
STATUT STOWARZYSZENIA „Q Pomocy”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Q Pomocy i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia 
jest prawnie zastrzeżona.

2.  Stowarzyszenie  działa  pod  patronatem  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Sokółce  
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce.

3. Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym  zrzeszeniem  osób  działających  w  interesie  i  na  rzecz  osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych oraz inicjatyw społecznych.

4. Stowarzyszenie  jest  organizacją  społeczną  działającą  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  
7  kwietnia  1989r.   Prawo o stowarzyszeniach (Dz.  U.  z  2001r.  Nr  79,  poz.  855 z  późn.  zm.)  
i Ustawy o Pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz 
niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest w szczególności powiat sokólski.

2. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia oraz jego adresem.

§ 3.

1. Stowarzyszenie  posiada  osobowość  prawną  i  może  być  członkiem  krajowych  i  zagranicznych 
Stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sokółka.

3. Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Dla  właściwego 
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami 
kraju.

4. Na  zasadach przewidzianych prawem Stowarzyszenie  może należeć  do  organizacji  krajowych  
i zagranicznych.

5. Stowarzyszenie na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia może prowadzić sekcje tematyczne.

§ 4.

Stowarzyszenie  może  ustanawiać  odznaki,  medale  i  tytuły  honorowe  i  przyznawać  je  osobom 
fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym z punktu widzenia realizacji celów Stowarzyszenia.



ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

Cele i zasady działania Stowarzyszenia

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

− działalność  na  rzecz  propagowania  idei  otwartego  społeczeństwa  w  stosunku  do  osób 
zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  i  osób  niepełnosprawnych,  dbałość  o  zapewnienie 
należytych  im  praw  wynikających  z  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  ustawodawstwa 
zwykłego,

− udzielania  pomocy  i  wparcia  osobom  zagrożonym  wykluczeniem  społecznym  i  osobom 
niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom we wszystkich sferach i na każdym etapie ich życia,

− podejmowanie  działań  zmierzających  do  tworzenia  placówek  rehabilitacyjnych,  medycznych, 
terapeutycznych,  edukacyjnych,  kulturalnych,  rekreacyjnych,  świetlic  socjoterapeutycznych, 
domów  dziennego  pobytu  oraz  ośrodków  stałego  zamieszkania  osobom  zagrożonym 
wykluczeniem społecznym i osobom niepełnosprawnym,

− wspieranie  działań  statutowych  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  i  Środowiskowego  Domu 
Samopomocy w Sokółce,

− rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, krajowym i międzynarodowym, kształtowanie 
różnorodnych form współpracy,

− prowadzenie  działalności  w  zakresie  edukacji  i  oświaty  osób  zagrożonych  wykluczeniem 
społecznym i osób niepełnosprawnych oraz osób objętych działalnością Stowarzyszenia,

− prowadzenie  działalności  na  rzecz  szeroko  rozumianej  rehabilitacji,  integracji  społecznej  
i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych,

− wspieranie  społecznej  aktywności  obywateli  oraz  integracja  m.in.  takich  grup społecznych jak 
osoby  niepełnosprawne,  seniorzy,  bezdomni,  bezrobotni  i  inne  grupy  społeczne  wymagające 
wsparcia, poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.

− organizowanie  wypoczynku,  czasu  wolego  osobom  zagrożonym  wykluczeniem  społecznym  
i  osobom  niepełnosprawnym,  rozwijanie  i  upowszechnianie  turystyki  i  kulturoznawstwa  oraz 
kultury fizycznej i sportu,

− pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i z innych możliwych źródeł.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

− współpracę przy realizacji  zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Sokółce poprzez udzielanie różnorodnych form wsparcia

− współdziałanie  z  organami  samorządowymi,  organami administracji  państwowej,  instytucjami, 
stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych

− świadczenie  pomocy  osobom  zagrożonym  wykluczeniem  społecznym  i  osobom 
niepełnosprawnym,  ich rodzinom i opiekunom, w tym pomocy materialnej



− zakładanie  i  prowadzenie  ośrodków  rehabilitacyjnych,  domów  opieki  nad  osobami 
niepełnosprawnymi, mieszkań chronionych

− gromadzenie  środków  materialnych  i  niematerialnych  na  finansowanie  realizację  celów 
statutowych

