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ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Brzdąc" jest stowarzyszeniem i posiada osobowość
prawną.
§2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc” jest organizacją działającą na podstawie prawa
polskiego.
§3. Stowarzyszenie może używać skrótu SPD a jego znakiem będzie symbol zatwierdzony przez
Zarząd Stowarzyszenia.
§4. Siedzibą SPD jest miasto Kędzierzyn – Koźle.
§5. SPD działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może także działać poza granicami kraju.
§6. SPD może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.
§7. SPD powołuje się na czas nieokreślony.
§8. SPD może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
§9.Działalność SPD opiera się na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość
etatowego

zatrudnienia

organizacyjnej.

pracowników

dla

prowadzenia

działalności

statutowej

i

ROZDZIAŁ II

ZADANIA ORAZ ŚRODKI DZIAŁANIA
§1. SPD jest samorządnym, niezależnym oraz dobrowolnym stowarzyszeniem wszystkich ludzi
dobrej woli, których celem jest realizacja zadań SPD.
§2. Głównym celem działania SPD jest niesienie pomocy i radości dzieciom oraz ludziom
mającym szczególnie trudną sytuację życiowa lub materialną przy zachowaniu bezstronności,
bez dyskryminacji z powodu rasy, narodowości, płci, religii, oraz poglądów.
§3. Dla osiągnięcia swojego celu SPD może:
1) zrzeszać swoich członków i prowadzić działalność zmierzającą do realizacji
postawionych sobie zadań zgodnych ze statutem stowarzyszenia,
2) podejmować zadania w zakresie pomocy społecznej,
3) organizować letni i zimowy wypoczynek w formach wyjazdowych lub w miejscu
zamieszkania,
4) prowadzić rehabilitację dzieci niepełnosprawnych,
5) podejmować zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
6) podejmować zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty wychowania,
7) podejmować zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym,
8) podejmować zadania w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
9) pomagać w zdobywaniu wiedzy dzieciom, które mają kłopoty z jej przyswajaniem,
10) prowadzić działalność wydawniczą i informacyjną,
11) tworzyć ośrodki lub placówki wychowawcze w porozumieniu z odpowiednimi
władzami oświatowymi,
12) prowadzić działalność gospodarczą i gromadzić fundusze potrzebne do realizacji
celów statutowych,
13) organizować różnego rodzaju akcje charytatywne, z których dochód będzie
przeznaczony na realizację celów statutowych,
14) zachęcać do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia oraz do realizacji celów SPD,
15) prowadzić działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami,
16) realizować inne zadania zgodnie z głównymi celami SPD.
§4. W realizacji swoich celów SPD współpracuje z organami administracji rządowej, samorządu
terytorialnego, placówkami oświatowo - wychowawczymi, służby zdrowia, Kościołem
Katolickim i innymi ruchami wyznaniowymi, a także z organizacjami społecznymi,

Fundacjami i organizacjami dobroczynnymi, których cele i działalność nie są sprzeczne z
celami SPD.
§5. SPD jest stowarzyszeniem niezależnym organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o
charakterze politycznym.
§6. SPD może nawiązywać kontakty z obywatelami innych krajów lub organizacjami
międzynarodowymi, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami SPD.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM "BRZDĄC"
§1.Członkowie SPD dzielą się na:
1)

członków zwyczajnych,

2)

członków wspierających,

3)

członków honorowych,

§2. Członkami SPD mogą być:
1. Osoby fizyczne i prawne, które wyrażą chęć przynależności do stowarzyszenia i działania
zgodnego z przyjętymi w nim zasadami. Osoba prawna działa w SPD przez swojego
przedstawiciela,
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym SPD,
3. Cudzoziemcy niezależnie od miejsca zamieszkania,
4. Osoby do lat 16 mogą należeć do SPD za zgodą rodziców lub innych opiekunów
prawnych.
§3.1. Członek zwyczajny SPD ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz SPD,
2) brać udział we wszystkich formach pracy SPD zgodnie z celami i zasadami
przyjętymi w stowarzyszeniu,
3) wypowiadać się i zgłaszać wnioski w sprawach SPD,
4) korzystać ze sprzętu, urządzeń, placówek oraz świadczeń SPD na zasadach
określonych przez Zarząd,
5) nosić odznakę organizacyjną SPD ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Członek zwyczajny SPD ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SPD,
2) dbać o dobre imię SPD,
3) kierować się zasadami określonymi w statucie SPD oraz etyki i normami obowiązującymi
w społeczeństwie,
4) stosować się do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków SPD,
5) brać czynny udział w działalności SPD.
§4.1 Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
merytoryczną działalnością SPD i akceptująca jego cele, która zdeklaruje pomoc i zostanie
przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2.

