STATUT
Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”
tekst jednolity z dnia 29 maja 2018 roku

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi zwane dalej w skrócie WS „Ja-TyMy”, jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną .
§2
1. Terenem działania WS „Ja-Ty-My” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
2. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Łódź.
§3
Stowarzyszenie WS „Ja-Ty-My” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie WS „Ja-Ty-My” może być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II: Cele i sposoby działania

Strona

Celem stowarzyszenia WS „Ja-Ty-My” jest:
1) rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych;
2) pomoc społeczna, w tym aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu bezrobocia, choroby
psychicznej, niepełnosprawności, wieku senioralnego, trudnej sytuacji życiowej oraz
ich rodzin;
3) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalność lecznicza
na rzecz osób, o których mowa w pkt. 1 i 2;
4) pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
5) pomoc rodzinom, prawnym opiekunom osób niepełnosprawnych w zapewnieniu im
i ich podopiecznym godnego życia;
6) działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zapobieganie rozwojowi
patologii społecznej;
7) upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji, podnoszenie
sprawności fizycznej i stanu zdrowia społeczeństwa;
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§5

8) prowadzenie działań na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od
alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin.
9) rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego. Budowa społeczeństwa
obywatelskiego;
10) wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych;
11) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku;
13) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) działalność charytatywna;
16) udzielanie porad prawnych.
17) działalność na rzecz aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów, dzieci
i młodzieży.
§6
Stowarzyszenie WS „Ja-Ty-My” realizuje swoje cele m in. poprzez:
1) podejmowanie działań mających na celu umożliwienie osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, w szczególności osobom bezrobotnym, chorującym
psychicznie, niepełnosprawnym, w wieku senioralnym, znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej oraz ich rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby
i możliwości;
2) podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób, o których
mowa w pkt. 1 i ich rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
3) podejmowanie działań mających na celu zmianę postaw pracodawców do zatrudniania
osób, o których mowa w pkt. 1;
4) podejmowanie
działań
organizacyjnych,
psychologicznych,
technicznych,
szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych, prawnych zmierzających do osiągnięcia,
przy aktywnym uczestnictwie osób, o których mowa w pkt. 1
i ich rodzin, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia
i integracji społecznej;
5) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie
i społecznej osób, o których mowa w pkt. 1 i ich rodzin;

aktywności

zawodowej

8) prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób, o których mowa
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7) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji z osobami, o których mowa w pkt. 1 i ich rodzinami;
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6) wyrabianie w osobach, o których mowa w pkt. 1 umiejętności samodzielnego
wypełniania ról społecznych;

w pkt. 1 i ich rodzin;
9) propagowanie zasad szeroko rozumianego równouprawnienia w zatrudnianiu
i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób, o których mowa w pkt. 1;
10) propagowanie modelu przedsiębiorstwa społecznego, jako sposobu rozwiązywania
problemów zawodowych osób, o których mowa w pkt. 1;
11) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej;
12) budowanie krajowych i zagranicznych struktur wspierających zatrudnienie, w tym
zatrudnienie socjalne;
13) wyrównywanie szans środowisk wiejskich z miejskimi poprzez wspieranie inicjatyw
gospodarczych na wsiach;
14) tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziennego
pobytu, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, centrów
integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej, klubów integracji społecznej,
warsztatów terapii zajęciowej, podmiotów leczniczych i innych podmiotów ekonomii
społecznej;
15) opracowywanie oraz wdrażanie programów i metod nauczania dla dzieci, młodzieży
i dorosłych;
16) podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
17) podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
18) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
19) przeciwdziałanie uzależnieniem i patologiom społecznym;
20) prowadzenie działalności sportowej, turystycznej, kulturalnej i edukacyjnej;
21) prowadzenie sklepów charytatywnych;
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23) współpracę z administracją publiczną i jej instytucjami, organizacjami
pozarządowymi, biznesem, publicznymi służbami zatrudnienia, środkami masowego
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22) prowadzenie poradnictwa prawnego;

przekazu itp. w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
24) organizowanie imprez okazjonalnych, turnusów rehabilitacyjnych, wczasów
rodzinnych, kolonii, obozów wypoczynkowych, zielonych szkół, wycieczek;
25) tworzenie kół specjalistycznych i środowiskowych,
niepełnosprawne z określonymi schorzeniami;

