STATUT STOWARZYSZENIA
Wspierania Edukacji i Rodziny „ Źródła”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” zwane dalej
„Stowarzyszeniem„ posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach, ( Dz. U. z 2001., Nr 79, poz. 855 z
późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy SWEiR „Źródła”.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zgierz.
4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze
szczególnym uwzględnieniem miasta Zgierza i województwa łódzkiego. Dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju
na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§3
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§4
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
tym samym lub podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
§6
Stowarzyszenie może współpracować ze wszelkimi instytucjami rządowymi,
samorządowymi, towarzystwami naukowym, organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami gospodarczymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów
statutowych.
§7
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w
Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i nie może być
przeznaczony do podziału między jego członków.
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2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w
zakresie:
- pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym
- upowszechniania i ochrony zdrowia
- edukacji, terapii
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
- ochrony i promocji zdrowia
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania
- działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami
4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie do
realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych
Stowarzyszenia.

II. CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§8
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej,
opiekuńczej, terapeutycznej, zdrowotnej oraz profilaktycznej adresowanej do dzieci,
młodzieży i dorosłych, w szczególności:
Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
Wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży i dorosłych
Pomoc rodzicom i opiekunom w realizacji funkcji wychowawczych
Wspieranie nauczycieli i wychowawców w wykonywaniu zadań
wychowawczych
5) Działalność w zakresie zapobiegania patologiom społecznym, agresji i
przemocy w środowisku społecznym, szkolnym i rodzinnym
6) Działalność związana z promocją i ochroną zdrowia i życia ludzkiego
7) Działalność na rzecz niepełnosprawnych, chorych, zagrożonych wykluczeniem
lub różnego rodzaju uzależnieniami
8) Propagowanie wolontariatu
9) Integracja europejska i współpraca międzynarodowa
10) Pomoc osobom z obszarów wiejskich
11) Pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych - interwencja kryzysowa,
mediacje, negocjacje
1)
2)
3)
4)

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 organizowanie i prowadzenie szkoleń, konferencji, seminariów,
warsztatów itp.
 prowadzenie terapii psychologicznej , pedagogicznej, socjoterapii
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 udzielanie pomocy psychoterapeutycznej i medycznej
 udzielanie porad w tym porad prawnych
 wydawanie broszur, materiałów edukacyjnych itp.
 opracowywanie i prowadzenie programów profilaktycznych,
terapeutycznych,

edukacyjnych, naprawczych itp.

 prowadzenie negocjacji, mediacji, interwencji kryzysowych
 organizowanie wymiany międzyregionalnej i międzynarodowej
 organizowanie i prowadzenie niepublicznych placówek oświatowowychowawczych, opiekuńczo- leczniczych oraz alternatywnych form
edukacji i opieki
 diagnozowane środowiska
 prowadzenie różnych form aktywizacji życiowej i zawodowej
 integrowanie lokalnego środowiska pomocowego
III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 11
Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i wspierających.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna (obywatel polski lub
cudzoziemiec, niezależnie od miejsca stałego zamieszkania) posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca
Statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna działająca na
terenie Polski lub zagranicą, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która
zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc niematerialną lub materialną.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd zwykłą większością
głosów, w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.
3. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
4. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
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§ 14
Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek.
§ 15
1. Członek wspierający ma prawo:
a. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz
Stowarzyszenia
b. Uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp.
organizowanych przez władze Stowarzyszenia
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
3. Członek wspierający, poprzez swoich przedstawicieli, może wchodzić w skład
Rady Programowej i uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia z głosem
doradczym.
§ 16
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi.
2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieprzestrzegania Statutu- decyzja Zarządu
w formie uchwały.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zarządu, w
przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego wyroku Sądu Powszechnego,
orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych- decyzję
podejmuje Zarząd w formie uchwały.
§ 17
1. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić na piśmie członka o skreśleniu lub
wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
2. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić na piśmie osoby, którym odmówiono prawa
członkostwa, podając przyczyny odmowy, wskazując na prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 7 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały
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IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków
b. Zarząd
c. Komisja Rewizyjna
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa

1.

2.
3.

4.

