
 

STATUT 

STOWARZYSZENIA RODZIN I PRZYJACIÓŁ 

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

„NADZIEJA” W KLUCZBORKU 

 

 

Rozdział I. Nazwa Stowarzyszenia. 

 

§  1 

Na podstawie Ustawy: Prawo o stowarzyszeniach  z dnia 07 kwietnia 1989 roku ( Dz. 

U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z póz.zm.) tworzy się stowarzyszenie o nazwie: „Stowarzyszenie 

Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – „Nadzieja”, które posiada 

osobowość prawną ( dalej zwane „Stowarzyszeniem”). 

 

 

Rozdział II. Teren działania i siedziba. 

§  2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami                 

Psychicznymi „Nadzieja” w Kluczborku jest obszar Rzeczpospolitej  Polskiej, a siedzibą 

władz Stowarzyszenia jest miasto Kluczbork. 

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Stowarzyszenie cały dochód ze swej działalności przeznacza na realizację celów 

statutowych. 

§  3 

Stowarzyszenie może zrzeszać się z innymi stowarzyszeniami  o podobnych celach. 

 

Rozdział III. Cele i sposoby ich realizacji. 

§  4 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Tworzenie warunków do stymulacji rozwoju osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami 

psychicznymi poprzez odpowiednią pomoc, usprawnianie, leczenie, rehabilitację, 

terapię,  edukację, uczestnictwo w kulturze, organizację czasu wolnego i inne. 

2. Kształtowanie wobec niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi właściwych 

postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także 

przeciwdziałanie ich dyskryminacji. 

3. Inicjowanie wszelkich przedsięwzięć służących budowaniu pozytywnych relacji 

międzyludzkich, integracji i aktywizacji  społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych  i z zaburzeniami psychicznymi, przeciwdziałanie ich wykluczeniu. 

4. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego                              

i problemów osób niepełnosprawnych i  z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 



§ 5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe na rzecz osób określonych §4 poprzez:  

1. organizowanie grup wsparcia, 

2. organizowanie zebrań, spotkań z mieszkańcami, imprez i akcji publicznych dla 

realizacji celów stowarzyszenia, 

3. udzielanie porad prawnych dla rodziców osób niepełnosprawnych, 

4. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej osób niepełnosprawnych, 

5. opracowywanie nowych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, 

6. organizowanie akcji informacyjno – promocyjnych, 

7. aplikowanie o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

8. rozwijanie bazy lokalowej i tworzenie warunków do działalności terapeutycznej 

rehabilitacyjnej, rewalidacyjnej, edukacyjnej itp. osób niepełnosprawnych, 

9. organizowanie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej  oraz Ośrodków 

Wsparcia (Kluby i świetlice),  

10. tworzenie, wyposażenie i  prowadzenie mieszkań chronionych, rodzinnego  domu 

pomocy dla osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, hosteli dla 

osób niepełnosprawnych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

11. promocję aktywności osób niepełnosprawnych. 

 

§  6 

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego. 

 1) Na  działalność nieodpłatną składają się: 

a)  dbałość o przestrzeganie praw człowieka wobec osób z niepełnosprawnością                         

i zaspokajanie ich potrzeb w zakresie rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa 

chronionego, opieki, udziału w kulturze, sporcie i rekreacji, w integracji ze środowiskiem 

lokalnym 

b) udzielanie wsparcia swoim podopiecznym, aby oni sami mogli występować                               

w swoim imieniu, poprzez doradztwo, szkolenie, asystowanie i opiekę prawną, a także 

występowanie w ich interesie 

c) prowadzenie na zlecenie w szczególności organów rządowych i samorządowych 

oraz ze środków własnych różnorodnych usług dla osób z niepełnosprawnością, m.in.                            

w formie placówek, ośrodków, zespołów; pomocy w szczególności w zakresie rehabilitacji, 

terapii, edukacji oraz działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej z uwzględnieniem niezbędnej 

opieki i wsparcia we wszystkich formach 

d) prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej poprzez wyjazdy dla osób                      

z niepełnosprawnością wraz z opiekunami na wycieczki, plenery, spotkania integracyjne, 

organizowanie sezonowego wypoczynku 

e) prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i rękodzielniczej  

f) prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej 

g) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom, w szczególności:                                                                          

