Statut
Stowarzyszenia W Stronę Marzeń
(tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie W Stronę Marzeń zwane w dalszej części Statutu
Stowarzyszeniem.

Art.2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą władz jest
Warszawa.
Art.3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie
obowiązującego prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm)
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

Art.4
Stowarzyszenie może być członkiem związków, spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Art.5
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z danymi Stowarzyszenia W Stronę Marzeń.

Art.6
Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków. Do wykonywania swoich
zadań statutowych może zatrudniać pracowników najemnych.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 7
Misją Stowarzyszenia jest działalność na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, i ich opiekunów, przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans tych
osób m.in. na rynku pracy a także wspieranie ich rodzin.

Art.8

Celem Stowarzyszenia jest:
-

rozpowszechnianie w społeczeństwie informacji o problemach i potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów a także kształtowanie właściwego stosunku w społeczeństwie w odniesieniu do tych problemów, w szczególności poprzez zabieranie głosu i
wyrażania swojego stanowiska na forum publicznym;

-

czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

-

podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom
niepełnosprawnym ich rodzinom i opiekunom;

-

organizowanie i promowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, społecznej i zawodowej dla społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych ich opiekunów oraz rodzin;

-

rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;

-

tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, obywatelskiej i zawodowej Polaków;

-

przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej;

-

rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków;

-

prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem
działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych;

-

wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski,
krajów UE i świata;

-

promowanie idei wolontariatu krajowego i tworzenie warunków stymulujących proces
rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków, zwłaszcza młodego pokolenia.

-

integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez wspieranie i promocje
aktywizacji zawodowej tych że osób;

-

wspieranie rozwoju społeczności lokalnych oraz ich integracja ze środowiskiem osób niepełnosprawnych;

-

tworzenie warunków sprzyjających wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy.

-

wspieranie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości.
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Art.9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku
publicznego poprzez.
-

organizację aukcji, giełd, przeglądów, konkursów,

-

poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe,

-

reintegrację społeczną osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem,

-

organizowanie i prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

-

szkolenia zawodowe, informatyczne,

-

prowadzenie działalności informacyjnej oraz poradnictwa dla osób niepełnosprawnych
oraz ich opiekunów,

-

- prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz usuwanie barier utrudniających podejmowanie pracy zarobkowej i rehabilitacji zawodowej

-

Prowadzenie działań na rzecz rozwoju samo zaradności i samo odpowiedzialności osób
niepełnosprawnych,

-

organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych propagujących cele i idee Stowarzyszenia,

-

wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ekonomii społecznej,

-

organizację czasu wolnego,

-

organizację działań artystycznych, kulturalnych, wystaw, pokazów,

-

promocję wiedzy i postaw proekologicznych,

-

promocję i kształcenie postaw obywatelskich,

-

wdrażanie zasad integracji europejskiej,

-

współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi

-

tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach,

-

współpracę z mediami,

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych i wspierających i honorowych.
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Art.11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel polski, który:
a. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c. akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych
Stowarzyszenia.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały
Zarządu.

Art.12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z pomocy, w tym z urządzeń Stowarzyszenia,
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art.13
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1. aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3. propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków
i sympatyków,
4. regularnego płacenia składek członkowskich,
5. przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

Art.14
1. Członkowie Stowarzyszenia swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia wykonują społecznie,
zwłaszcza dotyczy to uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach członków, udziału
w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia.
2. Członkowie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia, jeśli wykonują merytoryczne zadania realizowane przez właściwe komórki organizacyjne.

Art.15
1.

Członkostwo wygasa przez:
a. dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi,

4

b. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu
uregulowania składek,
c.

skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku niewywiązywania się z obowiązków określonych w art. 14 statutu, po wcześniejszym pisemnym upomnieniu.

d. skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty
praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
e. zgon członka.
2. W sprawach, o których mowa w art. 15 pkt. 1 lit. b. ,c i d. przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia przedmiotowej uchwały zainteresowanemu.
3. Sprawy członkowskie nie uregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Zarząd.

Art.16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową.
2. Członkowie wspierający, działający w Stowarzyszeniu, na Walnym Zgromadzeniu mają
głos doradczy, a także mogą w tym czasie składać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały
Zarządu.

Art. 17
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia, osoba taka otrzymuje odznakę honorową.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków honorowych przysługuje członkom i pracownikom Stowarzyszenia.
3. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
4. Członkowie honorowi maja wszelkie prawa członków zwyczajnych.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia, ale poprzez swoje działania wspiera Stowarzyszenie i przyczynia się do
realizacji jego celów.
Art.18
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków 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",
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2. przekazywania majątku 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,
3. 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 z celu statutowego,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art.19
Korzystanie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ogólnych oznacza, że członkowie, pracownicy Stowarzyszenia, osoby bliskie członkom i pracownikom, mogą otrzymać pomoc lub świadczenia na takich samych zasadach jak wszystkie inne osoby uprawnione do
takiej pomocy lub świadczenia usług, przy czym posiadany przez Stowarzyszenie sprzęt techniczny lub urządzenia rehabilitacyjne i rekreacyjne doraźnie mogą być im udostępnione nieodpłatnie.

