
STATUT 

Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie „OTWIERAJMY 

SERA” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, 

ul. Baranowicka 203. 

(tekst jednolity) 

Postanowienia ogólne 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 

Intelektualnie „OTWIERAJMY SERCA” przy Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku,  

ul. Baranowicka 203. 

§2 

Stowarzyszenie podlega rejestracji, posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 855 z późn.zm.) oraz 

niniejszego Statutu. 

§3 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Białystok. 

§4 

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

§5 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

§6 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i własnego znaku graficznego (logo) oraz prowadzić działalność 

wydawniczą zgodnie z uchwałami Zarządu i obowiązującym prawem. 

§7 

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi organizacjami, podmiotami gospodarczymi, 

organami państwowymi i samorządowymi oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi . 

§8 

1. Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności, opiera swoją działalność 

na pracy społecznej członków. 

2. Do prowadzenia swoich praw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także spośród 

swoich członków. 

Rozdział 2 

Cele i zasady działania 

§9 



1. Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w 

zapewnieniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno – 

wypoczynkowych osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, którzy z 

powodu niepełnosprawności intelektualnej, choroby psychicznej, czy niepełnosprawności 

fizycznej wymagającej całodobowej opieki i pielęgnacji. 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 polega w szczególności na pozyskiwaniu środków 

finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju i z zagranicy z przeznaczeniem na 

poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, rekreacyjno – 

wypoczynkowych i wyposażenie obiektu Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. 

Baranowicka 203 i jego unowocześnienie. 

3. Upowszechnienie kultury, poprzez skupianie wokół idei Stowarzyszenia twórców, 

krytyków, miłośników sztuki, przedstawicieli nauki i działaczy sfery kultury w kraju i za 

granicą. 

§10 

1. Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez: 

1) Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów 

Stowarzyszenia, 

2) Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, w 

szczególności sportowych, kulturalno – rozrywkowych, konkursów, festiwali (np. 

zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych), 

3) Organizowanie wystaw, aukcji, loterii fantowej i sprzedaży prac wykonywanych przez 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203,  

4) Organizowanie oraz finansowanie osób niepełnosprawnych wyjazdów  wypoczynkowych 

letnich i zimowych, turnusów rehabilitacyjnych, 

5) Wsparcie organizacyjne i finansowe osób niepełnoprawnych w wyjazdach  integracyjnych 

organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, 

6) Organizowanie warsztatów rozwojowych – jako formy wspierania mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 

7) Organizowanie spotkań i prelekcji z ciekawymi ludźmi, narad i konferencji poświęconych 

osobom niepełnosprawnym, 

8) Organizowanie zbiórek okolicznościowych na rzecz osób niepełnosprawnych, 

9) Promowanie zdrowego trybu życia i ochrony środowiska, 

10) Promowanie i realizowanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania agresji, 

przemocy, nikotynizmowi i alkoholizmowi,  

11) Organizowanie rodzinnych spotkań, plenerów i innych imprez mieszańcom Domu 

Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 

12) Prowadzenie działalności wydawniczej, 

13) Współdziałanie z organizmami samorządowymi, organami administracji państwowej i 

samorządowej, stowarzyszenia oraz innymi organizacjami społecznymi w zakresie 

pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności mieszkańcom Domu Pomocy 

Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 

 



1. Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku 

publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej. 

2. Działalność Odpłatną, o której mowa w ust. 2 jest: 

1) Organizowanie wystaw, aukcji, loterii fantowej i sprzedaż prac wykonanych przez 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 

2) Prowadzenie działalności wydawniczej. 

