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STATUT

STOWARZYSZENIA  NA  RZECZ  OSÓB  SZCZEGÓLNEJ  TROSKI  "NADZIEJA"

Rozdział I

ZASADY  OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 07.04. 1989 r.  Prawo o Stowarzyszeniach /Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855  

z późn. zmianami/ 
2) ustawy z dn.24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. Nr 

96, poz.873 z późn. zm.)
3) niniejszego statutu

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Nadzieja”  

§ 2

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem rodziców i przyjaciół osób szczególnej troski.
2. Przez określenie osoby "szczególnej troski" rozumie się dzieci, młodzież i osoby dorosłe        

z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
3. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia 

swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród swoich 
członków.

4. Stowarzyszenie reprezentuje przed administracją publiczną interesy osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin.

5. Siedzibą  Stowarzyszenia jest miasto Stalowa Wola.
6. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Stalowej Woli i województwa podkarpackiego.
7. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania również poza 

granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejscowym.
8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji       

o podobnych celach, jeżeli miałoby to wpłynąć na poprawę jakości działania Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ  II

CELE, ŚRODKI I METODY DZIAŁANIA

§ 3

1.Celem Stowarzyszenia jest: 
1) podniesienie jakości życia osób niepełnosprawnych,
2) wyrównywania szans rodzin i osób wykluczonych znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej,
3) promocji i organizacji wolontariatu,
4) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
5) upowszechniania kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych,
6) rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

§ 4

1.Cel ten osiągany będzie przez:
1) Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do spraw osób szczególnej 

troski i ich rodzin.
2) Zapewnienie dopływu informacji do rodziców w sprawie zalecanych form opieki, 

usprawniania i nauczania dzieci i młodzieży   szczególnej troski oraz o nowych przepisach 
prawnych ich dotyczących.

3) Organizowanie i prowadzenie wszelkiej działalności o charakterze opiekuńczo-
wychowawczym.

4) Propagowanie i wdrażanie nowych metod rehabilitacji osób szczególnej troski.
5) Organizowanie i prowadzenie placówek  edukacyjnych, wychowawczych, rehabilitacyjnych 

mających na celu rehabilitację społeczną, zdrowotną i zawodową osób szczególnej troski w 
tym: Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej oraz szkoły, kluby, 
świetlice, punkty konsultacyjne, poradnie, domy opieki i inne.

6) Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, europejskiej, 
organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i międzynarodowymi w zakresie pomocy 
osobom szczególnej troski.

7) Inicjowanie do powstania na swoim terenie nowych form przygotowania zawodowego 
i zatrudnienia osób szczególnej troski.

8) Współorganizowanie i organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin i opiekunów: kolonie, obozy, wczasy lecznicze, turnusy rehabilitacyjne, imprezy 
okolicznościowe, zajęcia pozalekcyjne, konkursy, wystawy i inne.

9) Prowadzenie działania z zakresu krajoznawstwa.
10) Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom szczególnej troski i ich rodzinom oraz 

wyrównywanie szans i zapobieganie  dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu tych osób     
i ich rodzin.

11)  Integrowanie osób szczególnej troski ze środowiskiem lokalnym.
12)  Organizowanie i prowadzenie wszelkiej innej działalności o charakterze opiekuńczo-

wychowawczym.
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13)  Organizowanie i prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, 
pozwalających zdobywać nowe umiejętności: opiekunom, instruktorom, terapeutom, 
nauczycielom, wychowawcom i rodzicom osób niepełnosprawnych oraz osobom szczególnej 
troski.

14)  Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
15)  Rozwój kultury fizycznej osób niepełnosprawnych poprzez:

a) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych,
b) prowadzenie zajęć sportowych,
c) działalność szkoleniową w zakresie sportu osób niepełnosprawnych dla trenerów, 

instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów, rehabilitantów i wolontariuszy sportu osób 
niepełnosprawnych,

d) organizowanie obozów szkoleniowych oraz wypoczynku dla osób niepełnosprawnych,
e) promocję sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.

