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Statut
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie
„Jesteśmy z Wami”
I
Postanowienia ogólne.
§1.
Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Jesteśmy z Wami” zwane
dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym Zrzeszeniem o
celach nie zarobkowych.
§2.
Celem działalności Stowarzyszenia jest podejmowanie czynności i działań związanych z
promowaniem, wspieraniem, organizowaniem i obsługą ubezpieczeń, w szczególności
ubezpieczeń grupowych , osobowych i majątkowych - w zakresie nie stanowiącym
„czynności ubezpieczeniowych” w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Stowarzyszenie ma na celu organizowanie placówek poradnictwa i aktywizacji zawodowej
dla osób niepełnosprawnych oraz ośrodków w zakresie zadań pomocy społecznej a także
nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i
propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających zapobieganiu i przeciwdziałaniu
różnym formom niedostosowania społecznego i patologii rodziny, dzieci oraz młodzieży,
w szczególności udzielaniu pomocy w zakresie psychologii, pedagogiki, lecznictwa, prawa
według możliwości Stowarzyszenia oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób
fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Stowarzyszenie
ma na celu niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych
przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności
ludziom chorym i zagrożonym demoralizacją, bezrobotnym w tym również
niepełnosprawnym pozostającym bez zatrudnienia jak również udzielanie pomocy i
wsparcia osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.
Celem Stowarzyszenie jest również prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej i
budowanie obywatelskiego społeczeństwa europejskiego oraz rozwijanie kontaktów i
współpracy między społeczeństwami a także promocja i organizacja wolontariatu.
§3.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sosnowiec.
2. Siedziba Stowarzyszenia może ulec zmianie.
§4.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach
( Dz.U. z 1989 nr 20 poz. 104 z późn. zmianami) i 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.
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§5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§6.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§7.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest określony.
§8.
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
a) popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących
się pracą z rodziną
b) organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji,
sympozjów, konferencji i seminariów w tym także międzynarodowych,
c) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i szkoleniowej
d) aktywizowanie rozwoju oraz interwencje w kryzysie rodzinnym a także promocja
zatrudnienia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych,
e) organizowanie działalności pozalekcyjnej dla dzieci i młodzieży - organizacja
czasu wolnego oraz wypoczynku,
f) podnoszenie standardów usług profilaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych oraz
rozwijanie społecznej aktywności w zakresie kształtowania europejskich standardów
prozdrowotnych,
g) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia,
h) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, między
innymi w formie placówek, ośrodków, zespołów, imprez, wyjazdów,
i) prowadzenie na zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki, nauki,
wychowania i opieki, pracy z rodziną i terapii uzależnień,
j) prowadzenie działalności na zlecenie w szczególności organów władzy
państwowej i samorządowej oraz środków własnych w formach nowatorskich
i eksperymentalnych,
k) organizowanie i świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach
drogowych i ich rodzinom,
l) świadczenie różnorodnych form pomocy osobom chorym oraz osobom
pozbawionym środków do życia ( bezdomnym i bezrobotnym) w miarę
posiadanych środków i możliwości w tym prowadzenie obsługi ubezpieczenia
zawartego na rzecz osób bezrobotnych jak i członków stowarzyszenia
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ł)prowadzenie działalności szkoleniowej , wspieranie prac badawczych i rozwojowych w
zakresie ubezpieczeń jak i prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej różnych
ofert ubezpieczeniowych.
§9.
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych zadań może powołać inne jednostki
organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
§10.
Stowarzyszenie realizując swoje cele może zatrudniać pracowników oraz wolontariuszy.

Rozdział II.
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§11
Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających.
§12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba, która złoży
wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd z zastrzeżeniem ust.
2, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
b) nie jest pozbawiona praw publicznych
publicznych, nie toczy się przeciw niej postępowanie karne.
2. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami z momentem podpisania
deklaracji członkowskiej.
3. Na zasadach określonych przepisami i niniejszym Statutem członkiem mogą zostać
cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
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§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b)zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
c)uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez
władze Stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
§ 14.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
a) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia,
c) regularne opłacenie składek członkowskich.
§ 15.
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, nie
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz jawna
pomoc finansową lub rzeczową oraz zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji
członkowskiej.
2. Członek wspierający posiada prawa określone w §13 lit. b) i c) oraz prawo
uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
3. Członek wspierający - osoba prawna może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
stałego pełnomocnika.
4. Członkiem Wspierającym może zostać również każda osoba fizyczna, która mimo, że
nie zdeklarowała pomocy finansowej czy rzeczowej to jest zainteresowana jego
działalnością jako sympatyk i podpisze deklaracją członkowską.
§ 16.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
b) skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich przez okres 1 roku,
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c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień Statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
d) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje w terminie
30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.
Rozdział III
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 18
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 19

1.

Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w
pierwszym półroczu.

