiczne – ekologia, ochrona zwierząt i ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego 

u. promowanie zdrowego stylu życia poprzez zdrowe odżywianie się oraz zajęcia 

sportowe dla podopiecznych oraz ich rodzin ; 

v. organizowanie i udział w imprezach sportowych (zawody sportowe, turnieje, gry 

zespołowe, rozgrywki sportowe, olimpiady) 

w. organizowanie i prowadzenie zajęć rekreacji i rehabilitacji ruchowej; 

x. wczesne wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych lub zagrożonych 

niepełnosprawnością. 

 

 

Rozdział 3 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 12 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

 

§ 13 

 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel polski powyżej 18 roku życia, przyjęty 

przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej (przy spełnieniu warunków 

art. 3 Prawa o stowarzyszeniach). 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 

działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową 

lub organizacyjną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 
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3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne 

Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu. 

 

 

 

§ 14 

 

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia; 

c) uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie; 

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z regulaminami wewnętrznymi; 

e) składać odwołania od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich. 

2. Członkowie wspierający i honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego,        

z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.  

 

§ 15 

 

1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek : 

a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia; 

b) aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w zakresie 

zgodnym z ustaleniami statutowymi; 

c) regularnie opłacać składki członkowskie, kwotę składki  regulują odrębne przepisy; 

d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz promować jego pozytywny wizerunek             

w społeczeństwie. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,        

przestrzegania  statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Zarząd może podjąć decyzję o pozbawieniu członkostwa jednogłośną decyzją, 

gdy członek: 

a) nie przestrzega statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) nie bierze czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, 

c) nie opłaca składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy, 

d) utraci prawa obywatelskie na podstawie prawomocnego wyroku sądu. 

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu trzydziestu dni 

od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  Kolejne 

składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego 

roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są zwolnieni 

ze składek członkowskich. 

 

§ 16 

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia; 

b) śmierci członka; 

c) skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia 

postanowień statutu i uchwał organów Stowarzyszenia. 
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Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 
 

 

§ 17 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

 

 

 

§ 18 

 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu  jawnym, 

chyba że Walne Zgromadzenie Członków zadecyduje inaczej, bezwzględną większością 

głosów. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą kandydować ponownie bez ograniczeń. 

 

 

§ 19 

 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego obrad. 

 

 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 
§ 20 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.  

 

§ 21 

 

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

 

§ 22 

 

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd raz w roku. Termin, miejsce 

oraz porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni 

przed terminem zebrania. 
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§ 23 

 

Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może być zwołane w każdym czasie                

z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 

1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

§ 24 

 

W przypadku braku quorum zwołuje się następne Walne Zgromadzenie Członków. 

Dla ważności podejmowanych wówczas uchwał nie jest wymagana obecność połowy 

członków uprawnionych do głosowania.  

§ 25 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

a) określanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej; 

b) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia; 

c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

e) ustalanie wysokości składek członkowskich, terminów wpłat oraz przysługujących ulg 

we wpłatach; 

f) podejmowanie uchwał o powołaniu oraz likwidacji jednostek działalności 

gospodarczej; 

g) uchwalanie zmian statutu; 

h) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 

i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia 

lub jego władze; 

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

l) nadawanie godności członka honorowego 

m) uchwalanie Regulaminu Obrad  

 

ZARZĄD 

 
§ 26 

 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym majątkowych, 

zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych 

jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 

3. Zarząd składa się z 3 do 9 osób, w tym prezesa i jego zastępcy, powoływanych spośród 

członków Stowarzyszenia. 

4. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu 

za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe. 

5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 

raz na dwa miesiące. 

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy 

członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.  
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§ 27 

 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i nadzorowanie pracy jednostek podległych 

stowarzyszeniu 

d) powoływania i zatrudnianie kierowników organizacyjnych jednostek podległych 

stowarzyszeniu, zatrudnianie pracowników jednostek organizacyjnych a także osób 

niezbędnych do realizacji zadań statutowych 

e) realizacja celów Stowarzyszenia; 

f) sporządzanie planów działalności i budżetu; 

g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia; 

i) przyjmowanie i skreślanie członków; 

j) zawieranie umów cywilno – prawnych i pracowniczych; 

k) powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych, organizacyjnych, zespołów 

do spraw projektów oraz grup doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw 

Stowarzyszenia; 

l) opracowywanie projektów powołania jednostek działalności gospodarczej; 

m) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków; 

n) udzielanie pełnomocnictw; 

o) współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej 

oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi; 

p) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i gospodarczych oraz przedkładanie 

ich Walnemu Zgromadzeniu Członków po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną. 

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 
§ 28 

 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu organem i nie podlegającym mu w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, spośród których wybierany 

jest przewodniczący i jego zastępca. 

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem 

sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, ani nie mogą pozostawać z nimi 

w stosunku podległości z tytułu zatrudnienia. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy w roku. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 

organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 
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§ 29 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności statutowej Stowarzyszenia; 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

c) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli; 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków; 

f) rozpatrywanie skarg na działalność członków Zarządu. 

 

 

§ 30 

 

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. 

 

 

 

Rozdział 5 

Majątek i fundusze 
 

 

§ 31 

 

1. Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają z: 

a) składek członkowskich; 

b) ofiar, darowizn, zapisów i spadków; 

c) subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych instytucji, organizacji 

społecznych i osób prywatnych; 

d) z dochodów z imprez publicznych i zbiórek; 

e) ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych              

i pozarządowych; 

f) dochodów z działalności gospodarczej; 

 

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie działalności statutowej. 

4. Stowarzysznie nie ma prawa do: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji 

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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, 

zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
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trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 

lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że  to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe. 

 

 

 

Rozdział 6 

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 32 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 

2/3 głosów, w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych 

do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

 

§ 33 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie 

bez względu na liczbę obecnych. 

2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 


