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STATUT STOWARZYSZENIA 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Ich Rodzinom "Dajmy szansę”, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, trwałą i samorządną o charakterze 
społecznym. 

§ 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2001r. Prawo                       
o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego 
Statutu. 

§ 3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.  

§ 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione         
w niniejszym statucie.  

§ 5.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego 
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami 
Rzeczpospolitej Polski.  

§ 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest  miejscowość Stawiguda. 

§ 7. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym 
samym lub podobnym charakterze oraz współpracować z instytucjami  krajowymi                  
i zagranicznymi dla realizacji celów statutowych  

§ 8. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.  

§ 9. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz             
z nazwą korzysta z ochrony prawnej. 

§ 10. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy Stowarzyszenie Pomocy „Dajmy 
szansę”. 

§ 11. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków oraz 
wolontariuszy, dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać niezbędną 
liczbę pracowników administracyjnych, wychowawców, instruktorów, terapeutów i innych.  

§ 12. Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia zarząd może utworzyć biuro 
stowarzyszenia określając jego status i zakres wykonywanych czynności. 

§ 13. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i działalność gospodarczą. 
Dochód z działalności gospodarczej może służyć jedynie realizacji  celów statutowych i nie 
może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

§ 14.  Współpracując z organizacjami międzynarodowymi  Stowarzyszenie może używać 
nazwy w innych językach. 

§ 15 Stowarzyszenie rozpocznie starania o otrzymanie statusu organizacji pożytku 
publicznego. 
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   ROZDZIAŁ II 

CELE I SPOSOBY ICH REALIAZACJI 

 
§ 16. Celem Stowarzyszenia jest wspólne realizowanie poprzez swoich członków zadań 
mających na celu dobro dzieci oraz wspieranie ich rodzin. Cele powyższe realizowane są 
poprzez: 

1. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom  będącym w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

3. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz  społecznej    

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

4. Działalność charytatywną; 

5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;  

6. Ochronę i promocję zdrowia; 

7. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

8. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

9. Działania wspierające rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

10. Organizację  różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży; 

11. Działania  wspierające  i upowszechniające  kulturę fizyczną; 

12. Rozwój  turystyki i krajoznawstwa; 

13. Promowanie  i organizację wolontariatu; 

14. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania             

i ochrony praw dziecka; 

15. Działania profilaktyczne - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

16. Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

17. Działalność ekologiczną i wspierającą ochronę zwierząt oraz dziedzictwo 

przyrodnicze. 

§ 17. Stowarzyszenie swe cele realizuje nieodpłatnie  poprzez:  

a) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej dzieciom i ich rodzinom będącym w trudnej 
sytuacji materialnej. 

b) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, oraz wypoczynku  

letniego i zimowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

c) organizowanie wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,  

d) wspieranie i organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i  

turystycznych,  

e) organizowanie i prowadzenie zajęć  dla uczniów SOSW w Olsztynie  oraz  

innych szkół i placówek oświatowych,  
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f) opiekę interwencyjno-psychologiczną i działalność informacyjną dla osób  

niepełnosprawnych i ich rodzin,  

g) wspieranie idei tworzenia mieszkań chronionych,  

h) skupienie wokół idei Stowarzyszenia działaczy społecznych i ludzi dobrej woli. 

§ 18. Stowarzyszenie swe cele realizuje odpłatnie  poprzez:  

a) organizowanie i prowadzenie  wypoczynku  letniego i zimowego dzieci i młodzieży, 

b) prowadzenie działalności szkoleniowej dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz 
osób działających na ich rzecz, 

c) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby 

bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności  

w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób 

niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, 

d) szkolenia dla  osób pracujących na rzecz dziecka i rodziny. 

§ 19. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu 
działalności pożytku publicznego. 

 
 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIAZKI 

§ 20. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 członków zwyczajnych; 

 członków honorowych; 

 członków wspierających. 

§ 21. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba pełnoletnia, która złoży 
deklarację pisemną o gotowości przystąpienia do Stowarzyszenia i realizacji jego celów 
statutowych. 

§ 22. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 23. Członek zwyczajny ma prawo: 

 uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków; 

 wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 

 podejmować dostępne działania w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka 
objętego opieką Stowarzyszenia; 

 korzystać z pomocy Stowarzyszenia; 

 zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące Stowarzyszenia. 
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§ 24. 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
realizacją zadań Stowarzyszenia, która deklaruje pomoc rzeczową bądź merytoryczną         
w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 
Zarządu.  

3. Członek wspierający posiada prawa określone w § 18pkt. 3, 4, 5 oraz prawo uczestnictwa 
w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

4. Osoby prawne będące członkami wspierającymi reprezentowane są przez swych 
pełnomocników. 

5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 25. 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona                   
w działalności statutowej Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków 
Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania 
składek członkowskich. 