− zakup sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń, pomocy

− organizowanie  szkoleń,  kursów  i  konferencji  związanych  z  problematyką  osób  zagrożonych 
wykluczeniem społecznym i osób niepełnosprawnych

− rozpowszechnianie  w społeczeństwie  informacji  o  problemach i  potrzebach osób zagrożonych 
wykluczeniem  społecznym i osób niepełnosprawnych, a także ich opiekunów oraz kształtowanie 
właściwego stosunku społecznego do tych problemów

− organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek turystycznych i krajoznawczych

− redagowanie i wydawanie broszur informacyjnych i innych wydawnictw

− organizowanie spotkań i innych imprez okolicznościowych

− promocja i organizacja wolontariatu

− promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej

− pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej i z innych możliwych źródeł

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 7.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych

2) członków wspierających

3) członków honorowych

§ 8.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający pełną 
zdolność  do  czynności  prawnych,  wyrażający  chęć  przynależności  i  działania  w  ramach 
Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami i zasadami Stowarzyszenia.

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o złożoną pisemną deklarację.

§ 9.

1. Członkiem  wspierającym  może  zostać  każda  osoba  fizyczna  lub  prawna,  która  zadeklaruje 
wsparcie materialne, organizacyjne lub finansowe Stowarzyszenia.

2. Członków  wspierających  przyjmuje  Zarząd  Stowarzyszenia  w  oparciu  o  złożoną  pisemną 
deklarację.

3. Członek wspierający ma wszystkie prawa obowiązki członka zwyczajnego z wyłączeniem czynnego 
i biernego prawa wyborczego.



§ 10.

1. Członkiem honorowym może  zostać  każda osoba  fizyczna w sposób szczególny  zasłużona  dla 
Stowarzyszenia.

2. Decyzje  o  nadaniu  honorowego  członkostwa  podejmuje  Walne  Zebranie  Członków 
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek  honorowy  posiada  wszystkie  prawa  i  obowiązki  członka  zwyczajnego  z  wyłączeniem 
czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 11.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu:

a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłaty składek członkowskich lub innych zobowiązań 
przez okres przekraczający 12 miesięcy

b) rażącego  naruszenia  lub  nieprzestrzegania  zasad  statutowych,  nieprzestrzegania 
postanowień i uchwał  władz Stowarzyszenia

c) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego

e) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utratą osobowości prawnej przez członka 
wspierającego

3. Od  uchwały  Zarządu  Stowarzyszenia  w  sprawie  pozbawienia  członkostwa  
w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie od Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od 
daty  doręczenia  stosownej  uchwały.  Odwołanie  jest  rozpatrywane  na  najbliższym  Walnym 
Zebraniu  Członków Stowarzyszenia.  Uchwała  Walnego  Zebrania  Członków Stowarzyszenia  jest 
ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki członków

§ 12.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

4) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§ 13.

Członkowi zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:



1) przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

2) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów i zadań,

3) regularnego opłacania składek członkowskich,

4) uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Władze Stowarzyszenia

§ 14.

Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2) Zarząd Stowarzyszenia.

3) Komisja Rewizyjna.

§ 15.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Władze  Stowarzyszenia  wybierane  są  przez  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  
w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów.  Walne  Zebranie  może  decydować  
o przeprowadzeniu głosowania tajnego. Pierwszy zarząd i pierwsza Komisja Rewizyjna wybierane 
są przez założycieli Stowarzyszenia podczas zebrania założycielskiego. 

§ 16.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz w roku, zawiadamiając 
członków  o  jego  terminie,  miejscu  i  proponowanym  porządku  obrad,  
co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

4. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  
w obecności najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.

5. Jeżeli  w  pierwszym  terminie  w  Walnym  Zebraniu  Członków  Stowarzyszenia  nie  uczestniczy 
wymagana  liczba  członków  Stowarzyszenia,  wówczas  posiedzenie  może  się  odbyć  w  drugim 
terminie. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu.

6. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  w  drugim  terminie  zapadają  zwykłą 
większością głosów bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

7. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,



3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia 
wniosku lub żądania.

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian Statutu,

3) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

4) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  udzielania  absolutorium  dla  członków  Zarządu 
Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

7)  wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składu 
organów,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

9) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz częstotliwości ich uiszczania,

10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych 
i związków o podobnym profilu działania,

11) Wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

12) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

13) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

14) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zdobycia jego majątku,

15) Podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych 
organów.