- grup samopomocowych i wsparcia 

-usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby                                    

z niepełnosprawnością w domu i poza nim, również w sytuacjach kryzysowych 

- placówek stałego i czasowego pobytu 

- informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej 

h) prowadzenie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością form indywidualnego 

wsparcia w niezależnym samodzielnym życiu, mieszkalnictwa chronionego, zatrudnienia 

chronionego, a także edukacji 



i) współpraca z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami 

samorządowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, a także 

placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

j) prowadzenie  działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do osób i grup, 

których wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia 

k) prowadzenie działalności informacyjnej i innej mogącej wpływać na wzrost 

akceptacji i zrozumienia osób z niepełnosprawnością 

l) współpraca z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią Europejską                  

i krajami w niej stowarzyszonymi oraz społecznościami i instytucjami w różnych krajach, 

zwłaszcza europejskich.   

                              

2) Na działalność odpłatną składają się: 

a) Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych 

w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych: 

 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację; 

 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

b) Imprezy/ przedsięwzięcia organizowane dla osób niepełnosprawnych oraz z ich 

udziałem: 

 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 

c) Prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej: 

 81.10.Z  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; 

 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych; 

 81.29.Z  Pozostałe sprzątanie; 

 81.30.Z  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni 

 14.12.Z  Produkcja odzieży roboczej; 

 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych 

 13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich 

 18.12.Z Pozostałe drukowanie 

 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 

 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

 23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 

 23.19.Z Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 

 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem 

 01.30.Z Rozmnażanie roślin 

 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach 

              

2. Dochód z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego 

celów statutowych. 



3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

§  7 

1. Stowarzyszenie może współpracować i nawiązywać kontakty  z organizacjami, 

instytucjami i stowarzyszeniami, których działalność będzie zbieżna z celami 

Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może współpracować z organami władzy rządowej, samorządowej, 

organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi,                            

a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych wymienionych 

w § 4. 

 

 

Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia. 

§  8 

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 

§  9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających, 

3. członków honorowych. 

 

§  10 

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych i deklarująca gotowość do realizacji celów statutowych. Nabycie 

członkostwa Stowarzyszenia następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej, 

która zostaje rozpatrzona przez  Zarząd  w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie i przyjęte 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

 

§  11 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być cudzoziemiec jak również każda 

instytucja, organizacja, lub inna osoba prawna krajowa i zagraniczna. 

 

§  12 

Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie 

pisemnej deklaracji, która zostaje rozpatrzona przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 

2 tygodnie i przyjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków 

Zarządu. 

 

§  13 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 

 

§  14 

Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 



Członek honorowy ma prawo: 

1. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu jak i w zebraniach Zarządu tylko z głosem doradczym. 

2. Być rzecznikiem Stowarzyszenia. 

§  15 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia ( czynne i bierne prawo 

wyborcze), 

2. uczestniczenie w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp., imprezach 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 

3.  korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, na zasadach 

określonych w odrębnych regulaminach, 

4. noszenia odznaki organizacyjnej, 

5. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich. 

Właściwą władzą do rozpatrywania odwołania jest władza nadrzędna nad władzą, 

która tę decyzję wydała, 

6. zgłaszanie opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

7. współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia poprzez uczestniczenie 

w podejmowaniu stosownych uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą 

§  16 

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów 

i programu, 

2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu. 

 

§  17 

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

posiada prawa określone w § 15. 

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się 

z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 18 

Członkostwo ustaje w wyniku: 

1. rezygnacji z członkostwa złożonej do Zarządu na piśmie, 

2. wykluczenia przez Zarząd z powodu nie wywiązywania się z obowiązków statutowych 

członka Stowarzyszenia. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia ma prawo odwołać się 

do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty uzyskania pisemnej decyzji 

o wykluczeniu, 

3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego 

osobą prawną, 

4. skreślenia z listy z powodu zalegania ( w okresie dłuższym niż 6 miesięcy) z opłatą 

składek członkowskich lub innych świadczeń. 