3. Działalnością nieodpłatną, o której mowa w ust. 2 jest: 

1) Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację 

celów Stowarzyszenia,  

2) Podejmowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem, w szczególności sportowych, kulturalno – rozrywkowych, 

konkursów, festiwali (np. zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych), 

3) Organizowanie oraz finansowanie osobom niepełnosprawnym wyjazdów 

wypoczynkowych letnich i zimowych, turnusów rehabilitacyjnych, 

4) Wsparcie organizacyjne i finansowe osób niepełnoprawnych w wyjazdach  

integracyjnych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza 

jej granicami, 

5) Organizowanie warsztatów rozwojowych – jako formy wspierania Domu Pomocy 

Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 

6) Organizowanie spotkań i prelekcji z ciekawymi ludźmi, narad i konferencji 

poświęconych osobom niepełnosprawnym, 

7) Organizowanie zbiórek okolicznościowych na rzecz osób niepełnosprawnych, 

8) Promowanie zdrowego trybu życia i ochrony środowiska, 

9) Promowanie i realizowanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania 

agresji, przemocy, nikotynizmowi i alkoholizmowi,  

10) Organizowanie rodzinnych spotkań, plenerów i innych imprez mieszańcom Domu 

Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 

11) Współdziałanie z organizmami samorządowymi, organami administracji 

państwowej i samorządowej, stowarzyszenia oraz innymi organizacjami 

społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym, w szczególności 

mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203, 

12) Prowadzenie działalności wydawniczej. 

Rozdział 3 

Członkowie Stowarzyszenia 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych  

2. wspierających 

3. honorowych 

 

 



§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która zgłosi swoje 

przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego celów. 

2. Członkiem wspierającym, może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei 

Stowarzyszenia, oraz osoba szczególnie zasłużona w działalność i na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

4. Przyjmowanie oraz skreślenie z listy członków zwyczajnych i wspierających, a także 

nadawanie godności członka honorowego należy do Zarządu Stowarzyszenia. 

§13 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1) Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Statutu, 

2) Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, 

3) Czynnego udziału w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

4) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

§ 14 

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1) Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,  

2) Opłacać regularnie składki członkowskie,  

3) Aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań Stowarzyszenia, 

4) Uczestniczyć w pozyskiwaniu i gromadzeniu środków finansowych i rzeczowych na 

działalność statutową, 

5) Dbać o dobre imię i majątek Stowarzyszenia, 

§ 15 

1. Członkowie spierający, będący osobami prawnymi, działają przez swoich statutowych 

przedstawicieli, mają prawo do uczestnictwa w zebraniach Stowarzyszenia z głosem 

doradczym.  

2. Członkowie wspierający korzystający z praw członków zwyczajnych, z wyjątkiem praw 

wyborczych. 

3. Członkowie wspierający mający obowiązek przestrzegania postanowień statutu, regulaminów 

oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

§ 16 

1. Członkowie honorowi korzystający z praw członków zwyczajnych, z wyjątkiem praw 

wyborczych. 

2. Członek honorowy zobowiązany jest do lojalności wobec idei Stowarzyszenia oraz do 

przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 



§ 17 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) Dobrowolnego pisemnego wystąpienia złożonego do Zarządu, porzy czym za datę 

wystąpienia uznaję się datę wpływu dokumentów do Stowarzyszenia, 

2) Skreślenia z listy członków, 

3) Rozwiązania Stowarzyszenia, 

4) Śmierć członka 

2. Skreślenie z listy członków następuje na podstawię uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy 

działalność członka nie jest zgodna ze statutowym celem działalności stowarzyszenia, gdy 

członek naruszył dobre imię i autorytet Stowarzyszenia, gdy członek nie bierze udziału w 

żadnej z form pracy Stowarzyszenia, gdy zalega z płatnością więcej niż dwóch składek. 

3. Od uchwały Zarządu opisanej w pkt 2 przysługuję odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 30 dni od dnia jej podjęcia. Uchwala Walnego Zgromadzenia 

Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział 4 

Władze Stowarzyszenia 

§ 18  

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§ 19 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) Wybór i odwołanie prezesa i pozostałych członków Zarządu, 

1a)  Wybór i odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i pozostałych jej członków,  

2) Uchwalenie programu działalności i planów finansowych Stowarzyszenia,  

3) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz ocena 

działalności Stowarzyszenia, 

4) Udzielanie absolutorium członkom Zarządu , 

5) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną o 

członków Stowarzyszenia, 

6) Dokonywanie zmian statutu, 

7) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 



8) Rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie usunięcia ze Stowarzyszenia, 

9) Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składek członkowskich, 

10) Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego. 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz do roku, nie później 

niż do 31 – ego maja każdego roku. 

