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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIEI§IA OGOLNE
Art.

1

przed nimi świat"z§łatlym dalej Stowarryszeruęm
jest organizacją pazarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje
interesy, wypowiada się i działa na rzęaz i w inrieniu osób niepełnosprawnych,

§1. Stowarryszęruę,,Otwórzmy

ich rodzin i opiekunów prawnych.

§2. Stowarzyszenie ,,Otwórzmy przed nimi świat"działa na podstawie prawa
o stowarzyszeniach, zgodnie zporządkiem prawnym i Kons§rfucją RP.

§3. Stowarryszentę uzyskuje osobowośćprawną i moze rozpocząć
działalnośćz chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§4. Stowarryszenie uĘwa znaku w kształcie kuli ziemskiej po której maszerują
osoby pchające przed sobą niepełnosprawnych na wózkach.

Art.2
§ 1.

Teren ęm dzińania Stowar zy szeniaj est obszar Rzecrypospolitej Po lskiej

§2. Siedzibą Stowatryszenia

§3. Stowarzyszęnię

.

jest miasto Mielec w powiecie Mielęckim.

możę być

członkiem krajowych

otganizacji
o działalnościzblizonej do cęlów statutowych Stowarzyszenia.

i

zagranicznych

§4. Stowarryszenie możę działac na terenie Unii Europejskiej
sąsiaduj ący ch oraz współpracuj ących,
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Art.3
DziałalnośćStowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków
i wolontariuszy nie będących członkami Stowarzyszenia. Do prowadzenia
działalnościStowarzyszenie moze zatrudniać pracowników, także spośród
swoich członków, ale tylko na stanowisku bezpośrednio podlegĘm Zarządowi.
Stowarzyszenie moze zatrudniac także członków Zarządu.

Ąrt.4
Stowarzyszenia prowadzi działalnośćpozytku publicznego

w sfęrze

zadań
publicznych określonychw art. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzińalności pozytku publicznęgo i wolontariacie działaląc na rzęcz osób
niepełnosprawnych (Dz.tJ. z2003r. Nr 96, poz.873 zpoźniejszymi zmianami).
Zadaruęm powyzszym obejmuje dzieci, rńodzięż i dorosłe osoby
niepełnosprawne. Osoby te są niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo
i wielorako.
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RO7,DZIAŁ II
cELE r śnonrc DzIAŁAI\-IA
Art.

Celem Stowarryszenia jest:
§

1.

§2.

Działalnośćna tzecz propagowania idei społeczeństwa otwartego

w

stosunku do osób niepełnosprawnych, tworzenia warunkow przestrzegania
naleznych im praw wynikających z KonsĘrtucji Rzeczypospolitej Polskiej
i ustawodaws§va zwykłego.

Udzielanie pomocy

i

opiekunom

w

i

wsparcia osobom niepełnosprawnych, ich rodzinom

aktywnym uczestniczeniu we wszystkich sferach Ęcia

społecznego na każdym etapie ich

§3.

5

Ęcia.

Podejmowanie działań zmierzających

do trvorzenia

placówek
rehabilitacyjnych, terapeu§czrych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych
oraz ośrodków stałego zamieszkania osób niepełnosprawnych.

i społecznej we
współpracy ze specjalisrycznymi placówkan,i, dzińanie na tzecz ochrony ich
zdrowia.

§4. Prowadzenie

szeroko rozumianej rehabilitacji |eczniczej

§5. Reprezentowanie interesow

dzieci, młodziezy, dorosĘch niepełnosprawnych

i ich rodzin.

świadomościspołecznej ludzi zdrowych w

§6.

Kształtowanie

§7.

Ak§wizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w uzyskaniu zawodu
i znalezięniu pracy.

celu
przeciwdziałania izolacji osób niepełnosprawnych, integrowanie środowiska
osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów z terenu dzińania
Stowarzyszenia.
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§8.

§9.

