STATUT
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I RODZICÓW
OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM INTELEKTUALNYM „JUTRZENKA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób z Upośledzeniem Intelektualnym o nazwie „Jutrzenka”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rehabilitacji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesów integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększeniu aktywności życiowej,
zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, kształtowaniu atmosfery zaufania i szacunku
do osób niepełnosprawnych.

§2
Siedzibą stowarzyszenia jest Legnica, ul. Witelona 10.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r.
Nr 20 poz. 104 z póź. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego statutu. I z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.

1

§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§6
1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci ze swoją pełną nazwą: Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców
Osób z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka”.
3. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: Stowarzyszenie „Jutrzenka” Legnica.

§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie praktycznych form
przygotowania osób niepełnosprawnych do samodzielnego życia.
2. Współpracę i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia.
3. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w
dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
4. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów
zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach i zatwierdzone
uchwałą Zarządu.
5. Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
6. Prowadzenie i organizowanie:
• Warsztatu Terapii Zajęciowej,
• Ośrodków Wsparcia,
• Ośrodków Opiekuńczo-Rehabilitacyjnych,
• Ośrodków Interwencji Kryzysowej,
• Ośrodków Wczesnej Interwencji,
• Domów Pomocy Społecznej
oraz innych jednostek zmierzających do realizacji celów statutowych,
7. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
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8. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od osób fizycznych i prawnych, organizacji
krajowych i zagranicznych oraz własnej działalności gospodarczej i innych źródeł prawem dozwolonych.
9. Organizowanie usług rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych i
opiekuńczych.
10. Prowadzenie szkoleń i poradnictwa w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi.
11. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej.
12. Prowadzenie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego.
13. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń
dziedzinie rehabilitacji, terapii, opieki, integracji osób niepełnosprawnych.
14. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, obozów terapeutyczno-szkoleniowych.
15. Prowadzenie przy jednostkach wymienionych w § 7 punkt 6 inwestycji w zakresie rozbudowy
lub budowy obiektów oraz wyposażanie placówek.
16. Szkolenie wolontariuszy w zakresie działań statutowych.
17. Prowadzenie działalności gospodarczej po uprzednim dokonaniu wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców, działalność gospodarcza prowadzona będzie w ramach służących realizacji celów statutowych.

§8
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§9
Stowarzyszenie może wykonywać inne zadania zlecone przez administrację państwową lub samorządową na podstawie odrębnych porozumień.

§ 10
Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.
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§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
oraz cudzoziemiec, także niemający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który
złoży deklarację i przedstawi rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia
zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
c) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska osób niepełnosprawnych,
d) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
e) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
f) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b) wnioskowanie we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
c) korzystania z lokali Stowarzyszenia,
d) posiadania legitymacji,
e) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie świadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmie w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
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4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 13 punkt 2 podpunkt b), e).

§ 15
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.
2. Wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałą Stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia przez okres 3 miesięcy,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące,
d) za wielokrotną nieusprawiedliwioną nieobecność na zebraniach stowarzyszenia przez okres
trzech miesięcy,
e) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, z przyczyn
określonych w podpunktach a),b),
f) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
3. Śmierć członka.

§ 16
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
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Rozdział II
Władze Stowarzyszenia

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 18
Kadencja zarządu trwa 3 lata, zarząd może działać przez 2 kolejne kadencje. Zmiana Władz odbywa się odbywa się po uchwale Walnego Zgromadzenia konstytuującego nowe władze. Poprzedni
Zarząd pełni funkcję do czasu objęcia władzy przez następców.

§ 19
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykle większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.

§ 20
1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd zwołuje raz na rok Walne Zgromadzenie – sprawozdawcze lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie,
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listem poleconym lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Po zakończeniu kadencji sprawozdawczo-wyborczej.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być przesunięty o ½ godziny później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć ubezwłasnowolnieni członkowie Stowarzyszenia
bez prawa głosu.
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5. Osoby niepozbawione praw obywatelskich, ale ze względu na umiarkowany stopień rozwoju
intelektualnego nie mogą być wybierane do Władz Stowarzyszenia.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający Stowarzyszenie głosem
doradczym.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalenie zmian statutowych,
f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
i) po każdym Walnym Zgromadzeniu – sporządzenie protokołu podpisanego przez protokolantów z dołączoną listą obecności, podpisanego przez przewodniczącego Zgromadzenia i
odczytanie go na następnym zebraniu.
8. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków
nie obowiązuje.
9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
10. Do Zarządu Stowarzyszenia może być wybierana jedna osoba z rodziny.

§ 21
1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie tj. Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika, Członka. Członkowie Zarządu mogą w każdym czasie złożyć pisemną rezygnację z pełnionej funkcji. Prezesem Stowarzyszenia może zostać powołany członek mający 2 – letni staż członkowski.
2. Zarząd powołany jest i odwoływany przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
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e) ustalenie wysokości składek członkowskich,
f) opracowanie regulaminów wewnętrznych,
g) nadzór nad działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej,
h) składanie przynajmniej raz na 12 miesięcy sprawozdań ze swojej działalności Komisji Rewizyjnej bądź Walnemu Zgromadzeniu w przypadku jego zwołania, oraz zatwierdzanie
sprawozdania merytorycznego i finansowego po uzyskaniu od Komisji Rewizyjnej oceny
pracy Zarządu.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członka.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
d) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości,
e) kontrola raz w półroczu pracy Stowarzyszenia,
f) ocena poprawności rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 23
W razie zmniejszenia składu Władz Stowarzyszenia wymienionych w § 17 punkt 1,2,3 w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż 1/3 składu organu. Przed zmianą poinformować członków w ciągu 7 dni o planowanych
zmianach.
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§ 24
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dochodów z własnej
działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową.
3. Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem stowarzyszenia 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) przekazywać majątek Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać 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) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony przez Zarząd jest Prezes, Wiceprezes lub
inny Członek Zarządu.
6. Do zaciągania zobowiązań majątkowych po uzyskaniu zgody członków Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.
7. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składać w postaci uchwały Zarządu.
8. Do ważności pism wymagane są dwa podpisy Prezesa i Sekretarza Zarządu. W razie nieobecności jednej z w/w osób podpis złożyć może Wiceprezes.

§ 25
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia z uwzględnieniem Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach i Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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