STATUT STOWARZYSZENIA
NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
IM. ŚW. BRATA ALBERTA W KRAKOWIE
ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(tekst jednolity)

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę “Stowarzyszenie na rzecz Domu Pomocy Społecznej
im. św. Brata Alberta w Krakowie oraz osób niepełnosprawnych” i zwane jest w dalszej
części statutu Stowarzyszeniem.
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.)
oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie zawarte jest na czas nieoznaczony i posiada osobowość prawną.

1.
2.
3.
4.

§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym profilu działania.

§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§5
Stowarzyszenia opiera swoją działalność na pracy społecznej
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
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ogółu

członków.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
w Krakowie w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych.
2. Rehabilitacja społeczna, lecznicza i zawodowa osób niepełnosprawnych.
3. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych.
4. Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia publicznego.
5. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych.
6. Integracja z lokalnym środowiskiem osób pełnosprawnych.
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych.
8. Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i etyki zawodowej członków Stowarzyszenia
i wolontariuszy, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi.
§7
Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej.
2. Prowadzenie działalności edukacyjnej, rekreacyjnej i kulturowej, mającej na celu
integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.
3. Współdziałanie z władzami lokalnymi, organizacjami społecznymi, religijnymi oraz
innymi organizacjami i grupami osób.
4. Organizowanie i udział w spotkaniach, kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach,
sympozjach dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
5. Organizowanie wypoczynku połączonego z rehabilitacją, a w szczególności: wycieczek
i wczasów.
6. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym promowanie celów
Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu.
8. Świadczenie pomocy z zakresu prawa i polityki społecznej mieszkańcom Domu
oraz ich rodzinom i opiekunom.
9. Tworzenie bazy lokalowej i bazy sprzętu do realizacji celów statutowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
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§9
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia, która przedstawi rekomendacje co najmniej dwóch
członków Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację członkowską.
2. Przyjęcie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu
Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów.
§10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. biernie i czynnie uczestniczyć w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące działalności oraz władz Stowarzyszenia,
3. uczestniczyć w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie,
4. uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3. wywiązywać się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków,
4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia oraz jego mienie,
5. regularnie opłacać składki członkowskie.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 12
Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która pisemnie
zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz realizacji celów
i zadań Stowarzyszenia.
Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie jego pisemnej deklaracji
oraz uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów.
Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego
przedstawiciela.
Członek wspierający posiadaj uprawnienia określone w § 10 ust. 2 – 4.
Członek wspierający posiada jedynie głos doradczy.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegać statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 13
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Przyjęcie członka honorowego następuje na podstawie pisemnego wniosku 10 członków
Stowarzyszenia oraz uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej zwykłą większością
głosów.
Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członkowi honorowemu przysługuje głos doradczy.
Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
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§ 14
1. Utrata członkowstwa następuje na skutek:
1.1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Stowarzyszenia,
1.2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
1.3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu,
1.4. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu:
1.4.1. nieprzestrzegania postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
1.4.2. zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy.
2. Utrata członkowstwa członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia, następuje
w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów.
3. Utrata członkowstwa członka honorowego Stowarzyszenia, następuje w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie utraty członkowstwa przysługuje zainteresowanemu
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Uchwała
Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zgromadzenie.
1.2. Zarząd.
1.3. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów. O jawności
lub tajności głosowania, rozstrzyga podjęta w tej sprawie uchwała Walnego
Zgromadzenia.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
5. 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.
§16
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie
we wszystkich jego podstawowych sprawach.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
2.1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2.2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
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§ 17
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd
Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane w każdym czasie przez
Zarząd: z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, na pisemny
wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
5. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni
od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, prawo zwołania przysługuje Komisji
Rewizyjnej.
6. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie powiadamia o jego terminie, miejscu
i proponowanym porządku obrad, wszystkich członków Stowarzyszenia listami
poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczęcia obrad.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu
jawnym, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
8. Na podstawie uchwały podjętej w sposób określony w ust. 7, Walne Zgromadzenie może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
9. W przypadku braku quorum w pierwszym ustalonym terminie, uchwały podjęte w drugim
terminie są prawomocne, bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin może
być wyznaczony w tym samym dniu, co termin pierwszy.
§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalanie programów bieżącej i wieloletniej działalności merytorycznej i finansowej,
3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
4. zaciąganie zobowiązań finansowych,
5. uchwalanie zmian statutu,
6. wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
7. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
w tym w sprawie utraty członkowstwa,
10. nadawanie i pozbawianie godności honorowego członka Stowarzyszenia,
11. rozpatrywanie skarg, wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
12. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
14. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
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§ 19
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie
z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
za swoje działania przed Walnym Zgromadzeniem.
§ 20
1. Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa i trzech członków.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze, nie później niż dwa
tygodnie po Walnym Zabraniu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności, zastępuje
go wiceprezes.
4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz
na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej
oraz zaproszeni goście, z głosem doradczym.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,
przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów,
rozstrzyga głos prezesa Zarządu.
7. Na podstawie uchwały podjętej w sposób określony w ust. 6, Zarząd może podejmować
uchwały w głosowaniu tajnym.
8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 21
Do zakresu działania i kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. realizowanie celów Stowarzyszenia,
3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4. zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia i prowadzenie gospodarki
finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi Walnego
Zgromadzenia,
5. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
6. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
7. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz
utraty członkowstwa, członków zwyczajnych i wspierających,
9. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników do prowadzenia
spraw Stowarzyszenia,
10. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz prowadzenie wymaganej
przepisami prawa dokumentacji,
11. rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
12. prowadzenie ewidencji składek członkowskich i ich egzekwowanie.
§ 22
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością i działa niezależnie od Zarządu.
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§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, sekretarza i członka.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, nie później niż
dwa tygodnie po Walnym Zebraniu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
3.1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
3.2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3.3. 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.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej
ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
6. Na podstawie uchwały podjętej w sposób określony w ust.5, Komisja Rewizyjna może
podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, przestrzegania statutu,
wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
i żądanie złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień,
4. żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,
6. występowanie z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
7. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
a w przypadku określonym w § 17 ust. 5 prawo jego zwołania.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 25
Majątek Stowarzyszenia stanowić mogą nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1.1. wpływów ze składek członkowskich,
1.2. darowizn, spadków, zapisów, oraz ofiarności publicznej krajowej i zagranicznej,
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1.3. dochodów z własnej działalności,
1.4. dochodów z majątku Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.
4. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Nadwyżka przychodów nad
kosztami z odpłatnej działalności pożytku publicznego przeznaczana jest na działalność
pożytku publicznego.
5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga
rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym
określenie przychodów, kosztów i wyników. Zasada ta obowiązuje odpowiednio
w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego
oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżka przychodów nad kosztami
przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
7. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
8. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia należy do kompetencji Zarządu.
9. Zabrania się:
9.1. 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”,
9.2. przekazywania majątku organizacji na rzecz jej 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,
9.3. 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 z celu statutowego,
9.4. 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.
10. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku
publicznego.
11. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków
Stowarzyszenia.
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§ 27
Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia wymagany jest
podpis dwóch osób z Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.

3.
4.

§ 28
Decyzje o zmianie statutu, rozwiązaniu się Stowarzyszenia, podejmuje Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych, zwykłą większością głosów.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa
sposób przeprowadzenia likwidacji, likwidatora oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.

Kraków, 27.04.2011 r.
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