16)  Wydawanie i propagowanie materiałów dydaktycznych, szkoleniowych, informacyjnych.
17)  Realizację programów pomocy dla osób niepełnosprawnych poprzez współpracę      

z instytucjami państwowymi, pozarządowymi, z krajami Unii Europejskiej oraz krajami 
innymi.

18)  Wspieranie działań podejmowanych na rzecz osób szczególnej troski uczęszczających do 
Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu 
,,Nadzieja”

19)  Współpracowanie z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych         
w zakresie zadań mających na celu poprawę infrastruktury służącej osobom szczególnej 
troski. 

§ 5

1.Stowarzyszenie dla osiągnięcia swoich celów prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną 
w zakresie określonym w § 4.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

1. Członkowie dzielą się  na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne /instytucje, zakłady 

pracy i inne/.
3. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.
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§ 7

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które złożą  wypełnioną 
deklaracje członkowską oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 
1) przestrzegać  postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia 
2) uczestniczyć w realizacji zadań Stowarzyszenia
3) regularnie opłacać składki członkowskie.

3. Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do organów Stowarzyszenia
2) uczestniczyć w walnych zebraniach Stowarzyszenia
3) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia
4) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach ogólnych o ile 

statut nie stanowi inaczej
5) wnioskować o zwolnienie z opłacania składki członkowskiej.

4. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie są osoby fizyczne oraz osoby prawne /instytucje, 
zakłady pracy i inne/, które deklarują wspomaganie działalności Stowarzyszenia finansowo, 
lub w inny sposób i zostaną przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

5. Godność Honorowego Członka Stowarzyszenia może być nadana osobom będącym 
członkami zwyczajnymi, a także innym osobom jako najwyższa forma uznania za ich 
szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, albo za inne szczególne zasługi na rzecz osób 
szczególnej troski.

6. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
7. Członkowie wspierający i honorowi posiadają obowiązki i prawa członka zwyczajnego         

z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 § 8

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek :
1) Skreślenia z listy członków z powodu:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie 

Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań 
wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego osobę prawną.
1) Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje po podjęciu przez Zarząd uchwały,        

w przypadku:
a) stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, 

uchwał i regulaminów
b) działania na szkodę Stowarzyszenia
c) łamania podstawowych zasad współżycia społecznego
d) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 

przekraczający 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu   
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e) w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową 
w postaci pozbawienia praw publicznych.

2) Pozbawienie członkowstwa honorowego następuje po podjęciu przez Walne Zebranie 
uchwały   podjętej na wniosek Zarządu.

 § 9

1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia właściwej decyzji do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ  IV

Organy Stowarzyszenia i struktura organizacyjna

§ 10

1. Organami Stowarzyszenia  są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd 
3) Komisja Rewizyjna 

§ 11

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd :

1) co najmniej 1 raz w roku jako sprawozdawcze
2)  co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 

3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej  lub 1/4 liczby członków Zarząd zwołuje Nadzwyczajne 
Walne Zebranie, które odbywa się w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia żądania 
zwołania Zebrania.

4. Zarząd i Komisja  Rewizyjna Stowarzyszenia pochodzą z wyboru, który odbywa się spośród 
nieograniczonej  liczby kandydatów. Głosowanie jest tajne, chyba że Członkowie Walnego 
Zebrania większością głosów podejmą  decyzję o jawności głosowania.

5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej  trwa 4 lata.
6. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą być odwołani przez Walne Zebranie z pełnionych 

funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania 
postanowień Statutu oraz pełnienia czynów sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. 

7. Członkowie Stowarzyszenia powinni być zawiadomieni o terminie i proponowanym 
porządku obrad Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

8. Walne Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% członków         
w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
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§ 12

1.Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia
2) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia
3) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu, likwidacji Stowarzyszenia     

i przeznaczeniu jego majątku
4) powołanie Komisji Likwidacyjnej   
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia
6) ustalanie składu liczbowego Zarządu, wybieranie Członków Zarządu i Członków Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia
7) określanie ogólnych zasad gospodarki finansowej i majątkowej, ustalanie wysokości 

składki członkowskiej
8) zatwierdzanie rocznego preliminarza wydatków
9) rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań 

poszczególnych członków
10)  udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
11)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do organizacji 

krajowych   i międzynarodowych
12)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Warsztatu Terapii 

Zajęciowej.