 

Rozdział V. Władze Stowarzyszenia. 

§ 19 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie, 



2. Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

 

§ 20 

1. Walne Zgromadzenie członków odbywa się raz w roku, co czwarty rok jest 

zebraniem wyborczym. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności: 

a.) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków, 

b.) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż 

pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do 

głosowania. 

3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdej chwili przez 

Zarząd Stowarzyszenia, lub przez Komisję Rewizyjną na życzenie co najmniej 

¼ członków. 

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a.) wybór i odwoływania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, lub poszczególnych ich 

członków, a także uzupełnienie ich składu, 

b.) zmiana Statutu Stowarzyszenia, 

c.) uchwalenie programu działania na najbliższy rok, 

d.) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

e.) uchwalenie ordynacji wyborczej do władz Stowarzyszenia, 

f.) udzielenie absolutorium Zarządowi za miniony rok, 

g.) uchwalenie preliminarza budżetowego, 

h.) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku Stowarzyszenia, 

i.) rozpatrzenie odwołań od decyzji Zarządu przewidzianych Statutem, 

j.) podejmowanie uchwał o likwidacji Stowarzyszenia i o przeznaczeniu 

majątku. 

 

§  21 

1. Zarząd Stowarzyszenia liczy od 3 – 5 osób, ilość członków Zarządu określa 

każdorazowo Walne Zgromadzenie wyborcze. Kadencja trwa 4 lata. 

2. Zarząd wybierany jest w jawnym głosowaniu, Prezes Zarządu wybierany jest 

w oddzielnym głosowaniu.  

3. W ciągu tygodnia od wyborów, Zarząd konstytuuje się – wybierając zastępcę 

prezesa, sekretarza i skarbnika. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a.) przyjmowanie nowych członków i podejmowanie decyzji   o pozbawieniu 

członkostwa w przypadkach określonych Statutem, 

b.) zwołanie Walnego Zgromadzenia, 

c.) zwykły zarząd majątkiem, 

d.) reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, 

e.) przedstawienie preliminarza budżetowego na Walnym Zgromadzeniu. 

 



§  22 

1. Komisja Rewizyjna liczy co najmniej 3 osoby, wybierana jest w jawnym głosowaniu 

na 4 lata. Do jej kompetencji należy: 

a) kontrolowanie działalności merytorycznej i formalnej Zarządu, 

b) wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzenie.                 

c) Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o czym ma obowiązek 

powiadomić wszystkich członków na tydzień przed terminem. 

2. Komisja rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia 

nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

3. Członkowie komisji rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa 

(powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia), 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c) 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 GUS za rok poprzedni 

 

Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia. 

§  23 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

2. Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do jej członków i członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej 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 związane z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków Zarządu i komisji 

Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków Zarządu i członków 

Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 

z celów statutowych, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, członkowie Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

 

§  24 

1. Stowarzyszenie może posiadać majątek własny ruchomy i nieruchomy, nabywać 

go, zbywać i obciążać zobowiązaniami. Majątkiem dysponuje Zarząd. 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być 

przechowywane wyłącznie w banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty 

gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej 



przekazane na konto bankowe. Zarząd bądź jego biuro dysponuje zaliczkami na 

finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału. 

4. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki 

członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na 

członka. 

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

§  25 

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw 

i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób 

spośród członków Zarządu, w tym prezesa lub zastępcy prezesa. 

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa Zarządu 

lub jego zastępcy. 

 

 

§  26 

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących 

i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe. 

 

 

§  27 

Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna zawierać 

postanowienie o sposobie likwidacji majątku oraz wskazać osobę, czy osoby powołane na 

likwidatorów Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe. 

§  28 

W sprawach, które nie zostały wyraźnie uregulowane w niniejszym statucie, mają 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 07 kwietnia 1989 roku                     

oraz przepisy ogólne prawa cywilnego. 

 

 

 

 