Członek wspierający ma pełne prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego
prawa wyborczego.

3.

Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w
podpisanej deklaracji.

§4.1 Członkiem

honorowym SPD może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla

realizacji celów statutowych SPD.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu
SPD.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach SPD, poza tym posiada takie prawa
jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§5. Za osiągnięcia w pracy członkowie SPD mogą być nagradzani. O nominacji do wyróżnienia
decyduje Zarząd.
§6. Najwyższym wyróżnieniem w SPD jest order "Uśmiech Brzdąca", ustalony zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§7. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać wyróżnione podobnie jak członkowie SPD.
§8.1. Członkostwo w SPD ustaje na skutek:
1) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do SPD, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi,
2) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) Uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionego

nie podejmowania

obowiązków członkowskich przez okres 6 miesięcy,
4) Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz SPD, działania na szkodę SPD,
2. Skreślonym lub wykluczonym z SPD przysługuje prawo odwołania do 14 dni od dnia
powiadomienia zainteresowanego. Odwołanie należy złożyć Prezesowi SPD, który zwołuje
Walne Zgromadzenie Członków i przedstawia wniosek o ponowne rozpatrzenie decyzji do
Walnego Zgromadzenia Członków. Decyzja Walnego Zgromadzenia Członków jest
ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE SPD, PODEJMOWANIE UCHWAŁ, ZASADY WYBORU WŁADZ
§1. Władzami SPD są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§2. Władze SPD pochodzą z wyboru i pełnią one swoje funkcje społecznie.
§3. Kadencja władz SPD oraz delegatów na Walne Zgromadzenie delegatów trwa 4 lata.
§4. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić wyłącznie członkowie SPD.
§5. Wybory do władz odbywają się w sposób tajny, chyba, że uprawnieni do głosowania
większością 2/3 głosów zdecydują inaczej.
§6. Za wybranych do władz uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą
ilość głosów.
§7. Czynne prawo wyborcze przysługuje członkom SPD, którzy ukończyli 16 rok życia.
§8. Bierne prawo wyborcze przysługuje członkom SPD, którzy ukończyli 18 rok życia.
§9. Mandat członka władz SPD wygasa:
1) z upływem kadencji,
2) wskutek ustania członkostwa w SPD,
3) w razie rezygnacji z mandatu,
4) na skutek odwołania ze składu władz lub odwołania danej władzy.
§10. Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub delegata na Walne Zgromadzenie
Członków może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków z powodu
niewypełnienia przez niego przyjętych obowiązków, prowadzenia działalności niezgodnej z
prawem lub statutem SPD.
§11. Uchwały władz SPD niezgodne z prawem lub statutem SPD są nieważne. Nieważność
uchwał stwierdza Komisja Rewizyjna.
§12.1. Najwyższą władzą SPD jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze
i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o
jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd :
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych SPD,
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w celu rozpatrzenia
konkretnej sprawy.
6. Uchwały walnego zgromadzenia Członków podejmowane są, o ile statut nie stanowi
inaczej, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania. Przy obliczaniu zwykłej większości głosów uwzględnia się tylko głosy
za i przeciw uchwale.
§13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
1) podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i programu działania SPD,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności władz SPD pomiędzy
Walnymi Zgromadzeniami Członków,
4) na wniosek Komisji Rewizyjnej podejmuje decyzje o udzieleniu absolutorium
Prezesowi i Zarządowi SPD,
5) dokonywanie wyboru