§ 13

1. Działalnością Stowarzyszenia między obradami Walnego Zebrania kieruje Zarząd 
Stowarzyszenia składający się z 3 do 5 osób, w tym:
1) Prezes 
2) Wiceprezes 
3) Skarbnik 

2. W przypadku Zarządu Stowarzyszenia składającego się z większej liczby członków niż 3,     
w jego skład wchodzą dodatkowo:

1) Sekretarz 
2) Członek Zarządu 

3. Osoby pełniące funkcje wymienione w ust. 1 i 2 nie mogą być skazane prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe.

§ 14

1.   Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności :
1) realizuje cele Stowarzyszenia
2) wykonuje Uchwały Walnego Zebrania
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3) zwołuje Walne Zebranie Członków
4) zarządza majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne 

Zebranie
5) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz działa w jego imieniu
6) przyjmuje i rozpatruje wnioski o skreślenie, wykluczenie członków zwyczajnych       

i wspierających
7) podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego       

i ruchomego Stowarzyszenia
8) składa sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
9) prowadzi i podejmuje inne działania niezastrzeżone do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia
10) podejmuje decyzje w sprawie zarządzania Warsztatem Terapii Zajęciowej i innymi 

podległymi jednostkami 
11) podejmuje decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 15

1.  Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w zależności od potrzeb, nie mniej niż 1 raz w kwartale.

§ 16

1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, która składa się z trzech osób.
2. Posiedzeniem Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany w jej skład.
3. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej

2) nie mogą być skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane        
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów 
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie      
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 17

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy :
1) kontrolowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia w zakresie realizacji postanowień         

Walnego Zebrania
2) kontrolowanie gospodarki finansowej i majątkowej
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności
5) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień, przedsięwzięć 

Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują lub mogą spowodować 
nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia
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6) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie        
z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych        
z prawem, statutem lub istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu
7) rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia członka.

§ 18

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej 1 raz na pół roku. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu 

Stowarzyszenia z głosem doradczym. Nie mogą jednak być równocześnie członkami Zarządu 
Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ V

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) wpływów ze składek członkowskich
2) dotacji, darowizn, i zapisów
3) świadczeń osób wspierających i zbiórek publicznych
4) dotacji, subwencji, kontraktów, zleceń usług na zadania publiczne
5) dochodu od majątku Stowarzyszenia; w tym posiadanych kapitałów (odsetki, lokaty, 

akcje)
6) dochodu z działalności odpłatnej.

2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania 
pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest działających łącznie, dwóch 
członków Zarządu, spośród trzech funkcji: prezes, wiceprezes, skarbnik.

3. Zarząd może udzielić pełnomocnictwa Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
zakresie podejmowanych przez niego czynności prawnych związanych z kierowaniem WTZ.

§ 20

1.Zabrania się:
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, 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”

2) przekazywania jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,       
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w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
stowarzyszenia 

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, 
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich po 
cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VI

§ 21

1.  Statut niniejszy może być zmieniony na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia.

2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia 
kwalifikowaną większością głosów (2/3) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

3. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia dotyczące zmiany składu Zarządu       
i Komisji Rewizyjnej wchodzą w życie z dniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

§ 22

1. Czynności związane z likwidacją Stowarzyszenia dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana 
przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia 
podjętą większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby 
osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie bez wzglądu 
na liczbę obecnych.

3. Majątek Stowarzyszenia przeznacza Walne Zebranie Stowarzyszenia na rzecz organizacji 
mających podobne cele do Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski ”Nadzieja” po 
wypełnieniu jego zobowiązań według ustaleń podjętych uchwałą Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia.