Prowadzenie działalnościinformacyjnej

i

wydawniczej

problematyki osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów.

w

zakresie

Upowszechnianie kultury firycznej i sportu osób z niepełnosprawnością
intelektualną przez popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizację sportu,
rekreacji, rehabilitacji ruchowej i innych form mających wpływ na
doskonalenie sprawności fizycznej i psychofizycznej dzieci i dorosĘch
z niepełnosprawnością intelekfualną, j ak rowni eż ich rodzin.

Art.6
Celę określone w art. 5 Stowarzyszenie realizuje ptzezi

§l.Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania

w

swoich
sprawach zarówno w rodzinach, juk i w placówkach oraz w forrnach wsparcia,
zktorych korzystają.

§2. Udzielanie wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby

oni sami mogli

występować w swoim imieniu, między innymi poprzęz doradztwo, szkolenie,
asystowanie i opiekę prawną, a takżę występowanie w interesie
indywidualnych niepełnosprawnych osób.

§3.

Tworzenie warunków włączania dzięci, rńodzieĘ i dorosĘch, jako
indywidualnych osób i jako grup, w tok nornralnego Ęcia, korzystania przez

ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form Ęcia społecznego,
z zapęwnieniem im, w tazie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza
w postaci specjalistycznej pomocy, doradźwa i asysty.

nich

z

§4. Prowadzenie na zlecenie oruz ze środków własnych róźnorodnych usług, m"in.

w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy,
w szczególności w zakresie rehabilitacji, działalnościleczniczej, terapii,
m.in. w formie edukacji obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej oraz
działalnościrehabilitacyjno-rekreacyjnej, sezonowego wypoczynku,
kulturalnej, sportowej i innej wynikającej z idei aktywnego Ącia przy pełnym
włączeniu w życie grup rówieśniczych i lokalnej społecmości;organizowanie
dowozu itp., z uwzględnięniem niezbędnej opieki we wszystkich formach.
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dla osób dorosĘch form

§5.

Prowadzenie

§6.

Inicjowanie i prowadzenie róznorodnych form pomocy rodzinom,
aw szczęgólności:

indyłvidualnego wsparcia

w niezale żny m, sanrodzielnym zyciu, mieszkalnictwa chronionego, warsżatów
terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, szkolenia zawodowego
i przygotowania do pracy oraz aktywnego poszukiwania i pośrednictwapracy,
zatrudnienia chronionęgo i wspomaganego na otwaĘm rynku ptacy) a takżę
edukacji ustawicznej,

1. grup samopomocowych,

2.

grrrp wsparcia,

3. usług wspomagających rodzinę w wypełnianiu jej obowiązków wobec
osoby niepełnosprawnej w domu i poza nim, równiez w sytuacjach
kryzysowych,

4. placówek stałego i czasowego (w tym dziennego) pobytu,
5. informacji, doradńwa. poradnictwa, terapii psychologicznej, pomocy
ofiarom przemocy i wypadkow (w §rn komunikacyjnych) itp.

§7. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów rządowych
i samorządowych oraz zę środków własnych, form nowatorskich
i

ek sp

erymentalnych słuzących r ealizacji cel órv Stowarzyszenia"

§8. Okręślaniei przestrzeganie wymagań eĘvcznych i dzińalność informacyjna

i pracowników

Stowarzyszenia, a w szczęgolności wobec
pracuj ących bezpośrednio z osobami niepełnosprawnymi.

wobec członków

§9.

Zachęcanie rożnych osób

do

podejmowania zadań

wolontariusry oraz tworzenie warunków dla ich działalności.

w

charakterze

§10. Wspołpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, Ko ściołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowyrni,
a takżę placówkami i osobami firycznymi dla reaIizacji celów statutowych
wymienionych w rozdz.II aĘkuł 5.
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§11. Prowadzenie doskonalenia zawodowego w stosunku do osób

i g*p, których

wiedza, praca i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów
statutowych Stowarryszenia, & w szczegolności członkow i pracowników
Stowarzyszenia, pracowników socjalnych, prawników, terapeutów oraz
wolontariuszy.

