STOWARZYSZENIE
RODZICÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
,,LAZUR NADZIEI"
W BIELSKU PODLASKIM

STATUT

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art.1
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych w Bielsku Podlaskim
,,LAZUR NADZIEI", zwany dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem dobrowolnym,
samorządnym działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
Stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz postanowienia niniejszego Statutu.
Art. 2
Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem województwa podlaskiego.
Art. 3
Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
Art. 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Osiedlowy Dom Kultury przy ulicy 11 Listopada 10, 17-100 Bielsk
Podlaski.
Art. 5
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków a do prowadzenia swoich
spraw i celów statutowych może zatrudniać pracowników.
Art. 6
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci podłużnej i znaków według wzorów i zasad ustalonych
przez Zarząd, oraz nazwy skróconej: Stowarzyszenie "Lazur Nadziei".

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZCJI
Art. 7
Cele Stowarzyszenia:
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
a w szczególności:
a) Wzajemna pomoc i wspieranie się rodziców w pełnieniu opieki, rehabilitacji i
stymulowaniu rozwoju ich niepełnosprawnych podopiecznych.
b) Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych a w szczególności
związanych z niepełnosprawnością.
c) Propagowanie rzetelnej wiedzy w lokalnym społeczeństwie na temat
niepełnosprawności oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych i
ich rodzin celem ich integracji ze społeczeństwem.
d) Organizowanie i prowadzenie wypoczynku rehabilitacyjno – sportowego oraz innych
imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
e) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród niepełnosprawnych i ich rodzin.
f) Udzielanie wsparcia w zakresie pomocy społecznej.
g) Propagowanie idei wolontariatu.
h) Dla właściwego realizowania swych celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność poza granicami kraju.
Art. 8
Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie organizuje spotkania, na których wymienia się
doświadczeniami i wiedzą, współpracuje z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, z
samorządem terytorialnym, propaguje swoją działalność w lokalnych mediach, pozyskuje środki
finansowe określone w rozdziale V a w szczególności:
1. Prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego:
a) fizjoterapeutyczną
b) psychologiczną i psychoterapeutyczną
c) inne działania związane z ochroną zdrowia ludzkiego
d) w zakresie kultury fizycznej i sportu
e) organizowanie wycieczek, wyjazdów integracyjnych, turnusów rehabilitacyjnosportowych

f) pomoc rzeczową i finansową dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin
g) organizuje paczki i upominki okolicznościowe dla osób niepełnosprawnych
h) organizowanie bali i aukcji charytatywnych
2. Prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego:
a) organizowanie wycieczek, wyjazdów integracyjnych, turnusów rehabilitacyjno–
sportowych
Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie;
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Status członka honorowego jest nadawany przez Walne Zebranie na wniosek 4
członków Stowarzyszenia.
9. Członkiem Stowarzyszenia zostać może:
a) każdy, kto jest rodzicem, prawnym opiekunem bądź osobą pod której pieczą
znajduje się osoba niepełnosprawna, niezależnie od rodzaju i przyczyny niepełnosprawności

b) każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży
deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd
c) osoba której w trakcie przynależności do Stowarzyszenia zmarł podopieczny, a ona sama chce
nadal udzielać się społecznie w Stowarzyszeniu.
Art. 10
1. Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego statutu jest każdy, kto spełnia
poniższe kryteria:
a) posiada stwierdzoną niepełnosprawność fizyczną lub umysłową
b) pozostaje pod prawną bądź faktyczną opieką członka Stowarzyszenia
Art. 11
1. Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską.
2. Deklaracja członkowska winna zawierać dane personalne kandydata na członka Stowarzyszenia
oraz dane personalne podopiecznego uwzględniając charakter oraz stopień niepełnosprawności.
3. Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do zweryfikowania danych zawartych w
deklaracji członkowskiej i zaakceptowania jej.

Art. 12
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
c) brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych dla dobra osób
niepełnosprawnych i ich rodzin
d) korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego będącego w posiadaniu Stowarzyszenia
Art. 13
1. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie postanowienia Statutu
b) czynne uczestniczenie w realizacji celów statutowych
c) regularne opłacanie składek członkowskich
d) przestrzeganie uchwał Zarządu i wywiązywanie się z zadeklarowanych
obowiązków
e) dawanie swą postawą przykładu właściwego stosunku do osoby niepełnosprawnej

Art. 14
1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia opatrzonej datą i
czytelnym podpisem członka, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich
b) śmierci członka lub podopiecznego
c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
- nieprzestrzegania postanowień Statutu
- działania na szkodę Stowarzyszenia
- niepłacenia składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy bez podania
przyczyny, po uprzednim upomnieniu
2. Decyzję o wykluczeniu członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po wysłuchaniu członka
Stowarzyszenia.
3. Decyzję podejmuje się zwykle większością głosów w obecności wszystkich
członków Zarządu i powinna zawierać powody wykluczenia.
4. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członka, przysługuje odwołanie w
terminie 30 dni do Walnego Zebrania którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV
Art. 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
3. Komisja Rewizyjna.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Art. 16
1.Walne Zebranie jest najwyższa władzą w Stowarzyszeniu.
2.Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Do uprawnień Walnego Zebrania należy w szczególności:

a) powoływanie i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia
b) powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej
c) uchwalanie i uchylanie Statutu, oraz wprowadzanie zmian w Statucie
d) ustalanie wysokości składek członkowskich
e) podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych sprawach nie uregulowanych
Statutem

f) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do zadań Zarządu
wymienionych w art. 20
g) dokonywanie oceny prac Zarządu
h) udzielanie absolutorium członkom Zarządu
i) odwoływanie Zarządu lub członków Zarządu, jeśli nie wywiązują się ze swoich
obowiązków i powoływanie w ich miejsca nowych w obecności co najmniej ½
członków Stowarzyszenia
j) rozwiązanie Stowarzyszenia
4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej ½ członków Stowarzyszenia, chyba że Walne Zebranie uchwali
głosowanie tajne. W przypadku równego rozłożenia głosów, decydujący głos ma Przewodniczący
Zebrania.
5. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd od roku do końca marca jako sprawozdawcze i co 3
lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego quorum ½ członków, to zwołuje się zebranie w drugim
terminie nie później niż w ciągu 21 dni roboczych i jest ono ważne bez względu na liczbę obecnych
członków.
6. Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania, wraz z porządkiem obrad powinna dotrzeć do
członków Stowarzyszenia nie później niż 2 tygodnie przed terminem zebrania.
Art. 17
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje się:
a) na wniosek Zarządu
b) na wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
c) na wniosek Komisji Rewizyjnej
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje się w terminie 1
miesiąca od wpłynięcia wniosku. Obraduje ono nad sprawami dla których zostało
zwołane.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Art. 18
1 .Wybory Zarządu odbywają się na Walnym Zebraniu w obecności co najmniej ½
wszystkich członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, oraz 6 członków Zarządu w tym:
Zastępcy Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazywani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
Art.19
1. Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie pracą Stowarzyszenia.
b) prowadzenie dokumentacji.
c) zarządzanie majątkiem.
d) ustalanie planów działania.
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
f) przyjmowanie nowych członków.
g) zwoływanie Walnego Zebrania.

Art. 20
Zebranie Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
Art. 21
Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w
obecności przynajmniej 3 osób z Zarządu.
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Art. 22
W przypadku nieobecności, ustąpienia lub śmierci Prezesa, jego obowiązki przejmuje Zastępca
Prezesa do czasu zwołania Walnego Zebrania.

Art. 23
W przypadku ustąpienia lub śmierci któregoś z członków Zarządu, pozostałym członkom
przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać ½ składu
osobowego Zarządu.
Dokooptowanie odbywa się poprzez Zarząd na najbliższym zebraniu Zarządu odpowiedniej osoby
do pełnienia funkcji. Akceptacja kandydatury następuje przez głosowanie zwykłą większością
głosów. Zatwierdzenie nowego członka Zarządu następuje na Walnym Zebraniu członków.
Art. 24
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów.

KOMISJA REWIZYJNA
Art. 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i bada na bieżąco
zgodność działań Zarządu z prawem oraz z Statutem. Komisja przedstawia swoją ocenę na
każdorazowym Walnym Zebraniu zwołanym w trybie zwykłym lub nadzwyczajnym zwołanym na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna wybierana jest spośród członków Stowarzyszenia w tym samym trybie, co
Zarząd i składa się z 3 osób: Przewodniczącego Komisji i 2 członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. W przypadku ustąpienia lub śmierci któregoś z członków Komisji Rewizyjnej,
przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3
składu osobowego Komisji.
Dokooptowanie odbywa się poprzez wskazanie przez Zarząd na najbliższym zebraniu Zarządu
odpowiedniej osoby do pełnienia funkcji. Akceptacja kandydatury następuje przez głosowanie
zwykłą większością głosów. Zatwierdzenie nowego członka Komisji Rewizyjnej następuje na
Walnym Zebraniu członków.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów w obecności przynajmniej 2 członków Komisji.
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
6. W wyniku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w działaniach Zarządu, Komisja Rewizyjna
winna zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie celem przedstawienia swojej oceny.
7. Komisja Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie także w wypadku, gdy Zarząd nie uczyni tego w
trybie zwykłym.
8. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona
do:

a) żądania od
Stowarzyszenia

Zarządu

przedstawienia

wszystkich

dokumentów

dotyczących

działalności

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień
9. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
b) być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
11. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie
zwrot uzasadnionych kosztów.

Rozdział V
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 26
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, fundusze i

darowizny

2. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżki przychodów nad kosztami na działalność statutową.
Art. 27
1. Fundusze tworzą:
a) wpływy ze składek członkowskich.
b) dotacje.
c) darowizny i zapisy.
d) subwencje.
e) inne wpływy finansowe.
Art.28
Wysokość składek członkowskich jest ustalana na Walnym Zebraniu zwykła większością głosów.
Art. 29
Kontrolę działalności finansowej sprawuje Komisja Rewizyjna.

Art. 30
Komisja Rewizyjna kontroluje co
Stowarzyszenia.

najmniej raz na rok całokształt działalności finansowej
Art. 31

Sposób reprezentacji:
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają 2
podpisów: Prezesa lub jego zastępcy i skarbnika lub sekretarza. W ten sam sposób Zarząd zaciąga
zobowiązania finansowe.
2. Dla ważności pism i dokumentów innych niż wymienione w ust. 1 wymagany jest
podpis: Prezesa lub jego zastępcy.
Art. 32
1. Statut Stowarzyszenia zabrania:
a) udziału pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków jego 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 jego członków, członków jego
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) wykorzystywaniu 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 z celu Statutowego
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art.. 33

1. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są
przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby
członków.
2. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę
zwykłą większością głosów o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia. W tym celu powołuje
Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3. W przypadku braku quorum Walne Zebranie może się odbyć w wyznaczonym drugim
terminie, gdzie Uchwały Walnego Zebrania zapadają bez względu na liczbę obecnych na
spotkaniu.

Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą nr. 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rodziców Osób
Niepełnosprawnych ,, LAZUR NADZIEI”,w Bielsku Podlaskim, w dniu 24 kwiecień 2015 roku.

