Statut Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością
„Potrafię Więcej” ze zmianami z dnia 21 maja 2015r.
_____________________________________________________________________
Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością „Potrafię Więcej”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§3
Stowarzyszenie podlega rejestracji, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873)
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji działających
w celach, takich jak cele Stowarzyszenia. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami
krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi działającymi w celach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
§7
1.
Stowarzyszenie może do realizacji celów zatrudniać pracowników.
1.1. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych zadań, mogą
być również członkowie Stowarzyszenia.
1.2. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko
w następujących przypadkach:
a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji,
b) w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną,
odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.
2.
Stowarzyszenie może korzystać z pracy wolontariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Wpływy z działalności gospodarczej
przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych i nie podlegają podziałowi między
członków.

Rozdział II
Cel i środki działania
§9
Celem działalności Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczeństwa poprzez niesienie pomocy
dzieciom i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością oraz ich rodzinom, a także poprzez działanie
na rzecz zdrowia i szczęścia tych dzieci i młodzieży oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom w oddziaływaniach wychowawczych i edukacyjnych. Stowarzyszenie udziela wsparcia również dorosłym podopiecznym organizacji.
§10
Cele określone w § 9 Stowarzyszenie realizuje przez:
1. Działalność nieodpłatną polegającą na:
1.1. organizowaniu oraz prowadzeniu działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
a.
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną niepełnosprawnością.
b.
poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka, ze złożoną niepełnosprawnością i jego
rodziny w okresie szkolnym.
1.2. Prowadzeniu działalności informacyjnej i publikacyjnej w zakresie problematyki środowiska
osób ze złożoną niepełnosprawnością.
1.3. Prowadzeniu szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób ze złożoną niepełnosprawnością.
1.4. Organizowaniu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie tych szans, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
b) wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, chorymi
jak i ich rodzinami,
c) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych.
2. Działalność odpłatną polegającą na:
2.1. organizowaniu oraz prowadzeniu działalności: terapeutycznej, rehabilitacyjnej, leczniczej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem:
a.
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze złożoną niepełnosprawnością.
b.
poradnictwa i wspomagania rozwoju dziecka, ze złożoną niepełnosprawnością i jego
rodziny w okresie szkolnym.
2.2. prowadzeniu działalności informacyjnej i publikacyjnej w zakresie problematyki środowiska
osób ze złożoną niepełnosprawnością.
2.3. prowadzeniu szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób ze złożoną niepełnosprawnością.
2.4. Organizowaniu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie tych szans, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,
b) wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi, chorymi
jak i ich rodzinami,
c) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub chorych.
§11
Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:
1.
Zrzesza osoby uznające celowość współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych.

2.
3.
4.
5.
6.

Zakłada i prowadzi placówki oświatowe, rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej oraz
ośrodki pobytowo-opiekuńcze, zwane dalej: placówkami.
Organizuje bazę lokalową i materialną dla prowadzenia placówek.
Gromadzi i propaguje informacje i doświadczenia wypływające z prowadzenia placówek.
Organizuje współpracę rodziców, opiekunów oraz kadry pracującej na rzecz funkcjonowania wyżej wymienionych placówek.
Współpracuje z samorządami, władzami publicznymi, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi prowadzącymi działalność.

§12
Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie może zabiegać o patronat, dofinansowywanie
i wszelkiego rodzaju pomoc ze strony samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zwyczajnych
- honorowych
§14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, korzystający w pełni z praw publicznych, który jest zainteresowany celem działalności Stowarzyszenia.
2.
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji
członkowskiej.
1.

§15
Członkowi Stowarzyszenia przysługuje:
1.
Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia.
2.
Prawo brania czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków w sprawach
związanych z jego działalnością.
3.
Korzystania ze zniżek w opłatach za udział w imprezach zorganizowanych przez Stowarzyszenie.
§16
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.
Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2.
Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3.
Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków.
§17
Zarząd Stowarzyszenia może w indywidualnych przypadkach ustalić składkę niższą niż ogólnie
przyjęta, względnie zwolnić z opłaty.
§18
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1.
Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie.
2.
W wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową
utraty praw publicznych.
3.
Wykluczenia ze Stowarzyszenia wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.

4.
1.
2.
3.
4.

Śmierci członka.
§19
Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków, szczególnie
zasłużonym dla Stowarzyszenia.
Członek Honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
Członek Honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.
Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§20

1.