i odwołania Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji

Rewizyjnej SPD i uzupełniania składu tych organów w tym samym trybie,
6) rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia i wykluczenia z członkostwa,
7) ustalenie wysokości składek członkowskich.
8) Nadawanie tytułu członka honorowego SPD
§14.1. W przypadku, gdy liczba członków SPD przekroczy 50 osób, walne Zgromadzenie
Członków zastąpione zostanie Walnym Zgromadzeniem Delegatów.
2. Liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów określa się na 20 osób. Kandydatów
na delegatów zgłaszają członkowie SPD. Za wybranych na delegatów uważa się tych
kandydatów, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów. W razie braku
rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu zarządza się następne, aż do uzyskania
wymaganej liczby delegatów.
§15.Zarząd SPD:
1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, Prezes SPD oraz 6 członków. Zarząd może wybrać
ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes i im przewodniczy.
6. Zarząd w ramach swojej działalności sam określa podział obowiązków na
poszczególnych jego członków.
7. Członkowie Zarządu SPD nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Każdy członek Zarządu składa pisemne oświadczenie o niekaralności, które zamieszcza
się w wewnętrznej dokumentacji Stowarzyszenia.
§16.Do zakresu działania Zarządu SPD należy:
1) realizacja uchwał walnego Zgromadzenia Członków i kierowanie całokształtem
działalności SPD,
2) uchwalanie planów działalności SPD i preliminarzy budżetowych,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem SPD,
4) ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników SPD,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego
6) zwoływanie walnego Zgromadzenia Członków,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych
i wspierających,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zgromadzeniu Członków,
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
10) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
§17. Mandaty Prezesa i Zarządu ustają przed upływem kadencji na skutek nie udzielenia
absolutorium przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
§18. Odwołanie Zarządu może nastąpić wskutek prowadzenia przez niego działalności
niezgodnej z prawem, Statutem SPD lub uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków
oraz działalności na szkodę stowarzyszenia.
§19.1. Komisja rewizyjna
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej SPD.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków SP, którzy wybierają z pośród siebie
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§20. Komisja Rewizyjna:
1) czuwa nad zgodnością działania Zarządu SPD z przepisami prawa i Statutem
stowarzyszenia,
2) kontroluje działalność gospodarczo - finansową Zarządu stosując kryteria
legalności, rzetelności, gospodarności i celowości wydatkowania środków SPD,
3) przedstawia Zarządowi zalecenia i wnioski,
4) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej
działalności pomiędzy zgromadzeniami,
5) przedstawia

Walnemu

Zgromadzeniu

Członków

wniosek

o

udzielenie

absolutorium Zarządowi SPD,
6) wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
§21. Uchwały komisji Rewizyjnej, podejmowane są głosowaniu jawnym, zapadają zwykła
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji,
§22. Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków i Władz SPD wszystkich szczebli
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK SPD "BRZDĄC"
§1. Majątek SPD powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów i spadków, dochodów z
majątku stowarzyszenia, dochodów z ofiarności publicznej, z dotacji i innych środków
przekazywanych przez organy administracji rządowej i samorządów terytorialnych oraz
podmioty gospodarcze, fundacje i inne stowarzyszenia.
§2. Majątek SPD służy działalności statutowej stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do
podziału między członków SPD
§3. Majątkiem SPD zarządza Prezes stowarzyszenia. W ramach swoich uprawnień może on
udzielać pełnomocnictwa w tym przedmiocie innym osobom.
§4. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych SPD, zawierania
umów i udzielania pełnomocnictwa wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu SPD.
§5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich należy do kompetencji Walnego
Zgromadzenia Członków.
§6. Dla realizacji celów statutowych SPD może prowadzić działalność gospodarczą w formie
wyodrębnionej lub niewyodrębnionej na zasadach określonych ustawą dotyczącą działania
stowarzyszeń.
§7. Zarząd SPD może zatrudniać osoby fizyczne oraz prawne do realizacji celów i zadań SPD
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§8. Statut SPD zabrania:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa lub powinowactwa w linii prostej i bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”.
2) Przekazywania majątku SPD na rzecz innych członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, trzecich szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) Wykorzystania majątku SPD 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 organizacji,

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 VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1. Uchwały w sprawie zmiany statutu lub nazwy stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§2. Uchwały w sprawie połączenia z innymi stowarzyszeniami lub rozwiązania SPD podejmuje
Walne Zgromadzenie Członków większością> 2/3 głosów w obecności, co najmniej 3/4
uprawnionych do głosowania.
§3. Uchwalając rozwiązanie SPD, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną a także
wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych
celom powstania SPD, na rzecz, których przejdzie majątek stowarzyszenia po zaspokojeniu
jego zobowiązań.

