STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
„ PINOKIO”

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§1
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ PINOKIO” zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest organizacją pozarządową, niedochodową. Reprezentuje
interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych,
ich rodzin i opiekunów prawnych.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej,
a siedzibą władz Stowarzyszenia jest Starogard Gdański.
§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną,
działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem prawnym
i Konstytucją RP.
§4
Stowarzyszenie ma prawo posiadania pieczęci i odznak zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zatwierdzonej przez
Walne Zebranie Członków.
§5
Stowarzyszenie współpracuje jako równoprawny partner z innymi
organizacjami o podobnych założeniach programowych na terenie kraju i poza
jego granicami.
§6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do
prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, także
spośród swoich członków.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działalności

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1. tworzenie warunków do organizowania działań mających na celu
wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
2. propagowanie idei równych szans osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie,
3. pomoc w integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i społeczności
lokalnej,
4. podnoszenie umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym
udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,
5. wspieranie rodziców w procesie rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
§8
Cele określone w § 7 Stowarzyszenie realizuje przez:
1. prowadzenie szeroko pojętej rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w różnych typach placówek,
2. organizowanie szkoleń i warsztatów dla terapeutów, członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio
zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
3. promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych powstałej w
procesie ich rehabilitacji ( wystawy, targi, kiermasze),
4. organizowanie zajęć i imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych o
charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
wynikających z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup
rówieśniczych i społeczności lokalnej,
5. organizowanie różnych form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów,
6. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług,
między innymi w formie placówek i zespołów kompleksowej,
wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego, rehabilitacji i terapii, w
formie świadczeń zdrowotnych, edukacji, rewalidacji i wychowania,
będących realizacją obowiązku szkolnego,
7. inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób
niepełnosprawnych: grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę w
wypełnianiu jej obowiązków wobec osoby niepełnosprawnej, doradztwa,
informacji, pośrednictwa, terapii psychologicznej,

8. prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i
samorządowej oraz ze środków własnych, nowatorskich i eksperymentalnych
form działalności służących realizacji celów stowarzyszenia,
9. współpracę z organami władzy rządowej, samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi,
a także placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów
Stowarzyszenia,
10.prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej mogącej
wpływać na wzrost akceptacji i zrozumienia osób niepełnosprawnych,
11.współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi, Unią
Europejską i krajami z nią stowarzyszonymi oraz społecznościami i
instytucjami w różnych krajach,
12.prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie jako dodatkowej w
stosunku do działalności pożytku publicznego związanej z realizacją celów
statutowych, z której dochody mogą być przeznaczone wyłącznie na te cele,
13.inną działalność sprzyjającą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
14.prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (świadczenie na
podstawie stosunku prawnego usług, za które Stowarzyszenie nie pobiera
wynagrodzenia) w formie:
1. działalności wydawniczej (wydawanie książek, gazet, czasopism, nagrań
dźwiękowych),
2. kształcenia ustawicznego dorosłych,
3. działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,
4. pomocy społecznej, w tym opieki wychowawczej nad dzieckiem,
5. działalności rekreacyjnej,
6. działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej,
15.prowadzenie działalności odpłatnej w ramach realizacji przez
Stowarzyszenie celów statutowych, za którą pobiera wynagrodzenie w
formie:
1. działalności wydawniczej (wydawanie książek, gazet, czasopism, nagrań
dźwiękowych),
2. kształcenia ustawicznego dorosłych,
3. działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej,
4. pomocy społecznej, w tym opieki wychowawczej nad dzieckiem,
5. działalności rekreacyjnej,
6. działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej,
7. sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez
osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego,
8. sprzedaży przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności
pożytku publicznego.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji
celów statutowych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w
Polsce i za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu
Stowarzyszenia.
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych.
§ 11
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, która
daje gwarancję realizacji założeń Stowarzyszenia przez swoje prace i która
złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§ 12
Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w terminie jednego miesiąca
od dnia złożenia deklaracji. Od decyzji odmawiającej przysługuje prawo
odwołania do Walnego Zebrania Członków, które powinno rozpatrzyć sprawę
na najbliższym zgromadzeniu.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo:
1. udziału w zebraniach, konferencjach, kursach i uroczystościach
Stowarzyszenia,
2. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
3. brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
4. wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia działania
Stowarzyszenia,
5. wypowiadać się odnośnie podziału środków finansowych będących w
dyspozycji Stowarzyszenia.
§ 14
Obowiązkiem członka zwyczajnego jest:
1. postępowanie zgodne ze statutem, regulaminem i uchwałami
Stowarzyszenia,
2. działanie na rzecz realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,

3. regularne wpłacanie składek członkowskich.
§ 15
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zgłosi
chęć pomocy w realizacji celów i programu Stowarzyszenia.
§ 16
Członków wspierających przyjmuje zarząd Stowarzyszenia na podstawie
złożonego zobowiązania do minimum rocznego wspierania działalności
stowarzyszenia.
§ 17
Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania.
§ 18
Członek wspierający ma prawo:
1. wspierać i przyczyniać się do realizacji celów i programu Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
3. wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia
funkcjonowania Stowarzyszenia,
4. uzyskać w sprawozdaniu rocznym informację o sposobie wykorzystania jego
wsparcia. Od decyzji Zarządu stowarzyszenia przysługuje członkowi
wspierającemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni
od daty powzięcia wiadomości.
§ 19
Członkostwo honorowe otrzymuje osoba fizyczna lub prawna, która wniosła
znaczny wkład w realizację celów Stowarzyszenia.
§ 20
Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek.
§ 21
Członek honorowy ma prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2. wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia
funkcjonowania Stowarzyszenia.
§ 22
Członek honorowy i wspierający nie mają prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia.

