TEKST JEDNOLITY
uchwalony w dniu 18 listopada 2017r.

STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY I INTERWENCJI SPOŁECZNEJ
ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne
& 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej i zwane jest
w dalszych postanowieniach niniejszego statutu Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia oraz logo są prawnie zastrzeżone.
& 2.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami; Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o Działalności Organizacji Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr
96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Czas trwania Stowarzyszenia jest
nieograniczony.
& 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych
jest m. st. Warszawa. Stowarzyszenie, dla realizacji swoich celów, może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
& 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji
społecznych o tym samym lub podobnym profilu działalności.
& 5.
Stowarzyszenie opiera się na zasadzie społecznej pracy członków. Do wykonywania swoich zadań
statutowych i prac wymagających specjalistycznego przygotowania zawodowego Stowarzyszenie może
zatrudniać pracowników, którymi mogą być również członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie
Zarządu.
& 6.
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci oraz posługiwania się legitymacjami zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i według wzorów zatwierdzających przez właściwe
organy administracji państwowej.
& 7.
Stowarzyszenie może być członkiem związku stowarzyszeń.
& 8.
Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego według zasad
określonych w przepisach prawa, a szczególnie Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego
i o Wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. oraz niniejszym statutem.
& 9.
Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie do realizacji zadań należących do
sfery zadań publicznych i celów statutowych Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
& 10.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Obrona godności i ochrona praw osób, rodzin i środowisk, zagrożonych oraz dotkniętych sytuacjami
kryzysowymi;
pokrzywdzonych
przez różne
okoliczności
życiowe,
niewydolnych
psychospołecznie, w tym zwłaszcza osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością; ofiar
przemocy w rodzinie; ofiar handlu ludźmi; osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin;
kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i rodziców samotnie wychowujących dzieci; osób z problemem
uzależnień i współuzależnień oraz innych osób, narażonych na dyskryminację, dezintegrację
i wykluczenie społeczne.
2. Organizowanie na rzecz osób dorosłych, dzieci i rodzin, doświadczających sytuacji kryzysowych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym wszechstronnej pomocy w ich powrocie do normalnego,
bezpiecznego życia w społeczeństwie i sprawnego funkcjonowania w rolach społecznych.
3. Rozwijanie i upowszechnianie systemowych działań - w zakresie pomocy, readaptacji
i profilaktyki społecznej, interwencji kryzysowej oraz ochrony i promocji zdrowia - sprzyjających
przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów, związanych z różnymi dysfunkcjami
psychospołecznymi.
4. Edukacja społeczna, promocja działań prewencyjnych i pomocowych oraz inicjatyw obywatelskich,
sprzyjających wzmacnianiu postaw prospołecznych w zakresie rozwiązywania problemów osób,
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Propagowanie wartości i idei, umożliwiających budowanie współpracy i integracji społecznej oraz
rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego.
6. Upowszechnianie idei promocji i organizacji wolontariatu.
& 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie, wdrażanie i upowszechnianie programów pomocy dla osób, znajdujących się w
trudnych sytuacjach życiowych, zagrażających ich egzystencji, zdrowiu i życiu, zwłaszcza dla osób
bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością; ofiar przemocy domowej; ofiar handlu ludźmi; osób
pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin; kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i rodziców samotnie
wychowujących dzieci; osób z problemem uzależnień i współuzależnień, osób niesamodzielnych i
biernych życiowo, pozbawionych dostatecznego wsparcia społecznego, rodzinnego.
2. Opracowywanie i upowszechnianie programów edukacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
oraz rodziców w obszarze: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bezpieczeństwa w miejscach
publicznych; wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
aktywności społeczno-zawodowej osób dorosłych, rozbudzania odpowiedzialności rodzicielskiej i
aktywności obywatelskiej.
3. Powoływanie oraz prowadzenie ośrodków wsparcia oraz noclegowni dla bezdomnych; placówek
specjalistycznego poradnictwa dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością;
specjalistycznych ośrodków wsparcia i schronisk dla ofiar przemocy w rodzinie; ośrodków pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem; ośrodków dla kobiet w ciąży, kobiet z dziećmi i
samotnych rodziców z dzieci; mieszkań chronionych, readaptacyjnych, treningowych; punktów
interwencyjno – konsultacyjnych; punktów poradnictwa obywatelskiego; punktów pomocy
medycznej, specjalistycznych poradni, placówek szkolnych i pozaszkolnych, ośrodków szkolnowychowawczych oraz innych placówek wsparcia społecznego, psychopedagogicznego i
zdrowotnego o charakterze stacjonarnym i ambulatoryjnym.
4. Powoływanie i organizowanie Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz Spółdzielni Socjalnych.
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5. Udzielanie osobom w sytuacjach kryzysowych wszechstronnej pomocy: socjalnej, prawnej,
psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i innej istotnej do sprawnego funkcjonowania
w społeczeństwie oraz prowadzenie doradztwa zawodowego i poradnictwa pracy.
6. Współdziałanie z instytucjami i urzędami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami na terenie kraju i za granicą, działającymi na rzecz osób wymagających
wsparcia psychospołecznego.
7. Prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów, szkoleń.
8. Organizowanie i prowadzenie seminariów, konferencji oraz wszelkiego typu kształcenia w kierunku
podnoszenia kwalifikacji wolontariuszy i osób oraz środowisk, zajmujących się pomaganiem
osobom w kryzysach.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej, publicystycznej.
10. Prowadzenie akcji społecznych, działań medialnych, promocyjnych, zbiórek publicznych.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
& 12.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
& 13.
Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, zasługujące na zaufanie, obywatelstwa polskiego
lub cudzoziemcy, które:
a. zgłosiły swoje przystąpienie do Stowarzyszenia w formie deklaracji pisemnej,
b. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
c. zostały przyjęte uchwałą Zarządu,
d. biorą aktywny udział na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.
& 14.
Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze, a ponadto mogą współuczestniczyć we
wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
& 15.
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a. przestrzeganie statutu i uchwał Stowarzyszenia,
b. udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
c. uczestniczenie w walnych zebraniach członków,
d. terminowe opłacanie składek członkowskich,
e. aktywny udział w pracach na rzecz rozwoju Stowarzyszenia.
& 16.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje na rzecz
Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
3. Członek wspierający ma głos doradczy, a także może składać wnioski i postulaty dotyczące
działalności Stowarzyszenia
4. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa
wyborczego.
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& 17.
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów
Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest
z obowiązku płacenia składek.
& 18.
Utrata członkostwa następuje w razie:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie,
b. skreślenie na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich
przez okres 2 lat,
c. wykluczenie na podstawie uchwały Sądu Koleżeńskiego z powodu rażącego naruszania
statutu Stowarzyszenia, w tym działania na szkodę Stowarzyszenia,
d. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną,
e. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
f. pozbawienie członkostwa honorowego przez Zebranie Członków na wniosek Zarządu,
g. śmierci członka,
h. zasadniczego braku zainteresowania i udziału w pracach na rzecz rozwoju
Stowarzyszenia.
& 19
Od uchwały Zarządu w sprawach nie przyjęcia lub skreślenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Zebrania Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
& 20.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
& 21.
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Są one zobowiązane działać do czasu wyboru
nowych władz na Walnym Zebraniu Członków.
& 22.
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
W głosowaniu możliwe jest głosowanie na podstawie upoważnienia oraz telekonferencji.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
& 23.
1. W przypadku ustąpienia lub braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia,
skład osobowy uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności uzyskanych
głosów.
2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego władz.
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Walne Zebranie Członków
& 24.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Uczestniczą w nim wszyscy członkowie Stowarzyszenia, z tym, że głos stanowiący należy do
członków zwyczajnych.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
& 25.
Walne Zebranie Zwyczajne Członków odbywa się co najmniej raz w roku jako zebranie sprawozdawcze
i co trzy lata jako zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze.
& 26.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

