Załącznik do Uchwały nr 2/2019

Statut Stowarzyszenia „Inny Wymiar”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie „Inny Wymiar”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20,
poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada
osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Psary Polskie.
3. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów
Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa Stowarzyszenie może
korzystać ze świadczeń wolontariuszy.
8. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZOWANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobistego, społecznego i kulturalnego
społeczeństwa, w tym w szczególności:
•

wspieranie inicjatyw lokalnych,

•

budowanie społeczeństwa obywatelskiego,

•

wspieranie aktywności i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji
i dyskryminacji,

•

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

•

niwelowanie barier społecznych i komunikacyjnych,
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•

inicjowanie i wspieranie aktywności artystycznej i kulturalnej, promowanie kultury,
a także działań na jej rzecz,

•

prowadzenie działalności edukacyjnej, rozwijanie zdolności, talentów
i zainteresowań,

•

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

•

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

•

ochrona i promocja zdrowia,

•

podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska,

•

promocja i organizacja wolontariatu,

•

dobroczynność i działalność charytatywna.

2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
•

udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego, rzeczowego
i merytorycznego inicjatywom i organizacjom pozarządowym,

•

organizowanie wyjazdów, warsztatów i szkoleń,

•

organizowanie wydarzeń prospołecznych, sportowych i prozdrowotnych,

•

organizowanie

wydarzeń

kulturalnych,

festiwali,

konferencji,

spotkań

środowiskowych,
•

zbieranie opinii mieszkańców na temat problemów lokalnych społeczności,

•

prowadzenie kampanii społecznych,

•

nagrywanie, publikowanie i promowanie materiałów wideo,

•

wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia

•

współpracę z organizacjami Unii Europejskiej, państwowymi, samorządowymi
i pozarządowymi, a także z instytucjami oraz przedsiębiorstwami komercyjnymi
w zakresie obejmującym realizację celów Stowarzyszenia,

•

współpracę z mediami w zakresie promocji Stowarzyszenia, drukowanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych,

•

działalność wydawniczą,

•

szkolenia dla wolontariuszy i członków Stowarzyszenia,

•

podejmowanie innych działań służących realizacji celów Stowarzyszenia.
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Rozdział III
INFORMACJE O CZŁONKACH STOWARZYSZENIA
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, z zastrzeżeniem, że osoba
prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
•

zwyczajnych,

•

wspierających.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje
postanowienia niniejszego Statutu i złożyła pisemną deklarację uczestnictwa.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która służy pomocą finansową, rzeczową lub merytoryczną
w realizacji celów Stowarzyszenia i która złożyła pisemną deklaracje uczestnictwa.
5. Przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji uczestnictwa.
6. Członkowie zwyczajni mają prawo:
•

biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

•

korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
zgodnie z jego celami statutowymi,

•

brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach organizowanych
przez Stowarzyszenie,

•

zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
•

brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

•

przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

•

regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

•

dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

10. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
12. Utrata członkostwa następuje na skutek:
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•

pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu,

•

wykluczenia przez Zarząd z powodu: rażącego naruszania zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia, braku przejawów
aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, na pisemny wniosek co najmniej
trzech członków Stowarzyszenia,

•

utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

•

śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

14. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.
Rozdział IV
INFORMACJE O WŁADZACH STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
•

Walne Zebranie,

•

Zarząd,

•

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
3. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania,
w głosowaniu jawnym.
5. W przypadku braku wymaganego kworum zwołuje się posiedzenie w drugim terminie nie
później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania pierwszego posiedzenia. Wówczas
obecność przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania nie
jest wymagana.
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6. W przypadku równego rozłożenia głosów prawo rozstrzygnięcia głosowania posiada osoba
prowadząca posiedzenie.
7. Walne Zebranie jest najwyższa władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu biorą udział:
•

z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

•

z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

5. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zebranie zwyczajne jest zwoływane raz na dwanaście miesięcy przez Zarząd.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej
na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zebranie nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez
Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
•

określanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

•

uchwalanie zmian Statutu,

•

wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

•

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

•

podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

•

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa
w Stowarzyszeniu,

•

podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.

10. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, a także do reprezentowania Stowarzyszenia na
zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 2 do 4 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa wybieranych na pierwszym
posiedzeniu Zarządu.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
13. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem telekonferencji lub innych
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli zapewniają one należytą
identyfikację członków Zarządu.
14. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
w związku z pełnioną funkcją.
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15. Do kompetencji Zarządu należy:
•

realizacja celów Stowarzyszenia,

•

wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

•

sporządzanie planów pracy i budżetu,

•

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

•

podejmowanie uchwał

o nabywaniu,

zbywaniu

lub

obciążaniu

majątku

Stowarzyszenia,
•

występowanie z wnioskami o dotacje i granty,

•

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

•

zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad ich wynagrodzeń,

•

zwoływanie Walnego Zebrania,

•

przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

•

uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia.

16. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia. Składa się z 2 do 3 osób, w tym Przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu Komisji.
17. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na dwanaście miesięcy. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
14. Do jej kompetencji należy:
•

kontrolowanie działalności Zarządu,

•

składanie wniosków z kontroli i sprawozdań ze swojej działalności na Walnym
Zebraniu,

•

wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

15. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
•

składki członkowskie,

•

darowizny, spadki i zapisy,

•

środki pochodzące ze zbiórek i ofiarności publicznej,
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•

zbiórki crowdfoundingowe,

•

dotacje, subwencje, granty, udziały, lokaty,

•

sponsoring,

•

dochody z majątku Stowarzyszenia,

•

dochody z działalności własnej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach
majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Powyższy Statut został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 22 marca 2019 roku.
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