§ 23
Członkostwo ustaje na skutek:
1. zgonu członka,
2. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień statutu,
naruszenia dobra Stowarzyszenia niegodnym zachowaniem, umyślnego
działania na szkodę Stowarzyszenia,
4. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich
przez okres 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia,
5. rozwiązania Stowarzyszenia.
§ 24
Osobę, wobec której toczy się postępowanie karne Zarząd Stowarzyszenia może
zawiesić w prawach członka.
§ 25
Uchwałę o wykluczeniu lub zawieszeniu członka podejmuje Zarząd
Stowarzyszenia po wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego, większością co
najmniej 2/3głosów w obecności 2/3 członków Zarządu, po zasięgnięciu
pisemnej opinii komisji rewizyjnej.
§ 26
Członkowi wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia mu decyzji.
Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura Stowarzyszenia

§ 27
Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 28
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 29

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych wśród
nieograniczonej liczby kandydatów.
§ 30
Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby członków
§ 31
Ustępujące władze Stowarzyszenia mają prawo zgłoszenia 50% kandydatów do
nowych władz.
ROZDZIAŁ V
Walne Zebranie Członków

§ 32
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane
jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
§ 33
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej pobierania i
podziału,
3. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi
związanych z materią objętą zakresem działania Stowarzyszenia,
5. uchwalaniem zmian w statucie stowarzyszenia,
6. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku
likwidowanego Stowarzyszenia na określony cel.
§ 34
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd jeden raz w roku.
2. O terminie Walnego Zebrania Członków oraz o proponowanym porządku
obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 15 dni przed terminem
zgromadzenia.

§ 35
1. Nadzwyczajne Zebranie Członków jest zwoływane z podaniem celu jego
zwołania:
- na podstawie uchwały Zarządu,
-na wniosek Komisji Rewizyjnej,
-na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków w terminie 2 miesięcy od
dnia otrzymania umotywowanego wniosku lub podjęcia uchwały.
3. Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.

ROZDZIAŁ VI
Zarząd Stowarzyszenia

§ 36
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi:
1. prezes,
2. wiceprezes,
3. skarbnik,
4. sekretarz,
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
Członkami Zarządu Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 37
W przypadku rezygnacji lub śmierci członka zarządu w czasie trwania kadencji
skład zarządu zostanie uzupełniony w drodze wyborów na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków.
§ 38
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. zarządzanie działalnością oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie
sprawozdań z ich wykonania,
4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6. opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
7. udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia,

8. wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla
pracowników zatrudnionych we wszystkich strukturach Stowarzyszenia,
9. podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i
rozwoju Stowarzyszenia.
§ 39
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
§ 40
Zebrania Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez jego prezesa, w miarę
potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
§ 41
Zarząd powołuje biuro w celu:
- bezpośredniej obsługi zadań statutowych realizowanych przez zarząd,
- obsługi zarządzania Stowarzyszeniem,
- obsługi finansowej działalności Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna

§ 42
Komisja Rewizyjna wybierana przez walne Zebranie Członków składa się z 3
osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
§ 43
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
- nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia,
- powinni posiadać kwalifikacje pozwalające na prawidłową ocenę
działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
- nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

§ 44
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 45
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w zależności od potrzeb, co
najmniej jeden raz w roku.
§ 46
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia,
2. przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny
działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności
oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
§ 47
Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu.
§ 48
W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej w czasie
trwania kadencji skład Komisji zostanie uzupełniony w drodze wyborów na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
ROZDZIAŁ VIII
Fundusz i majątek Stowarzyszenia

§ 49
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze,
wartości niematerialne i prawne. Składają się nań:
1. składki członkowskie,
2. darowizny i zapisy,
3. dotacje i subwencje,
4. dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
5. wpływy ze zbiórek,
6. inne wpływy.
2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przedmiotem udzielania pożyczek lub
zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku

małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami
bliskimi’’.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków,
członków organów lub pracowników oraz innych osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego
członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji.
5. Towary i usługi nie mogą być zakupywane na szczególnych zasadach od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie
jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 50
Stowarzyszenie może nieodpłatnie przyjmować i otrzymywać na własność lub
użytkowanie mienie ruchome i nieruchome oraz inne prawa majątkowe.
§ 51
Zarząd na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków ustala szczegółowe
zasady gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
§ 52
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok
kalendarzowy.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe

§ 53
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3
członków.
§ 54
Stowarzyszenie może być również rozwiązane orzeczeniem właściwego Sądu.
§ 55
Likwidatorem Stowarzyszenia jest ostatni Zarząd, chyba że uchwała ostatniego
Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.

§ 56
Do obowiązków likwidatora należy:
1. zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora z
podaniem nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania,
2. dokonać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji i
podanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania
likwidacyjnego,
3. po zakończeniu likwidacji zgłosić Sądowi wniosek o wykreślenie
Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 57
Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w
uchwale Walnego Zebrania Członków, a w przypadku braku uchwały w tej
sprawie o przeznaczeniu majątku na określony cel orzeka Sąd.

Starogard Gdański, 16 listopada 2015 r.