grupujących

osoby

26) prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, terapeutycznej, oświatowej,
szkoleniowej, wydawniczej;
27) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, spotkań, wizyt studyjnych.
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4. Odpłatną działalnością pożytku publicznego, prowadzoną przez Stowarzyszenie WS
„Ja-Ty-My” jest:
1) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej dzieci i młodzieży i osób
w trudnej sytuacji życiowej;
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§6a
1. Stowarzyszenie WS „Ja-Ty-My” prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku
publicznego.
2. Walne Zebranie Członków określa przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
3. Nieodpłatną działalnością pożytku publicznego , prowadzoną przez Stowarzyszenie WS
„Ja-Ty-My” jest:
1) prowadzenie działalności rehabilitacyjnej i terapeutycznej dzieci i młodzieży i osób
w trudnej sytuacji życiowej;
2) działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób
niepełnosprawnych obejmująca:
a) udzielanie porad i informacji zawodowej,
b) terapię psychiczną, psychologiczną, logopedyczną;
3) organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów
dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy
społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej, klubów
integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, podmiotów leczniczych i innych
podmiotów ekonomii społecznej;
4) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
i organizacjami pozarządowymi o podobnym działaniu;
5) organizowanie różnych form aktywności rekreacyjno-sportowej, krajoznawczej,
kulturalno-rozrywkowej wypoczynku, wystaw, pokazów, imprez sportowych dla osób
objętych działaniami stowarzyszenia;
6) usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw
społecznych jak również w zakresie readaptacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej
grup zagrożonych wykluczeniem społecznie;
7) działalność
opiekuńcza
dla
osób
starszych,
osób
niesamodzielnych,
niepełnosprawnych niestacjonarna;
8) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób objętych wsparciem stowarzyszenia;
9) prowadzenie rehabilitacji leczniczej dla osób objętych wsparciem stowarzyszenia.

2) działalności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób
niepełnosprawnych obejmująca:
a) udzielanie porad i informacji zawodowej,
b) terapię psychiczną, psychologiczną, logopedyczną
3) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi
i organizacjami pozarządowymi o podobnym działaniu;
4) organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów
dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy
społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów aktywizacji zawodowej, klubów
integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, podmiotów leczniczych i innych
podmiotów ekonomii społecznej;
5) świadczenie usług gastronomicznych stacjonarnych i niestacjonarnych przez osoby
objęte działaniami stowarzyszenia w ramach rehabilitacji zawodowej, społecznej;
6) organizowanie różnych form aktywności rekreacyjno-sportowej, krajoznawczej,
kulturalno-rozrywkowej wypoczynku, wystaw, pokazów, imprez sportowych
i kulturalno-rozrywkowych dla osób objętych działaniami stowarzyszenia;
7) usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie zakładania i prowadzenia podmiotów
ekonomii społecznej jak i w zakresie readaptacji i rehabilitacji społecznej i zawodowej
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
8) sprzedaż detaliczna prowadzona poza straganami, targowiskami i siecią sklepową
towarów wytworzonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku
publicznego w ramach rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych;
9) prowadzenie działalności leczniczej dla osób objętych wsparciem stowarzyszenia
w tym rehabilitacji leczniczej tych osób;
10) prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej dla osób objętych działaniami
stowarzyszenia, prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w tym: prawnego,
psychologicznego, biznesowego, marketingowego, pedagogicznego, księgowopodatkowego dla osób objętych działaniami stowarzyszenia;
11) wydawanie broszur i materiałów informacyjnych z działalności stowarzyszenia;
12) organizowanie ogólnodostępnych imprez artystyczno-kulturalnych;
13) działalność w zakresie prowadzenia portali informacyjno-promocyjnych.
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§7
1. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne ,,Ja-Ty-My” może prowadzić działalność
gospodarczą na ogólnych zasadach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”,
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

Rozdział III: Członkowie ich prawa i obowiązki
§8
1. Członkami stowarzyszenia WS „Ja-Ty-My” mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem WS „Ja-Ty-My”.
§9
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością stowarzyszenia, która zadeklarowała na nie pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na
podstawie pisemnej deklaracji, uchwała o przyjęciu staje się skuteczna z chwilą opłacenia
składki członkowskiej.
§10
1. Członek zwyczajny po uiszczeniu składki członkowskiej za rok bieżący ma prawo, m.in.
do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia,
2) uczestnictwa w działaniach WS,
3) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy WS,
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów WS,
2) przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek obowiązujących w stowarzyszeniu,
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§12
1. Członkostwo w WS „Ja-Ty-My” ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do WS „Ja-Ty-My”, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, co nie uchyla obowiązku uregulowaniu składek
członkowskich i innych zobowiązań do momentu rezygnacji;
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
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§11
1. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w § 10 ust. 1 pkt. 2 i 3.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w walnym zgromadzeniu
członków.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał
władz stowarzyszenia.