2. Zarząd ustala termin, miejsce odbycia oraz porządek obrad Walnego Zebrania Członków, o 

czym zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem obrad 

Walnego Zebrania Członków. Członek Stowarzyszenia może złożyć wniosek o zmianę lub 

uzupełnienie porządku obrad w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 

§ 22 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane: 

1) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 

2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) Na żądanie ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Postanowienia § 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 23 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 

głosów przy obecności, w pierwszym terminie ¼ członków Stowarzyszenia lub w drugim 

terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych 

członków Stowarzyszenia. 

2. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół. 

ZARZĄD 

§ 24 

1. Zarząd składa się z 3-5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków, 

spośród członków Stowarzyszenia. Na pierwszym po wyborach zebraniu Zarząd 

wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika. 

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Członkowie Zarządu mogą te same funkcje pełnić 

nie dłużej niż przez dwie kadencje. 

3. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje jeżeli nie byli skazani 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego 

majątkiem oraz reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

3) Opracowanie programu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z 

ich wykonania,  

4) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5)  Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, 

6) Przyjmowanie członków Stowarzyszenia, prowadzenie ich ewidencji oraz 

podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy członków, 



7) Nabywanie w imieniu Stowarzyszenia prawa i zaciąganie zobowiązań, 

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, 

8) Gromadzenie środków finansowych, 

9) Ustalanie wysokości składek członkowskich, 

10) Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Stowarzyszenia  

5. W przypadku zmniejszania się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd 

zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym lub Nadzwyczajnym Zebraniu 

Członków, przy czym kadencja wcielonego członka upływa z kadencją całego 

Zarządu. 

§ 25 

1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ 

członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu. 

3. W Okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu działalnością Stowarzyszenia kieruję prezes. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych do 1.00,00 

zł (słownie: jeden tysiąc złotych) upoważniony jest każdy z członków Zarządu . Do zaciągania 

zobowiązań majątkowych powyżej 1.00,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) upoważniony jest 

prezes wraz z innym członkiem Zarządu, a w przypadku nieobecności prezesa, upoważnieni 

są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komicja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 

Komisja wybiera ze swego grona sekretarza. 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą swą funkcję pełnić przez dwie kolejne kadencje, 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej,  

2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami 

dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi 

3) przedstawienie Zarządowi i na Walnym Zebraniu Członków uwag i wniosków dotyczących 

działalności Stowarzyszenia, 

4) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członów 

6. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej w czasie rwania kadencji, Komisja 

Rewizyjna zostanie uzupełniona na najbliższym Walnym lub Nadzwyczajnym Zebraniu 

Członków, Przy czym kadencja wcielonego członka upływa z kadencja całej Komicji 

Rewizyjnej. 

§ 27 

1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się dwa razy do roku.  

2. Posiedzenie Komisji prowadzi Przewodniczący. 



3. Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub 

Sekretarz. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

1) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej,  

2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstw skarbowych, 

3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyżej nić przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

Rozdział 5 

Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia 

§ 28 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1) Składek członkowskich, 

2) Wpływów ze zbiórek, 

3) Darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji, 

4) Odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia, 

5) Dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz darów pochodzących z ofiarności 

publicznej w kraju i za granicą. 

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości i nieruchomości, prawa 

majątkowe, udziały papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w 

czasie działalności Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych odrębnymi 

przepisami. 

4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane 

wyłączenie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub w kasie Stowarzyszenia. 

5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych. 

 

§ 29 

Zabrania się: 

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczają 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”, 



2) 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. 

3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich a zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,  

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

Rozdział 6 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 30 

Zmianę Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

½ członków uprawnionych do głosowania. 

§ 31 

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawię uchwały Walnego Zebrania Członków, 

podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do 

głosowania. 

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. 

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację wyznaczając 

likwidatora. 

4. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Domu Pomocy Społecznej w 

Białymstoku, ul. Baranowicka 203. 

 