2. Zarząd powiadamia członków o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 14
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków
3. Walne Zebranie Członków może być zwołane również na żądanie Komisji
Rewizyjnej lub wniosek co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych
4. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ustępie 3 powinien zawierać
propozycję porządku posiedzenia
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5. Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2
miesięcy od zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami
objętymi porządkiem posiedzenia
6. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy wybierany każdorazowo spośród
członków zwyczajnych zwykłą większością głosów Przewodniczący.
§ 20.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia
b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na
wniosek Komisji Rewizyjnej
c) wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
d) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich płacenia oraz
ustalanie wysokości wynagrodzeń z tyłu pełnienia obowiązków dla członków zarządu
e) podejmowanie na wniosek Zarządu uchwał w sprawach zmiany w statucie lub
rozwiązywania Stowarzyszenia
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
g) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia
h) wybór i odwoływanie pełnomocników reprezentujących stowarzyszenie w umowach
oraz sporach z członkami zarządu.
§ 21
Walne zebranie Członków podejmuje uchwały przy obecności:
1. w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania
członków
2. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu po 30 minutach później niż
w pierwszym terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 22
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałą Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków
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§ 23
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na okres 4 lat.
3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci jego członka.
4. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) zakończenia kadencji
b) złożenia rezygnacji pisemnej z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia
c)niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji
d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu
5. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu z przyczyn
określonych w ust.4 lit. c) i d) większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej połowy członków.
6. W razie zmniejszenia się składu w wyniku ustania członkostwa Zarząd ma
prawo uzupełnić swój skład osobowy spośród nie wybranych kandydatów
wg. kolejności uzyskanych głosów.
7. W razie zmniejszenia się składu Zarządu, uniemożliwiającego podejmowanie
uchwał Walne Zebranie Członków dokona wyboru nowego Zarządu.
8. Zarząd stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych
obowiązków.

§ 24

1. Zarząd wybiera ze swego grona i odwołuje Prezesa Zarządu, który kieruje jego
pracami.
2. Do odwołania Prezesa Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia §23 ust.4 .
3. Dla ważności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w
imieniu Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa Zarządu .
§ 25
Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na dwa miesiące.
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§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków
d) sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
Stowarzyszenia i podanie ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający
zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty
e) zwoływanie Walnych Zebrań Członków
f)opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia
g)przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających
h) rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności
Stowarzyszenia
i) określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia
j) występowanie z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu lub działalności Stowarzyszenia
k) podejmowanie uchwal w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu oraz innych spraw
zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu
l)odwołanie członka Zarządu w związku ze złożeniem przez niego rezygnacji
(§ 23.ust.lit.b.).

§ 28
1. Komisja Rewizyjna, która jest organem kontroli składa się z 3 członków, wybranych
przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat. Przepis
§ 23.ust.3,4,5 i 7 stosuje się odpowiednio.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia
b)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem
wyjaśnień
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c)wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków.
3.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 byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w komisji zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż określone w art.8 pkt 8 ustawy z
dnia 3 marca 2000 r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
d )mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Pracami komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze swego grona przez
Komisje Rewizyjną.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład w wyniku ustania członkostwa
jednego członka w drodze dokooptowania.
§ 29
Uchwały Władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co
najmniej połowy członków.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§ 30
1. Majątek Stowarzyszenia stanowi składniki majątkowe nabyte w czasie działalności
Stowarzyszenia.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
a) wpływy ze składek członkowskich
b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia
c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw
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d) dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz
Stowarzyszenia
e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału
f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach i w formie przewidzianej
odrębnymi przepisami
g) przychody z działalności prowadzonej w formie odpłatnej.

§ 31
1.Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na
pokrycie jego niezbędnych kosztów.
2. Z majątku Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków 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, dalej zwanych „ osobami bliskimi”
b) przekazywania go na rzecz członków 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) wykorzystywanie go na rzecz członków 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)zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób trzecich.

Rozdział V

Działalność gospodarcza
§ 32
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w celu uzyskiwania środków
na realizację celów statutowych.
2.Przedmiotem działalności stowarzyszenia może być:
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a) działalność poligraficzna, wydawnicza i reklamowa
b) handel, usługi i produkcja poza działalnością koncesjonowaną
c) organizowanie kursów i szkoleń, z wyjątkiem szkoleń o których mowa w § 8, litera „b”
d) działalność badawcza, konsultingowa i doradcza z wyjątkiem zastrzeżonej przepisami
prawa dla innych podmiotów
e) udzielanie świadczeń profilaktyczno leczniczych i rehabilitacyjnych.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 33
1. Uchwałę o zmianie statutu oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków.
2. Zmiany statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków + 1 uprawniony do
głosowania.
3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadzi Komisja Likwidacyjna powołana przez
Walne Zebranie Członków.
4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w
uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 34
Statut uchwalony w dniu 30 kwietnia 2018 roku przez Walne Zebranie Członków.