§

12. Prowadzenie działalnościwydawniczej.

§13. Prowadzenie działalnościinformacyjnej i popularyzatorskiej i innej, mogącej
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych.
§14. Gromadzęnię funduszy na dzińalnośćStowarryszenia.
§15. Inną działalnośćkorzystną dla realizacji ceiów statulowych Stowarzyszenia.

działalnościsportowej dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną zgodnie z filozofią, zasadami i przepisami Olimpiad
Specjalnych (o ile nie stoją w sprzęczności ze Statutem i prawodawstwęm
RP) w Klubach Olimpiad Specjalnych tworzonych bezpośrednio przy

§16. Organizowanie

Stowarzyszeniu.

Art.7
§

l.

Stowarzyszenie prowadzi
w zakresie:
47

.99.Z

49.39.Z

odpłatną dzińalnosc pozytku publicznego

Pozostała sprzedaż dętaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami,

PozostĄ transport lądowy

pasazerski, gdzie indziej

niesklasyfikowany,
56.29.Z Pozostała usługowa działalnośćgastronomiczna,
79.12.Z Dzińalnośc organizatorów turystyki,
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób
wieku i osób niepełnosprawnych,

88.10.Z Pomoc społecma bęz

zakwaterowania
podesĄm wieku i osób niepełnosprawnycĘ

85.59.8 Pozostałe pozaszkolne
93.29.Z
§

fo*y

w podeszłym

dla

edukacji, gdzie

niesklasyfikowane.
Pozostała działalnośćrozrywkowa i rekreacyjna.

ńłg'
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§2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalnośćpoĄtku publicznego
w zakresię:

58.11.Z
58.12.Z

Wydawanieksiązek
Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
58.I4.Z Wydawanie czasopism i pozosta§ch periodykow
58.19.Z Pozostaładziałalnośćwydawnicza
70.2l.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
79.12.Z Działa|nośćorganizatorówfurys§ki
85.10.Z Wychowanieprzedszkolne
85.20.Z SzkoĘ podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.32.C SzkĄ specjalne przysposabiające do pracy
82.30.Z Dńałalnośczwiryana z otganizacjątargów, wystaw i kongresów
85.5I.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć spońowych
i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.8 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
86.90.A DziałalnośćfizjoterapeuĘczna
86.90.E Pozostała działalnośćw zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę
pielęgniarską
87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób zzaburzeniami
psychicznymi
87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podesĄm
wieku i osób niepełnosprawnych
87 .90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakvłatęrowaniem
88.10.2 Pomoc społeczria bez zakwaterowania dla osób w podeszĘm
więku i osób niepełnosprawnych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwatęrowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
9a.04,Z Działa|nośćobiektów kulturalnych
91.01.A Działalnośćbibliotek
90.al.Z
Działalnośćzvviązana z wystawianiem przedstawień

93.I2.Z
93.19.Z

artystycznych,
Działalnośćklubów sportowych
Pozostała działalnośczwiązana ze sportem

ńłg.
oĘ
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94.II.Z

94.99.Z

49.39.Z

DziałaInoścorganizacji komercyjnych i pracodawców
DziŃalnośćpozostĄch organaacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
PozostaĘ transpoń lądowy pasazerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany.

§3. Stowarzyszenie możę prowadzić działalnośćgospodarcą związaną
i w rozmiarach sfużących realizacji celów statutowych, z któręj cały dochód
(nadwy,zkaptrychodów nad kosaami) przęznaczany jest vr,yłącznie na te cele.
\4. Zarząd możę tworzyc i uczestniczyć w społkach kapitałowych, przy czym zysk
osiągany z tego §rfułu moze byc przeznaczony wyłącznie na cęle stafutowę
Stowarryszenia.
§5. Stowarzyszęnie możę prowadzić działalnośćgospodarczą vłyłączniejako
dodatkową w stosunku do działalnościpozytku publicznego.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA

I

oBo\ilIĄZKI

Art,8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- zvłyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.
5{

Art. 9
1, Członkami rwyczajnymi mogą być rodzice osób niepełnosprawnych, osoby
niepełnosprawne posiadające świadomośćczłonkostwa, członkowie rodzin,
opiekunowie prawni oraz prryjaciele, a w tym profesjonaliści zaangażowani
w pracę dla ich dobra.