§ 19
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów podczas Walnego Zebranie
Członków,
Członkowie wybrani do władz stowarzyszenia mogą ten samą funkcję pełnić
przez 2 kadencje
Uchwały władz Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw personalnych, podejmowane
są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
Tryb jawności lub tajności głosowania może być zmieniony na wniosek członka
Stowarzyszenia, po uzyskaniu zwykłej większości głosów

§ 20
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie
wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów lub spośród członków
założycieli. Uzupełnienia na wniosek Zarządu dokonuje organ, którego skład uległ
zmniejszeniu .
2. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyborów. Gdyby nie było możliwe uzupełnienie składu
w taki sposób Zarząd zwołuje w trybie nadzwyczajnym Walne Zebranie
Członków.
V.WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

1.
2.

3.
4.

5.
6.

§ 21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów, w
pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, w drugim - bez względu na liczbę obecnych.
Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni z głosem
stanowiącym, zaś członkowie wspierający z głosem doradczym.
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwoływane raz w roku) lub
nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd, jak również na pisemny wniosek, co
najmniej 5 członków Stowarzyszenia
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie
miesięcznym od daty wpływu wniosku do Zarządu.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd
powiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
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§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywane i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej
4. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie.
6. Rozpatrywane wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań
poszczególnych członków.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.
VI. ZARZĄD
§ 23
Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, spośród, których na swym pierwszym
posiedzeniu wyłania: prezesa, wiceprezesa/ wiceprezesów i sekretarza.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznym Walnego
Zebrania Członków.
5. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
6. Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.
7. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do
organizacji krajowych i zagranicznych.
9. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
11. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań.
12. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
13. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej.
14. Zwoływanie i organizowanie posiedzeń Rady Programowej.
15. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
16. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
17. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes (lub z jego upoważnienia wiceprezes) w
miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów
decyduje głos przewodniczącego obrad.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący
Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i/lub osoby
wchodzące w skład Rady Programowej.
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VII. SPOSÓB REPREZENTACJI
§ 26
1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych
Stowarzyszenia, oraz do podpisywania umów i zobowiązań w imieniu
Stowarzyszenia są wymagane podpisy dwóch członków Zarządu działających
łącznie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub
innego członka Zarządu.

1.
2.
3.
4.

VIII.KOMISJA REWIZYJNA
§ 27
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia, powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z przynajmniej 3 osób, którzy wybierają spośród
siebie Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne
Zebranie Członków.
Komisja ma prawo wglądu, co całości dokumentacji Stowarzyszenia i żądania od
Zarządu wyjaśnień, związanych z tokiem przeprowadzanych kontroli.

§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli
3. Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności merytorycznej I finansowej Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków.
§ 29
1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem
doradczym.
IX.RADA PROGRAMOWA
§ 30
Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy
Stowarzyszeniu może być utworzona Rada Programowa.
1. Członkami Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/lub prawne, które
spełniają jeden z poniższych warunków:
a. wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są członkami wspierającymi
b. posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami
statutowymi Stowarzyszenia
c. swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych
d. są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej
2. Skład i zmiany składu Rady Programowej mogą proponować:
a. Zarząd Stowarzyszenia
b. Osoby wchodzące w skład Rady Programowej
3. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia
7

4. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na
pół roku.
5. Zarząd może zostać zobowiązany by zwołać i zorganizować posiedzenie Rady
Programowej pisemnym wnioskiem popartym, przez co najmniej trzy osoby
wchodzące w skład Rady Programowej.
6. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność Stowarzyszenia. Wnioski i opinie
winny być przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu lub Zarządowi w formie
pisemnej.
7. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Zarządu
Stowarzyszenia.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

X. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 31
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze
Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie,
darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, zbiórki publiczne,
dotacje z budżetu państwa, dotacje od władz samorządowych, granty i dotacje z
funduszów międzynarodowych
Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
Środki finansowe Stowarzyszenie gromadzi na własnym koncie bankowym, z
możliwością tworzenia subkont docelowych
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych
zasad określonych w odrębnych przepisach.
Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą do realizacji celów
statutowych i nie mogą być podzielone między członków Stowarzyszenia
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§32

Zabrania się :
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom 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 zwane
dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia.
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.
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XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 33
1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości
głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych obecnych drugim
terminie .
2. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od
chwili jej zarejestrowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób przeprowadzania likwidacji oraz przeznaczenia majątku
Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989
r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi
zmianami).

Statut został uchwalony w dniu
25.07.2012 r. na zebraniu założycielskim.
Zarząd Stowarzyszenia:
Agnieszka Majewicz
Grażyna Kujawiak
Anna Wojtczak
Bożena Wolska
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