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania
z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 24 miesiące,
4) wykluczenia ze stowarzyszenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu
Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad
statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad
i etyki;
5) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego o utracie praw publicznych.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, 3 uchwałę podejmuje Zarząd, a w przypadkach
określonych w ust. 1 pkt. 4 Sąd Koleżeński. Organy te obowiązane są zawiadomić
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia,
wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie
14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2.
Rozdział IV: Struktura organizacyjna
§13
Władzami WS „Ja-Ty-My” są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński
§14
1. Kadencja władz z wyjątkiem walnego zebrania członków stowarzyszenia trwa 4 lata,
z uwzględnieniem terminu zwołania walnego zebrania wyborczego określonego w § 17
a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybór
następuję wśród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
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§15
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz stowarzyszenia w trakcie
kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg
kolejności uzyskanych głosów. Liczba pozyskanych w ten sposób członków władz nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. W przypadku przekroczenia tej
liczby należy zwołać nadzwyczajne zebranie wyborcze.

4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

§17
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków, a w roku zakończenia kadencji władz
wybieralnych, sprawozdawczo - wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz
w roku do końca drugiego kwartału, sprawozdawczo - wyborcze w terminie określonym
w §14 ust. 1.
Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący lub w jego zastępstwie
wiceprzewodniczący.
Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania
Członków i powołanym na nich komisji.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej 2/3 członków zwyczajnych.
W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia
(złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami
dla których zostało zwołane.

§18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania i celów stowarzyszenia;
2) uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienia siedziby;
3) uchwalanie regulaminów władz stowarzyszenia;
4) uchwalanie budżetu;
5) wybór i odwoływanie członków władz stowarzyszenia;
6) rozpoznawanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia;
7) ustalanie liczebności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
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3.
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1.
2.

§16
Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i zaproszeni goście.
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej
na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów bez względu
na ilość obecnych pod warunkiem prawidłowego powiadomienia wszystkich członków.

każdorazowo przed wyborem członków tych władz;
8) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg
i zwolnień od tych składek lub świadczeń! albo ścisłych kryteriów do ustalenia
wysokości przez Zarząd;
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
stowarzyszenia lub jego władze;
10) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz Sądu
Koleżeńskiego;
11) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania nieruchomości stanowiących
własność stowarzyszenia;
12) (uchylony)
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
14) powoływanie komisji do załatwienia określonych spraw;
15) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

§19
Zarząd
Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoje
działania.
Zarząd stowarzyszenia jest wieloosobowy i składa się z 3 osób, w tym: Prezes Zarządu,
Wiceprezes Zarządu, Skarbnik.
Prezes stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać
pracowników.
Członkowie Stowarzyszenia pełniący funkcje członków Zarządu mogą być zatrudniani
przez Stowarzyszenie na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawych. Zarząd
może polecić członkowi Stowarzyszenia albo innej osobie (za jej zgodą) pełnienie funkcji
Dyrektora.

Strona

§21
Zarząd WS ,,Ja- Ty- My" może udzielić - osobie sprawującej funkcję określoną w §19 ust. 2,
pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu WS
,,Ja-Ty-My”.
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§20
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych
stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu uprawniony jest
Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego
upoważnionego członka Zarządu.

§22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja programu celów stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego
Zebrania Członków;
2) określanie szczegółowych kierunków działania;
3) ustalanie budżetu i preliminarzy;
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem stowarzyszenia;
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
6) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania majątku nieruchomego i rozporządzanie
majątkiem ruchomym;
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań;
8) zwoływanie walnego zebrania członków;
9) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności
gospodarczej albo o jej zakończeniu, a także organizowanie oraz kierowanie
działalnością gospodarczą;
10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);
11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
12) opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków;
13) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i
regulaminów;
14) powoływanie Rzecznika rozpatrującego wnioski o skierowanie sprawy do Sądu
Koleżeńskiego i wnoszącego wnioski oskarżycielskie do tego Sądu.
15) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
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§24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskiem z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w
razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego obowiązków
zgodnych z interesem stowarzyszenia;
4) prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu;
5) zwołanie Walnego zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w
terminie lub trybie ustalonym statutem;
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§23
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 członków, w tym przewodniczącego, oraz członka,
wybieranych przez Komisję Rewizyjną konstytuującą się w terminie 7 dni od Walnego
Zebrania Członków, na którym została wybrana.