§]. Członkostwo zwyczajne

i

uzyskuje się

po

złożęniupisemnej deklaracji
podjęciu przęz Zarząd decyzji w formie uchwĄ o przyjęciu w poczet

członków Stowarzyszenia.
'i3.

Członekmvyczajny Stowaruyszenia ma prawo do:

I.

2.

czyrnego i biemego wyboruwładz Stowarzyszenia,
zgłaszania wniosków w sprawie działalnościStowarzyszenia,

3. korzystania

z

niezbędnych

form pomocy prowadzonych

przęz

Stowarzyszenię dla osob niepełnosprawnych i ich rodzin.

ł+ Formy

pomocy członkom niepełnosprawnym w realizowaniu ich praw
członkowskich okręślaregulanrin przyjęty przęz Zarząd.

,i

5, Człon ek mvy czaj ny Stow arzy szenia ma obowiązek
1. przestrzegac postanorł.ień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz
:

Stowarzyszenia,

2. lojalnie dbać o dobre imię Stowarryszenia i ptzesttzegac zasad eĘcznych
określony ch przez Walne Zebranie Członków,

3. aktywnle prrycryniać się do rozwoju i umacniania Stowarzyszęnia oraz
realizacji jego celów m.in. przez podejmowanie zadań służących
bezpośrednio realizacji celów Stowarzyszenia,

4.

wpłacać regularnie składki członkowskie.
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Utrata członkosfwa muyczajnego następuje w razie:

1. zgonu człotka,

2. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmiedo Zarządu lub ustnie
w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu,

3. skreślenia z listy członkow z powodu niepłacenia składek ptzęz okres pół
roku, pomimo pisemnego upomnienia,

4. u.ykluczenia uchwałą Zarządu w prrypadku rużącego działania na szkodę

Stowarzyszenia, po uprzednim pisemnym zaproszeniu zaintęresowanego do
złożenl,a wyjaśnieńw obecnościczłonka Komisji Rewizyjnej. Od decyzji
Zatądu przysfuguje członkowi odwołanie papfzęz Komisję Rewizyjną
w terminie 30 dni od da§ powzięcia wiadomości do najbliższego Walnego
zebrania członków.

5. ronvią zania Stowarzys zenia.

t'7. Ponowne uzyskanie członkostwa zryczajnego w pr:rypadku
1. skreślonychz listy członków w związku z §
Zarądu po opłaceniu zaległości,

osób:

6. pkt. 3. możę nastąpić decyzją

2. wl,kluczonych w związku z § 6,pkt.4. możę nastąpić nie wcześniej niż po
upływie 4 Iat i wymaga każdor azowo zgody Walnego Zebr ania Członków.

Aft.
l 1,

10

Członkiem honorowym moze zostać osoba ftryczna lub prawna w sposób
szczegolny zasŁlżona dla Stowarzyszęnia |ub za wybitne osiągnięcia w pracy
z osobami niepełnosprawnymi.

lJ. Decyzję o nadaniu honorowego członkostwa podejmuje Walnę Zębranie
Członków,.

ą3.

Członkami wspierającymi są osoby ftzyczne lub prawnę ptryczyniające się
materialnie do działalnościstatutowej Stowarzyszenia.

i-ł. Członkow wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie zŁożonego
zob ow tązania do minimum ro czne go wspierania dz iałalno ści.
10
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:r5. Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciuzobowiązania.

§6. Członek wspierający i honorowy

ma prawo do:

1) udziału (bez głosu decydującego) rł,posiedzeniach władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia na zaproszenie w zebraniach, konferencjach, szkoleniach
i innych spotkaniach organizowanych przęz Stowarzyszenie,
3) uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie wykorzystania
jego wsparcia.
4) posiadania legitymacj i członkowskiej,

l7. przynależnośćczłonka wspierającego

do stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1) utraĘ osobowościprawnej ptzez członka wspierającego,
2) rezygnacji zgłos zone1 na piśmie,
3 ) ronviązarua Stowarzys zeńa,
4) zgonu osoby ftzycznej będącej członkiem wspierającym.

lE, Do obowiązkow członków wspierających i

honorovvych naleĘ czrynne
popieranie celów Stowarzyszenia otaz przęstrzeganie stafutu i uchwał władz
Stowarzyszenla.