Władzami stowarzyszenia są:
a)
Walne Zebranie Członków,
b)
Zarząd Stowarzyszenia,
c)
Komisja Rewizyjna stanowiąca kolegialny organ nadzoru,
d)
Sąd Koleżeński.
2.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3.
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.
4.
Członkostwo władz ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie,
b) w wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową
utraty praw publicznych,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia wyrokiem Sądu Koleżeńskiego, w sytuacji niewywiązywania się z zadań wynikających z pełnionej funkcji,
d) śmierci członka.
§21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku.
§22
Do kompetencji walnego Zebrania Członków należy:
1.
Uchwalanie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia.
2.
Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
3.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4.
Wybór i odwołanie Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i innych członków Zarządu. Wybór
i odwołanie Komisji Rewizyjnej.
5.
Wybór Sądu Koleżeńskiego.
6.
Podejmowanie uchwał o nadawaniu i pozbawianiu godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu.
7.
Rozpatrywanie wszystkich odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
8.
Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
9.
Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10.
Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
11.
Dokonywanie wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego.

12.

Zatwierdzanie wyniku finansowego i przeznaczanie zysku

§23
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności
przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na
liczbę obecnych w drugim terminie ustalonym przez Zarząd.
§24
Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek 10 % członków Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 członków.
§25
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia wszystkich członków, co najmniej 2 tygodnie przed terminem zebrania.
1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§26
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
o
prezes
o
wiceprezes
o
skarbnik
o
członkowie Zarządu – do pięciu (o ich liczbie zadecyduje przed wyborami Walne
Zebranie Członków).
Walne Zebranie Członków wybiera i odwołuje Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i innych
Członków Zarządu.
Członek zarządu nie może być członkiem Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
Jeżeli w okresie kadencji Zarządu zaprzestanie w nim działalności 1/3 członków Zarząd
może uzupełnić swój skład o brakującą liczbę członków. Kadencja nowych członków kończy
się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
§27
Komisję Rewizyjną wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
Jeżeli w okresie kadencji członek lub członkowie Komisji Rewizyjnej zaprzestaną w niej
działalności, Walne zebranie Członków uzupełnia skład Komisji o brakującą liczbę członków.
Kadencja nowych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich
poprzedników.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Komisji Rewizyjnej 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.

§28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1.
Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2.
3.
4.

Występowanie do zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli.
Występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.

§29
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego zebrania Członków.
2.
Uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego
i zatwierdzanie bilansów.
3.
Zwoływanie Walnego zebrania Członków.
4.
Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku trwałego Stowarzyszenia, a także prowadzenie jego działalności finansowej.
5.
Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych.
6.
Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów Statutu i regulaminów.
7.
Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
8.
Powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im statutów określających ich status prawny i organizacyjny.
9.
Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego
Zebrania Członków.
10.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§30
Stowarzyszenie nie może:
1.
Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia 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.
Przekazywać majątku stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3.
Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów
lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4.
Dokonywać 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. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Jeżeli w okresie kadencji członek lub członkowie Sadu Koleżeńskiego zaprzestaną działalności
w nim, Walne Zebranie Członków uzupełnia skład Sądu o brakującą liczbę członków. Kadencja
nowych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
3. Sąd Koleżeński wybiera się dla rozstrzygnięcia sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,

które wynikły w obrębie Stowarzyszenia.
4. Sad Koleżeński ma do dyspozycji następujące kary:
a.
upomnienie
b.
nagana.
c.
wykluczenie ze Stowarzyszenia.
5. Od orzecznictwa Sadu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie
30 dni do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§32
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią aktywa trwałe i obrotowe wykazywane w bilansie Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie tworzy Fundusz Statutowy przeznaczony na finansowanie działalności statutowej.
§33
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) Składek członkowskich.
2) wpływów z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
3) dotacji, darowizn, subwencji, zapisów, spadków, wpływów z ofiarności publicznej oraz
działalności statutowej,
4) wpływów z uczestnictwa w szkoleniach i innych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
5) z innych źródeł nie stojących w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa.
2.
Źródłem tworzenia Funduszu statutowego mogą być środki wniesione przez Założycieli,
nadwyżka przychodów nad kosztami za poprzedni rok obrotowy, inne wpływy zgodne z przepisami prawa.
1.

§34
Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.
Rozdział VI
Reprezentacja Stowarzyszenia
§35
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest jeden z członków Zarządu pełniący
funkcję prezesa, wiceprezesa lub skarbnika łącznie z innym dowolnym członkiem Zarządu.
2. Osoby wymienione w ustępie 1 mogą upoważnić pisemnie inną osobę do podpisywania wyżej wymienionej dokumentacji w ściśle określonym zakresie.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§36
Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§37
1.
Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, lub bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2.
Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na który mają być przekazane majątek i fundusze Stowarzyszenia.
3.
Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
§38
We wszystkich sprawach nie normowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Ustawy o Prawo o Stowarzyszeniach Dz.U. 1989r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.