2. Walne  Zebranie  Stowarzyszenia  pracuje  według  ustalonego  porządku  obrad.  Walne  Zebranie 
Stowarzyszenia po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera przewodniczącego 
zebrania w głosowaniu jawnym.

3. Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  podpisuje  przewodniczący  zebrania. 
Obowiązuje one członków Stowarzyszenia oraz jego organy.

§ 18.

Zarząd Stowarzyszenia.

1. Zarząd  jest  organem  wykonawczym,  kieruje  całą  działalnością  Stowarzyszenia  zgodnie  z 
uchwałami  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  oraz  reprezentuje  Stowarzyszenie  na 
zewnątrz.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 6 osób. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 
4 lata.



3. Pracami  Zarządu  Stowarzyszenia  kieruje  Prezes  Zarządu  Stowarzyszenia.  W  razie  jego 
nieobecności zastępują go Wiceprezesi Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał i są zwoływane przez Prezesa Stowarzyszenia lub osobę przez niego upoważnioną.

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy  składu  Zarządu,  w  tym  Prezesa  lub  Wiceprezesa.  W przypadku  równej  ilości  głosów 
decyduje  głos  Prezesa.  Uchwały  Zarządu  podpisują  wszyscy  członkowie  Zarządu  obecni  na 
posiedzeniu.

§ 19.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,

2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej

5) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich

6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz

7) zwoływanie  Walnego  Zebrania  Członków  Stowarzyszenia  i  składanie  sprawozdania  
z działalności za miniona kadencję

8) występowanie z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa

9) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

10) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

11) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu

12) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia

13) do  reprezentowania  Stowarzyszenia  na  zewnątrz  upoważniony  jest  Zarząd 
Stowarzyszenia. Do zaciągania zobowiązań finansowych i majątkowych upoważniony jest 
Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 20.

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolno- nadzorczym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z  2 - 3 członków. Okres kadencji komisji trwa 4 lata.

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybrany spośród członków Komisji.

4. Posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  odbywają  się  w  miarę  potrzeb  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  
w roku.

§ 21.



Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu, w tym całorocznych sprawozdań i bilansu,

3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

4) wnioskowanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia o udzielenie absolutorium 
dla Zarządu

5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków

6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 22.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

1) członkami Zarządu Stowarzyszenia

2) pozostawać  z  Członkami  Zarządu  Stowarzyszenia  w  stosunku  pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia

3) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej

2. Członkowie komisji rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z 
głosem doradczym.

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin.

ROZDZIAŁ VI

Składki członkowskie

§ 23.

Wysokość  składek  członkowskich  oraz  ich  częstotliwość  ustala  Walne  Zebranie  Członków 
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

Majątek i gospodarka Stowarzyszenia

§ 24.

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

4) subwencje,

5) darowizny, spadki, zapisy,

6) wpływy z lokat bankowych i odsetek bankowych,



7) środki z pomocy publicznej,

8) dotacje, granty.

2. Stowarzyszenie  może  korzystać  z  dofinansowań  z  instytucji  rządowych,  samorządowych, 
pozarządowych oraz funduszy z Unii Europejskiej. Pozyskane środki przeznaczone są wyłącznie na 
działalność statutową Stowarzyszenia.

3. Podatnik  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  może  przekazać  1%  podatku  na  rzecz 
Stowarzyszenia. Środki te powiększają majątek Stowarzyszenia.

4. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII

Przepisy końcowe

§ 25.

1. W przypadku utraty mandatu przez członka organu Stowarzyszenia lub pisemnej rezygnacji  ze 
sprawowanej  funkcji  uzupełnienie  jego składu następuje  na  najbliższym posiedzeniu  Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Uzupełnienie składu organu może nastąpić spośród członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku utraty mandatu w trakcie kadencji lub pisemnej rezygnacji ze sprawowanej funkcji 
więcej  niż  połowy  członków  organów  Stowarzyszenia-  dokonuje  się  jego  wyboru  
w pełnym składzie do końca kadencji, na którą był powołany poprzedni skład organu.

§ 26.

1. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością głosów uchwały o 
likwidacji Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa cel na jaki zostanie 
przeznaczony majątek Stowarzyszenia.  

2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli  uchwała ostatniego 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie postanowi inaczej.

3. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.