Art.

11

Stowarzyszenie moze ustanawiać odznaki, mędale i tlrtuły honorowe
i przyznawać je osobom firycznym i prawnym szczególnie zasłużonym

z punktu widzęnia realizacji celów Stowarzyszenia.

Wzór

i

tryb nadawania wyrożnień
przęzZatząd.

i

odznaczęń określaregulamin ustalony
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE I ORGAI\Y STOWARZYSZEII-IA
Art.12
; 1,

ll.
l

Władzami Stowatryszęn7a są:

l
,

walne zebrutl,e członków,
Zarząd.

Organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

], Kadencja władz Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa cńery Lata.

;-ł. Prezesem Zarządu oraz Wiceprezesem moze

rodzicem osoby niepełnosprawnej.

Art.
l

,

!,],

być wyłącznię osoba, która.iest

13

Walnę Zębranie Członków jest najwyższąwładząStowarzyszenia i zwoĘwane
jest w trybie zvvyczajnym i nadzwyczajnym.

W Walnym Zębraniu Członków biorą udziń z prawem głosu członkowię

Stowarzys zęnia wyłącznie osobi ście,mając j eden gło s. W dorocznym Walnym
Zębraniu Członków prawo głosu mają równięz członkowie Zarządu.

W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym członkowie ustępującego Zarządu
mają głos doradcry, chyba żę któraś z. łch osób jest członkiem
Stowarzyszenia.

I2

Organizacja Pożytku pubticznego KRS 0000555751
NlP 81 7 -z17-74-38 REGoN 36137617400000

Art.14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków naleĘ:
1

.

ustalanie głównych kierunk ow działania Stowar zy szenia,

2. uchwalanie wysokościskładki członkowskiej oraz zasadjej pobierania,
3. wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym,

4. rozpatrywanie sprawozdan Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. podejmowanie uchwał orazWrażanię opinii w sprawachszczególnej wagi
rw tęany ch z materi ą o bj ętą zakre s e m dzińania S towarzy s zenia,
6. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszęnia zgodnie z art.20 § 2.,

7. rozpaĘwanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczęń z grona
członków

i

akceptacja ponownego uzyskania członkostwa zvłyczajnego
w przypadku osób wykluczonych w związku z art.9 § 6. pkt. 4.

8. podjęcie uchwaĘ o rozwiązaniu Stowarzyszenia zgodnie z art. 20 §
i przeznaczeniu jego majątku w trybie przewidyłvanym w art. 24.
Art.

3

15

;,. Walne Zębranię Członków zwoĘwane jest przęz Zarząd jeden raz w roku,
i.r,ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowęgo.

obrad Zarząd zawtadamia członków,
Walnego Zębrania.

co najmniej 7 dni przed

terminem

:j
1. W przypadku braku quorum na Walnym Zębraniu Członków w pierwszym
terminie, odbywa się ono w drugim terminie i posiada zdolnośćdo

].
3,

podej mowania uchw ń b ez względu na lic zbę obecnych.
Jeślidrugi termin -vqYznaczono w Ęm samym dniu co pierwszy termin, czas

pomiędzy pierwszym,
30 minut.

Z

a drugim

terminem

nię może być krótszy niż

obrad walnego Zębrania spotządza się protokół, ktory podpisują

członkowie Prezydium Zebrania.
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Art.

16

§l.Nadnvyczajne Walne Zębranie Członkow jest zwoływane z podaniem celu
jego zlvołania:
1. na podstawie uchwĄ Zarządu,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej ll3 ogólnej ltczby członków.

§2.

Zarząd nvofuje Nadzwyczajne Walne Zębranię Członków w terminie
2 miesięcy od dnia otrrymania umotywowanego wniosku lub podjęcia
uchwaĘ.