Art.20
Członkowie oraz pracownicy osobiście i za pośrednictwem osób bliskich powinni
w swoich miejscach pracy i firmach propagować cele Stowarzyszenia oraz stwarzać klimat
wsparcia oraz pomocy materialnej i intelektualnej dla jego działań.

Art.21
Jeśli członkowie Stowarzyszenia, jego pracownicy oraz osoby bliskie są właścicielami, członkami władz, lub kierownikami podmiotów gospodarczych to do zakupów towarów
i usług od tych podmiotów bezwzględnie stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Art.22
Członek Stowarzyszenia, który jest pracownikiem, nie może kandydować i być wybierany do
składu Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art.23
1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd,
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c. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.

WALNE ZGROMADZENIE

Art.24
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może ono być zwyczajne lub
nadzwyczajne.

Art.25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2. ocena działalności Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie i akceptowanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. uchwalanie zmian w statucie,
6. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
7. zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
8. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9. podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

Art.26
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia
przesyła Zarząd członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia
w formie pisemnej, elektronicznej oraz bezpośrednio w formie ustnej.

Art.27
Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów,
w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania, w drugim
terminie bez względu na ilość członków.

Art.28
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Walne Zgromadzenie może uchwałą podjętą zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne we wszystkich sprawach.
7

Art.29
W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
z głosem decydującym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia
z głosem doradczym członkowie wspierający.

Art.30
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd:
a. na podstawie uchwały Zarządu,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie jednego miesiąca od dnia:
otrzymania żądania lub podjęcia uchwały jak również po złożeniu stosownego wniosku
przez 1/3 ogólnej licz członków zwyczajnych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA

Art.31
1.

Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed
Walnym Zgromadzeniem.

2.

Zarząd może powoływać Rady Konsultacyjne i zespoły w celu zaprojektowania lub wdrażania nowych rozwiązań.

3.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony i zatwierdzony przez
Walne Zgromadzenie .

Art.32
1. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym chyba że Walne Zgromadzenie podejmie
uchwałę o jego tajności, w wyborach bezpośrednich i składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa, zastępcy Prezesa, Sekretarza i członków.
2. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych w stosunku
do reszty Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. W razie rezygnacji Prezesa Stowarzyszenia z pełnionej funkcji w trakcie kadencji, Zarząd
wybiera spośród członków Zarządu osobę, której powierza pełnienie obowiązków Prezesa,
do końca kadencji.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
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Art.33
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. ustalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań
z ich wykonywania,
3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
5. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
6. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
7. powoływanie rad konsultacyjnych, programowych i wyodrębnionych jednostek merytorycznych i zespołów do realizacji zadań statutowych,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich.

Art. 34
1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych i innych niż
majątkowe upoważniony jest Prezes lub dwóch członków Zarządu w tym zastępca Prezesa
i Sekretarz.
3. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć majątek według woli sponsora na wskazane cele
zgodnie z celami Stowarzyszenia. W tym przypadku Stowarzyszenie może zakładać
w ramach kapitału żelaznego odrębne fundusze celowe, których składniki majątkowe zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora.
4. Dokumenty, umowy, porozumienia i pisma podpisuje Prezes lub dwóch członków Zarządu w tym zastępca Prezesa i Sekretarz.

Art.35
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy .
2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 36
1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
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a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi w drodze
dokooptowania inny członek Stowarzyszenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
a. Komisja Rewizyjna, jeżeli liczba członków dokooptowanych wynosi 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru,
b. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, gdy liczba członków dokooptowanych
jest większa od 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich
członków Komisji Rewizyjnej.

Art.37
Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
1. przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2. kontrolowania opłacania składek członkowskich,
3. składania sprawozdań na Walne Zgromadzenie wraz z oceną działalności i wnioskami
dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4. przedstawiania Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

Art.38
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe
i fundusze

Art.39
Stowarzyszenie może posiadać w formie wyodrębnionych zakładów własne jednostki gospodarcze, uczestniczyć w działalności innych podmiotów gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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Art.40
Na dochody Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. dotacje i subwencje, granty,
3. zapisy i darowizny, spadki,
4. odsetki bankowe,
5. wpływy ze zbiórek i imprez publicznych,
6.

przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,

7. dochody z własnego majątku,
8. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach i w formie przewidzianych odrębnymi przepisami,

Art. 41
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

Art.42
Majątek Stowarzyszenia oraz jego dochód przeznaczony jest w całości na działalność statutową Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 43
1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie.
2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję
Likwidacyjną.
Statut uchwalony na Walnym Zgromadzeniu Członków w dn. 04 luty 2013 r.
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