Stowarzyszenie
po PROstu

Pracownia Rozwoju Osobistego
STATUT
STOWARZYSZENIA
PO PROSTU. PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Po prostu. Pracownia Rozwoju Osobistego,
w dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Po prostu.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz postanowień
niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
6. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
7. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Słubice.
8. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
10. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
11. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
12. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
13. Stowarzyszenie może prowadzić działalność organizacji pożytku publicznego, która nie
jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna w sferze określonej w art. 4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zachowaniem warunków określonych
w art. 9 w odniesieniu do odpłatnej działalności pożytku publicznego.
14. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach, służącą zdobyciu środków finansowych na
realizację celów statutowych.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
15. Celem Stowarzyszenia jest:
a) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
b) działalność terapeutyczna,
c) działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr narodowych i tradycji,
d) działalność charytatywna,

e)
f)
g)
h)
i)
j)

promocja i organizacja wolontariatu,
działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań,
działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
k) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
m) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
16. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z
profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach,
b) prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
logopedycznej i psychiatrycznej,
c) organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego:
warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów oraz
imprez kulturalnych,
d) organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych,
językowych, fotograficznych, sportowych oraz teatralnych i filmowych,
e) organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
f) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego,
społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
g) realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno - edukacyjno –
wychowawczych,
h) wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków
wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii,
i) działalność turystyczno – sportowo – rekreacyjną,
j) współpracę z mediami,
k) opracowywanie własnych programów edukacyjnych i profilaktycznych,
l) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo –
badawczej w zakresie ochrony zdrowia,
m) współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze
środków publicznych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia –
publicznymi i niepublicznymi oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą.
17. Stowarzyszenie realizuje swoje cele na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza zaś na rzecz
dzieci i młodzieży.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
18. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
19. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE
20. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
21. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury
przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały podjętej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
22. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
23a. Na pisemny, umotywowany wniosek członka zwyczajnego, który nie ukończył 26 lat i
jest uczniem lub studentem studiów dziennych, Zarząd Stowarzyszenia - w drodze
uchwały, może zwolnić go z opłacania składek. Ze zwolnienia nie może korzystać
członek zatrudniony przez stowarzyszenie.
CZŁONKOSTWO WSPIERAJĄCE
24. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
25. Członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie kandydatury
przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały podjętej nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
26. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli
Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
27. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
28. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,
poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
29. Członek wspierający ma prawo do kontroli wykorzystania świadczeń i środków
przekazanych przez niego na rzecz Stowarzyszenia.
30. Do obowiązków członka wspierającego należy: przestrzeganie postanowień Statutu,
Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia i wywiązywanie się z zadeklarowanych
świadczeń.
CZŁONKOSTWO HONOROWE
31. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

32. Członkiem honorowym zostaje się po przyjęciu Uchwały przez Walne Zgromadzenie na
wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
33. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków,
poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
34. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
35. Do obowiązków członka honorowego należy przestrzeganie postanowień Statutu,
Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
ZAWIESZENIE CZŁONKOSTWA
35a. Zawieszenie członkostwa zwyczajnego następuje na czas określony, wymieniony
w pisemnym wniosku członka. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd w drodze
uchwały, z zastrzeżeniem pkt. 35b.
35b. Zawieszenie członkostwa skutkuje utratą wszystkich funkcji sprawowanych w
Stowarzyszeniu przez członka. Decyzję o zawieszeniu członka Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
35c. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich określonych w
pkt. 22 a) i b) statutu i zachowuje uprawnienia wynikające z pkt. 22 c) i d) . W czasie
zawieszenia członek obowiązany jest opłacać składki lecz jest zwolniony z obowiązku
wykonywania prac na rzecz stowarzyszenia.
UTRATA CZŁONKOSTWA
36. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania Statutu i nie przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na uzasadniony pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
37. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.
38. Członek honorowy może zostać pozbawiony godności członka honorowego
Stowarzyszenia w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei
Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.
39. Pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
40. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
41. Kadencja władz.

a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
42. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
43. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd jeden raz w roku, w
pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
44. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania.
45. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
46. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
47. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów w
pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do udziału
z głosem stanowiącym, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.
48. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej większości - 2/3, przy obecności
przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.
49. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
50. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na podstawie podjętej
uchwały lub na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny,
uzasadniony wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Zarząd informuje o
terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkich
członków listownie lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed
terminem rozpoczęcia obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane
w terminie 30 dni od daty wniesienia wniosku i ma obradować nad sprawą, dla której
zostało zwołane.
ZARZĄD
51. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
52. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią
kadencję.

53. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
54. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
55. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
56. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
57. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b)
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c)
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami, Statutem i
obowiązującymi przepisami prawa,
d)
przygotowywanie programów działania Stowarzyszenia,
e)
zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
f)
sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
g)
przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
h)
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
i)
ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków
na wynagrodzenie dla pracowników Stowarzyszenia.
58. Do Zarządu należą wszystkie podejmowane decyzje i uchwały niezastrzeżone dla innych
władz Stowarzyszenia.
59. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Komisji
Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
60. Funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia mogą pełnić jedynie osoby nie będące skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
61. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym
zawsze Prezes lub Wiceprezes.
KOMISJA REWIZYJNA
62. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
63. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
64. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
65. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
66. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie wchodzić w skład
Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia.
67. Na stanowiskach w Komisji Rewizyjnej powinny zasiadać jedynie osoby nie będące
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
68. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w punkcie 40 w
czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W
tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
69. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia oraz pokrywania kosztów działalności Stowarzyszenia i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
70. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dochodów z własnej działalności,
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) nawiązek sądowych,
f) dotacji i ofiarności publicznej.
71. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
72. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić odrębnie odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
73. Wyodrębnienie statutowej działalności nieodpłatnej od działalności statutowej odpłatnej
należy do Zarządu Stowarzyszenia.
74. W przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, Zarząd
Stowarzyszenia podejmując odpowiednią uchwałę określi przedmiot działalności według
Polskiej Klasyfikacji Działalności.
75. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
76. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
77. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w
szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie, w tym zawsze Prezesa lub Wiceprezesa.
78. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim 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 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
79. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek
Zarządu w drodze uchwały.
80. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Walne Zgromadzenie Członków podejmuje
kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
81. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
kwalifikowaną większością głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
82. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
83. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 14 stycznia 2015 roku
Uchwałą nr 1/2015. Poprawki wprowadzono Uchwałą na 1/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Zarząd:
prezes: Joanna Sierżant – Rekret
wiceprezes: Stanisław Piórkowski
skarbnik: Monika Dutkiewicz