§3.

Nadzwyczajne Walne Zębranie Członków obraduje vłyłącznie nad sprawami,
dla lctórych zostało zwołane.

§4. Postanowienie art. 15 § 2 i 3. stosuje się odpowiednio.

Art.I7
§I.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 4 do 7 osób. W Zarządzię rodzice osób
niepełnosprawnych stanowią minimum 3/5 składu osobowego. Na pierwszym
posiedzen iu Zarząd wyb i era
pręZesa,

-

:

wicepręzęsą
sekretarza,
skarbnika,

§2.W przypadku zrrrniejszenia się w trakcie kadencji Iiczby członków
Zarądu, Zarządowi przyshuguje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej
jak

§3.

2l

5 Iiczby członków pochodzą cy ch z wyboru.

Jeżeli ltczba członków Zarządu pochodzących z wyboru zmniejszy się poniżej
3l5, Zaruąd zwofuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo§V'yborcze Członków w trybie określonytn w art. i6 § 2.

§4. Członkiem Zarządu nie możę być osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnielub przestępstwo skarbowe.
|4
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Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia naleĘ

L

zar ządzanie dzi ałalno ścią or az go spo darowani e maj ątki em

2. kierowanie, zarządzanie wszystkimi placówkami

3.

niezbędnymi do real:rzacji celow stafutowych

i

S

towarzy szenia,

innymi

sfuzbami

uchwalani planow działalnościi budzetu Stowarzyszenia oraz
sporządzanle i zatwietdzanie rocmych sprawozdań finansowych
i merytorycznych z ich wykonania,

-ł. wykonywanie uchwał Walnego Zębrania Członków,
5. tworzęnie oraz prowadzenie placówek i innych form działalnościoraz
6.
7,
8.
9.

określanieich standardów,

zwo§wanie Walneg o Zebrania Członków,
opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

opracowyw-anie regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników
zatrudnionych we wszystkich strukturach Stowarzy szenia,

zatządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz wykonywanie
w zwiqku zĘm czynności organizacyjnych i finansowych,

1

0.

1

1. zwoływanie zvvyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zębrń Członków

zatwięrdzanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
i ustalanie dla nich porządku obrad,

I

2,

l3.
i

ustalanie rocznego budzetu

ar

az przestrzeganie dyscypliny

fi

nansowej,

przedkładanie Walnemu Zebrańu Czło.nków rocznych sprawozdań,

-t. tworzenie placówek, sekcji, zespołów i innych form słuźącychrealizacji
celÓw statutowych oraz, uchwalanie przedmiotu, zakresu i regulaminu ich
działalności,według trybu określonego w Regulaminie,

15. wykonywanie czynności rwiązanych z zarządzaniem zakładem pracy,
w tym zatrudntanie i zwalnianie pracowników,
16. przyjmowanię członków, pozbawianie członkostwa w zlviąrku z art.9 § 6
pkt. 3 i 4., prowadzenie ewidencji członków, oraz stwierdzanie utraty
członkostwa.
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|7. powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, ptzetargowych, odbioru

i8.

i innych.

robót

przekazywanie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego,
sprawozdania finansowego Komisj i Rewizyjnej,

19. rozpatrywanie skarg izażalen,
20. wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej, atakże kontroli
zewnętrznej.

;

i.

: -1,

Tryb pracy Zarządu określa regulamin przyjęry przęzZarząd.

Stowarzyszenie reprezentowane jest jednoosobowo przęz prezesa lub
wiceprezesa. Przy czynnościach prawnych powodujących porvstanie
zobowiązań finansowych, czynnościach prawnych powodujących zmianę
składników majątkowych Stowarzyszenia oraz dla waźnościoświadczenia
rvoli, jak równiez wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu:
- prezęSa
i
wiceprezesa lub skarbnika lub sekrętarza
1ub

i

wiceprezesa
skarbnika lub sękretarza
Osoby te nie mogą pozostawac w mviązkach pokrewieństwa i powinowactwa.
-

::, Zębtania Zarządu zwoŁywane są przęz jego prezesa w miarę potrzeby, ale nie
rzadziej niż ruz na trzy miesiące.