§ 26. Do obowiązków członka zwyczajnym Stowarzyszenia należy: 

 aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia; 

 przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia; 

 regularne opłacanie składek członkowskich. 

§ 27. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku: 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na piśmie 
Zarządowi; 

2. Skreślenia z listy członków, na podstawie Uchwały Zarządu, gdy członek nie 
bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub zalega z opłacaniem 
składek co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu. Od tej uchwały 
przysługuje członkowi prawo odwołania w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania 
Członków z pisemną deklaracją    o niezwłocznym naprawieniu uchybień, które 
stanowiły podstawę skreślenia; 

3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu, gdy członek w rażący sposób 
uchybia postanowieniom statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
Od tej Uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania 
Członków w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. Decyzja Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna. 

4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

5. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

§ 28. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub 
pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 29. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 30. 1. Kadencja wszystkich władz trwa 3 lata.  

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze 
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.  

§ 31. 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku. O terminie Walnego 
Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków 
Stowarzyszenia co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania w formie 
pisemnej. 

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw nie 
cierpiących zwłoki, z inicjatywy Zarządu lub co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia 
lub jednomyślny wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania 
wniosku. 

5. W Walnym Zebraniu Członków powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być 
wyznaczony 30 min. później tego samego dnia - może ono obradować skutecznie bez 
względu na liczbę uczestników. 

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

● określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia; 

● rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

● uchwalanie zmian w Statucie; 

● udzielanie absolutorium dla Zarządu; 

● wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

● uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków; 

● podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych 
organizacji; 

● podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 

● rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 
Stowarzyszenia; 

● rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 

7. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów. 

8. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz 
rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy 
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członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad 
połowy członków nie obowiązuje. 

9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

§ 32.1. Zarząd składa się z 4 osób - Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd na pierwszym 
spotkaniu po wyborach.  

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak 4 razy w roku. 

4. Do zadań Zarządu należy:  

a. realizacja celów Stowarzyszenia; 

b. wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków; 

c. sporządzenie planu pracy i budżetu; 

d. ustalenie składek członkowskich; 

e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia; 

f. podejmuje decyzję o prowadzeniu działalności odpłatnej i gospodarczej 

g. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zdobywaniu lub obciążaniu majątku  
Stowarzyszenia; 

h. zwoływanie Walnego Zebrania; 

i. przyjmowanie i skreślanie członków 

j. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz; 

5. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia. 

§ 33.1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie 
przewodniczącego. 

2. Komisję Rewizyjną powołuje Walne Zebranie Członków. 

3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być członkowie Stowarzyszenia nie pełniący żadnych 
funkcji w Stowarzyszeniu. 

4. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. Do zakresu jej działań należy:  

a. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej    
Stowarzyszenia; 

b. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności i wnioskami 
dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi; 

c. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym,                    
w posiedzeniach Zarządu. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej, jako niezależnego organu kontroli i nadzoru, nie mogą być 
członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości z tytułu zatrudnienia. 

7.  Nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo z winy umyślnej. 

§34.  W przypadku zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, 
władzom tym przysługuje prawo ich dokooptowania. Zakres kooptacji nie może przekroczyć 
50% składu pochodzącego z wyboru. 
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ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 35. Na majątek Stowarzyszenia składają się: 

● Składki członkowskie; 

● Wpływy ze zbiórek, imprez i ofiarności publicznej; 

● Darowizny, spadki, zapisy; 

● Dotacje państwowe i samorządowe; 

● Dochody z posiadanego majątku;  

● Wpływy z działalności gospodarczej i odpłatnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa; 

● Wpływy z 1% podatku od osób fizycznych ( w momencie otrzymania statusu 
organizacji pożytku publicznego); 

● Innych źródeł przewidzianych przepisami prawa. 

§ 36. Stowarzyszenie będzie pozyskiwać środki pieniężne i inne darowizny od podmiotów i 
osób zagranicznych. 

§ 37.1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

2. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków 
majątkowych  oraz wykonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
upoważnione są dwie osoby łącznie spośród   Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. 

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważnieni są jednoosobowo Prezes, 
Wiceprezes i Sekretarz. 

4.Zabrania się:  

a. 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”, 

b. przekazywania ich majątku 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, 

c. 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, 

d. 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. 
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ROZDZIAŁ VI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 38. Sposób likwidacji Stowarzyszenia oraz przeznaczenia i przekazania majątku określa 
Walne Zebranie. 

§ 39. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy 
prawa o stowarzyszeniach i innych uregulowań prawnych obowiązujących                             
w Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie. 
 