6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego
członka oddzielnie;
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
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§26
1. W przypadkach określonych w § 24 ust. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie)
Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego 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';
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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 Stowarzyszenia 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
Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy
Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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§25
1. Przewodniczący lub członek Komisji Rewizyjnej przez nią wyznaczony mają prawo brać
udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
stowarzyszenia, a ponadto z członkami Zarządu Stowarzyszenia nie mogą pozostawać w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej, jak również nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji 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.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§27
Sąd Koleżeński
1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają
ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach.
stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński oraz Rzecznik powołany przez Zarząd stowarzyszenia działa na
podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

1.
2.
3.

4.
5.

§28
Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
Zespołowi rozpoznającemu sprawy - przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego
zastępca.
Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron,
z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania
Członków.
Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych
w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.
§ 29

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;
2) rozpoznawanie

i

rozstrzyganie

sporów

pomiędzy

członkami

a

władzami

stowarzyszenia;
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§30
Członek stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości
o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz stowarzyszenia.

§ 31
Sad Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
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3) wykluczenia ze stowarzyszenia.
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2) nagany,

§32
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.
Rozdział V: Majątek i fundusze
§ 33
1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 34
1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) korzyści z ofiarności publicznej,
6) wpływy z działalności statutowej,
7) przychody z działalności gospodarczej.
2. Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane
wyłącznie w Banku na koncie stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy
uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego roku. Nowo
przyjmowani członkowie wpłacają składki wg. zasad określonych przez Zarząd, w ciągu
12 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka stowarzyszenia.
4. WS „Ja- Ty- My” może przystępować do istniejących stowarzyszeń.
5. WS „Ja- Ty- My” prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie

Strona
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z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia
§ 35
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz pojęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikacji większości dwóch trzecich
głosów.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie stowarzyszenia mogą być
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia
określonego w §16 ust. 3 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.
3. Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej
podjęcia.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia na cele
statutowe.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Rozdział VII: Przepisy przejściowe
§ 36
Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia i wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego
Komitet Założycielski stowarzyszenia staje się Zarządem w rozumieniu niniejszego Statutu,
jego kadencja trwa do wyboru władz stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków nie
dłużej jednak niż 6 miesięcy. Do składania oświadczeń majątkowych wymagane jest łączne
działanie dwóch członków tego zarządu.
§ 37
Zarząd stowarzyszenia powstały w trybie określonym w § poprzednim jest zobowiązany do
zwołania walnego Zebrania Członków w terminie 4 miesięcy od zarejestrowania
stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym celem wyboru Władz stowarzyszenia
i podjęcie uchwał niezbędnych do jego funkcjonowania.
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§ 38
Rokiem obrachunkowym stowarzyszenia jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok
obrachunkowy kończy się z końcem roku kalendarzowego, w którym stowarzyszenie zostało
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rozdział VIII: Jednostki terenowe
§ 39
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.
3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia za
pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału. Szczegółowe zasady zawarte są w
regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
§ 40
Zasady tworzenia
Odział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału,
powołanego przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 5 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia działających na danym terenie. Uchwałę o utworzeniu oddziału
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 41
Struktura organizacyjna
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§ 42
Walne Zebranie Członków Oddziału
1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze
i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
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1. Władze oddziału to:
a. Walne Zebranie Członków Oddziału,
b. Zarząd Oddziału,
c. Komisja Rewizyjna.
2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu
na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią
inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
4. W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.

terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje
się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania
Walnego Zebrania Członków.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału
Stowarzyszenia
4. Kompetencje Walnego Zebrania Członków to:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,
b. wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,
c. wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
g. podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.

4.

§ 44
Komisja Rewizyjna Oddziału
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem
Oddziału Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób - przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
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3.
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1.
2.

§ 43
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
Zarząd Oddziału składa się z 2 osób prezesa i wiceprezesa.
Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na trzy miesiące.
Kompetencje Zarządu Oddziału to:
a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania
Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,
e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego
imieniu,
g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie Oddziału Stowarzyszenia, pełniący funkcje członków Zarządu Oddziału
mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie na podstawie umów o pracę lub umów
cywilnoprawych.

3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu Oddziału, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną
działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium
Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu
Oddziału w razie jego bezczynności,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału,
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału
Stowarzyszenia
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§ 45
1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez
Oddział działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które
zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Oddziału kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału
Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej, po stwierdzeniu nieprawidłowości
w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do Oddziału stosuje się
pozostałe zapisy niniejszego statutu z wyjątkiem zapisów od §27 do §32, dotyczącymi
Sądu Koleżeńskiego.