:: . Zarząd powołuje biuro w celu:

. bezpośredniej obsługi zadństafutowych realizowanych ptzez Zarząd,
2. obsługi zarządzarlia Stowarzyszeniem,
3. niezbędnej obsługi zadań zleconych Stowarzyszeniu we wszystkich jego
1

strukturach,

'1. pomocy merytorycznej placówkom

i koordynacji ich dżałalności,

w

reaIizacji

ich

zadań stafutowych

5. obsługi finansowej i organizacyjno-prawnej działalnościStowarzyszenia,
;o. Biuro Zarządu dzińa na podstawie regulaminu nadanęgo przęzZarząd.
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Art.

19

§l.Komisja Rewizyjna wybierana przęz Walne Zębranię Członków składa się
z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.

§2. Kadencja Komisji Rewizyjnej rozpaczyna się
Z ar

i

końcry wraz

z

kadencją

ządu Stowarzy szeni a.

§3. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
1. nie mogą pełnić innych funkcji w strukturach władz Stowarzyszenia,

na

2. powinni posiadać kwalifikacje porwa|ające
działalna ścistatutowej i

fi

3. nię mogą pozostawać z
wspólnym pożyciu, w

4.
§4.
§5.

prawidłową ocenę

nansowej Stow arzy szenia.
członkami Zarządu w stosunku małzęństwa, we
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub

podległościsłużbowej,
nię byli skazani prawomocnym wyrokiem zaprzestępstwo z winy umyślnej
ściganego z oskarżęnia publiczlego lub przestępstwo skarbowe.

Członkowie Komisji Rewią,jnej mogą uczestnicryć w

zebraniach

Zarządu Stowarzyszęnia z głosem doradczym.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz

w roku

całoksźałtudziałalności

Stowarzyszenia,
2. przedstawianie Zarzadowi uwag i wniosków wynikających z ocęny
działalnościstatutowej i finansowej Stow atzy szenia,
3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności
oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu

Zarądowi.

4. powoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozóania finansowego
Stowarzyszenia

fi

eśliwymagane).

5. przekazywanie do najbliższego Walnego Zębrania Członków odwołania
cńonka od decyzji o wykluczeniu zgodnie z Art. 9 § 6.pkt. 4. wraz z
opinią.

cźonka Komisji Rewizyjnej do
reprezentowania Stowarzyszenia w umowach międry

6. Powoływanie

a członkiem Zarządu otaz w sporach

z nim"
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jednoosobowego
Stowarzyszeniem

li6.

Komisja Relvizyjna dzińa na podstawie własnego regulaminu. Tryb l
Komisji Rewizyjnej określaregulamin opracowany wspólnie z Zarzi
i zafułłierdzony przez walne zębranie członkow.

:i7. Posiędzęnia

Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najr

jeden razw roku.

5i8.

Komisja Rewizyjna

w czasię

trwania kadencji może, na mi

ustępującego członka dokooptować
członka.

do swojego składu jednego

no\

19. JężęIi |iczba członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z w1
zmniejszy się ponizej 2 osób, Komisja Rewiryjna zwraaa się do Zal
o zwołanie Nadzwyczajrrego Walnego Zebranta Sprawozdawczo-Wyborc
Członków w trybie określonymw art. 16 § 2.

ArL20
; 1.

UchwĄ

władz Stowarzyszenia zapadają nvykłą większościągłosów
obecności przynajmniej l/2 cńonków danej władzy, za v,ryjątkiem Wal
Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie, które posiada zdolnor
podejmowania Uchwń bęz względu na liczbę obecnych. W razie rów
głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. W sprawach bezpośr
związanych z osobistym interesem członka władz Stowarzyszenia, rrie b
on udziału w głosowaniu.

:].UchwĄ o

zmianię statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zęb
Członków większością2/3 głosów, w obecnościco najmniej 7l2 cńko
Iiczby członków.

i

-l. uchwałę o romviąz,aniu stowarryszenia podejmuje walne zęb
Członków większością2l3 głosow, w obecności co najmniej 3/4 całko
liczby członków.

