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TEKST JEDNOLITY  

STATUTU STOWARZYSZENIA  

„RAZEM Z SENIORAMI” PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2  

W SOSNOWCU 

na dzień 22 maja 2013 roku 
 

 

Preambuła 

 

Stowarzyszenie „Razem z Seniorami” przy Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. 

Jagiellońska 2 jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu 

rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób starszych i 

niepełnosprawnych ze społeczeństwem, upowszechniania społecznych postaw w zakresie 

działania Stowarzyszenia, niesienie pomocy osobom potrzebującym oraz podejmowanie 

wszelkiej współpracy z osobami fizycznymi i prawnymi, które będą wspierać prace 

Stowarzyszenia.  

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie „Razem z Seniorami” przy Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, z 

siedzibą w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na 

podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r., 

nr 79, poz. 855 z późn. zm.), a także niniejszego Statutu.  

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

3. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo, odznak i 

pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 2 

1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 3 

1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

również poza granicami kraju.  

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może 

pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.  

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  
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2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  

 

 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

 

§ 6 

1. Celem Stowarzyszenia jest : 

1.1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. 

Jagiellońska 2.    

1.2. Niesienie pomocy osobom potrzebującym. 

1.3. Niesienie pomocy mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej nr 2. 

1.4. Pozyskiwanie środków na rzecz Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Sosnowcu, ul. 

Jagiellońska 2. 

1.5. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób 

starszych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem. 

1.6. Współpraca z organizacjami oświatowo–wychowawczymi oraz szkołami w celu 

kształtowania właściwych postaw u dzieci i młodzieży. 

1.7. Nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami o podobnym zakresie działania w 

kraju i za granicą. 

1.8. Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji rządowej, 

samorządowej, placówkami zdrowotnymi, zakładami pracy, kościołem katolickim i nie 

tylko oraz organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.1. Współdziałanie z władzami, instytucjami, fundacjami, kościołami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia. 

1.2. Organizowanie akcji charytatywnych i dobroczynnych na rzecz osób potrzebujących 

pomocy. 

1.3. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, 

konferencji, seminariów itp. 

1.4. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej, w tym zajęć sportowo- 

rekreacyjnych. 

1.5. Tworzenie fundacji lub funduszy celowych. 

1.6. Współpracę z placówkami krajowymi i zagranicznymi. 

1.7. Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez 

aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 

1.8. Prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom Pomocy Społecznej nr 2 w 

Sosnowcu oraz Stowarzyszenie. 

1.9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji. 

 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych 

określonych w odrębnych przepisach.  
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2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 

ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 

2010 r. nr 234 poz.1536 z późn. zm.) i nie może być przeznaczony do podziału między 

jego członków.  

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 

§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1.1. Członków zwyczajnych, 

1.2. Członków wspierających,  

1.3. Członków honorowych, 

 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Członkiem zwyczajnym mogą 

być także cudzoziemcy bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna bez względu na 

obywatelstwo i siedzibę, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub 

rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo i miejsce 

zamieszkania. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

5. Uchwałę w sprawie nadania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie 

Członków, na pisemny wniosek, wraz z uzasadnieniem przygotowany przez Zarząd. 

                                                               

§ 12 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1.1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

1.2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia. 

1.3. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań. 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

2.1. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

2.2. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 

2.3. Współdziałania w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. 

2.4. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

1. Członek wspierający ma prawo do: 

1.1. Uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków. 
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1.2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego. 

3. Członek wspierający ma obowiązek świadczenia pomocy, do której zobowiązał się w 

złożonej przez siebie deklaracji. 

 

§ 14 

1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego, jeśli nie 

stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, zaś w zakresie obowiązków zwolniony jest od 

płacenia składek członkowskich. 

 

§ 15 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1.1. Rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 

1.2. Śmierci członka lub utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

1.3. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

1.4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia, do którego członek należy, uchwałą Zarządu. 