Art.2I
Ustępującę władze Stowarzyszenia mają prawo zgłoszenia
nowych władz.

5a%o

kandydató
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ROZDZIAŁV
MAJĄTEK

I FUhIDUSZE

STOWARZYSZENIA

Art.22

;1 Majątek

i fundusze Stowarzyszęrua stanowią:

nieruchomości,
]. ruchomości,
3. fundusze,
-ł, wartości niemateńalne i prawnę.
1.

ł], Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. składki członkowskie,

r. wpływy ze zbioreĘ

3. darowizny, zapisy, spadki,
-l. dotacje i subwencje,

5. przychody uzyskane za oddane usfugi,
6. dochody z własnej działalnościgospodarczej,

-. inne łvpłwy.

; -;,

Stowarzyszenie, z zachowaruem obowi ązujący ch przepisów, może przyj mowa
darowizny, spadki i zapisy orazkorzystać z ofiarnościpublicmej.

i-1" składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartafu każdeg

roku. Nowo prryjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonychprze
Zarąd, w ciągu jednego miesiąca od otrrymania powiadomienia o prryjęciu n
c żonka Stowarzyszenia.

;-{, \\-szystkie dochody Stowarryszęrua przeznaczanę są na działalnośćstatutow

i nie mogą byó przema;zane do podziału międry członków Stowarzyszenia.

lł, Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest
kalendarzowy.
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ROZDZIAŁYl
POSTA]YOWIENIIA KoŃC oWE
Art.23
Zabrania się:
1.

udzielania poĘczeklub zabezpięczanlazobolviązań majątkiem Stowarz>rszewa
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z ktorymi członkowie, członkowie organów otaz pracownicy Stowarzyszenia
pozostają w rwtękll małzeńskim, we wspólnym poĘciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są rwiązani z Ętułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi",

przekazywania majątku Stowarryszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oruz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzęez jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osob bliskich na zasadach innych niz
w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika
z celu statutowego,
zakupu towarów lub usfug od podmiotów, w których uczęstniczą człoŃowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyżsrych niz rynkowe,
udostępniania konta Stowarzyszenia w celu zbierania środków finansowych na
indywidualne potrzeby.

Art.24

W razie podjęcia przęz Walne Zębranie Członków uchwaĘ o rozwiązaniu
Stowarzyszenia, w uchwale tej musi być określony cel - majątek musi być
przęzfiaczorly na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe
Stowarzyszenia i likwidatorami są członkowie zarządu. W razie rczvłiryarńa
stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, W,znaczaląc
1ikwidatorą.
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Postanowienie Sądu o Wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestru
Stowarzyszeń, lnnych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem
KRS: 0000555751 rłrrydane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Xll Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 29.04.20t5r. Sygn. akt.
F{z.xl l, Ns-REJ. KR s l 02367 8 l t4 l 3oL
Zmiany w Statucie Stowarryszenia ,,Otwórzmy przed nimi świat"dokonane
przez Walne Zebranie Członków w dniu 18 czerwca 2Ot6 roku.
Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Xll Wydział Gospodarczy

Kraiowego Rejestru Sądowego

dnia

06.10.2016

r. Sygn.

akt.

Rz.xl I, NS_REJ. KRs/0111 13 l t6l722.
Statut przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Otwórzmy
przed nimi świat'' w dniu 21 stycznia 2018 roku.

statut przyjęty przez Nadzwyczajne walne zebranie

członków
Stowarzyszenia ,,Otwórzmy przed nimi świat"w dniu 11grudnia 2019 roku.

Sąd Rejonoltv vl Rzeszotvie XII Wydział
Gospodarczy KRS
zaślviaudcza, ze staiut odpov,llaCa
co do treŚci statutowi objętemu

keścią rvpis u postanowieniem z Onia
.......

Ź, /!(!,,.,df,/ł-ffi

starsry sekreta

sqdoą
zyńska
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