2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia w razie: 

2.1. Rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia, 

2.2. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 

zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy. 

3. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Zarządu do 

Walnego Zebrania Członków. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

5. Osoby, którym odmówiono członkostwa zwyczajnego mogą odwołać się za 

pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków, które może zdecydować o 

przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne 

Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy 

obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Termin 

wskazany w pkt. 4 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 16 

1. Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Walne 

Zebranie Członków w formie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą większością 

głosów.  

2. Pozbawienie członkostwa honorowego odbywa się na pisemny, uzasadniony wniosek 

Zarządu. 

 

Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

 

§ 17 

 Organami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna, 
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§ 18 

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności 

ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2.  

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim 

terminie, w tym samym dniu. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością 

głosów, bez względu na ilość obecnych członków.  

 

§ 19 

1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie 

trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków 

Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie 

przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd 

zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

 

§ 20 

1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie 

wynagrodzenia. 

 

Walne Zebranie Członków 

  § 21 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie 

Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery 

lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć nie później niż w terminie 

czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.  

4. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.  

5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:  

6.1. Z własnej inicjatywy, 

6.2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

6.3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w 

głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia.  

9. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, wybrany 

przez obecnych zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Przewodniczącym 

może zostać wybrany każdy obecny na Walnym Zebraniu członek Stowarzyszenia.  

10. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania nad uchwałami, 

decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, zaś w przypadku 

głosowania nad wyborem Przewodniczącego - głos Prezesa Zarządu.  
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11. W przypadku braku wymaganego do podjęcia uchwały quorum, zastosowanie znajdzie  

zasada opisana w ust. 2 § 18 statutu. 

 

 

§ 22 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:  

1.1. Ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia. 

1.2. Uchwalenie Statutu i jego zmian. 

1.3. Zatwierdzanie regulaminów. 

1.4. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

1.5. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

1.6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej. 

1.7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

1.8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 

1.9. Nadawanie tytułu Członka honorowego Stowarzyszenia. 

1.10. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze. 

 

Zarząd 

§ 23 

1. Zarząd składa się z 6 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i dwóch 

Członków Zarządu.  

2. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w 

Zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W 

sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały 

pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.  

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał, lub częściej w razie 

potrzeby.  

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach 

przez Wiceprezesa Zarządu. 

7. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego Regulaminu Zarządu. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 24 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym.  

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego Regulaminu Komisji 

Rewizyjnej.  
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4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich 

szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.    

 

§ 25 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli 

nad jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego Komisji.  

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 

§ 26 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

1.1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu 

działalności Stowarzyszenia. 

1.2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli 

i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

1.3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia 

nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo 

żądania zwołania posiedzenia Zarządu. 

1.4. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

ustalonym statutem. 

1.5. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 

absolutorium dla Zarządu. 

1.6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 

§ 27 

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.  

2. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w 

głosowaniu tajnym. 

 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:  

1.1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej,  

1.2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

1.3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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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Rozdział V 

Majątek i fundusze 

 

§ 29 

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze 

składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, zlecenia 

usług, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji,  

ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, 

dochodów z działalności gospodarczej. 

2. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z 

której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca  każdego kwartału danego roku. 

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne 

Zebranie, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka 

Stowarzyszenia.  

5. Wysokość składek określa Zarząd w drodze uchwały. 

 

§ 30 

1. Zabrania się: 

1.1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania 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, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi". 

1.2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach.  

1.3. 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 ze statutowego celu organizacji.  

1.4. 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. 

 

§ 31 

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może 

nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.  

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz 

zawierania umów i zobowiązań a także udzielania pełnomocnictw w imieniu 

Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch innych 

członków Zarządu w tym Wiceprezes.  
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Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 32 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga 

kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania.  

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków 

wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 

członków uprawnionych do głosowania.  

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany 

podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków.  

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje 

Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie 

Członków wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do 

Stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek 

Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań. 