określenie kierunków i programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
ocena działalności Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
wybór:
a. członków Zarządu
b. członków Komisji Rewizyjnej
c. członków Sądu Koleżeńskiego,
odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia,
uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego w sprawach członkowskich,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebranie Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie statutu i zmian w statucie,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania,
nadawanie godności członka honorowego, członka wspierającego, nadawanie innych tytułów
honorowych oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie pozbawienia tych godności.

& 27.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
Komisji Rewizji bądź 1/3 członków Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym terminie, najpóźniej w ciągu 3
miesięcy od daty wpływu wniosku w tej sprawie.
Zarząd
& 28.
1. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym, w wyborach bezpośrednich i składa się z trzech do
pięciu osób.
2. W razie ustąpienia któregokolwiek z członków Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia
funkcji członka przez okres ponad 6 miesięcy – mandat wygasa. W takim wypadku Zarządowi
przysługuje prawo kooptacji.
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& 29.
Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał. Prawo zwoływania zebrania przysługuje
każdemu z członków Zarządu. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez
Zarząd i zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną.
&30
Członkom Zarządu przysługuje możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją. i zwrot poniesionych kosztów.
& 31.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
Członków,
3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między zwyczajnymi Walnymi Zebraniami
Członków,
4. opracowywanie planów i programów oraz kierunków działań Stowarzyszenia oraz określanie
przedmiotu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego na podstawie uchwał
Walnego Zebrania Członków,
5. określanie potrzeb finansowych i kierowanie działalnością statutową Stowarzyszenia,
6. kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia, o ile taka jest prowadzona,
7. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków ze swej działalności,
8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
9. zwoływanie Walnych Zebrań Członków zgodnie z regulaminem,
10. powoływanie wyodrębnionych jednostek merytorycznych i zespołów do realizacji zadań
statutowych i prowadzenia projektów,
& 32.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
Komisja Rewizyjna
& 33.
Komisja Rewizyjna wybierana jest na Walnym Zebraniu Członków w składzie 2-3 osób. Na swoim
pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego.
& 34.
Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji określa regulamin określony przez Walne Zebranie
Członków.
& 35.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
3. Nie
mogą
być
członkami
organu
zarządzającego
ani
pozostawać
z
nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
& 36.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem
gospodarki finansowej,
2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z dokonanych ustaleń podczas
przeprowadzonych kontroli,
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4. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną
działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi,
5. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków zarządu w razie jego
bezczynności,
6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
7. powoływanie posiedzeń Zarządu.
Sąd Koleżeński
& 37.
Sąd Koleżeński składa się z 2-3 osób, spośród których wybiera się przewodniczącego.
& 38.
Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy: rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków
Stowarzyszenia dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
& 39.
Sąd Koleżeński może orzekać wnioskować następujące kary:
1. upomnienie,
2. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
& 40.
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie odwołanie do Zebrania Członków w terminie 30
dni od dnia otrzymania orzeczenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków podjęta w wyniku
rozpatrzenia jest ostateczna.
& 41.
Organizację i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia
& 42.
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz wpływy
2. z własnej działalności gospodarczej (o ile taka jest prowadzona).
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności (o ile taka jest prowadzona), dochodów z majątku Stowarzyszenia,
odsetek bankowych, dotacji, ofiarności publicznej, nawiązek sądowych.
4. Majątek Stowarzyszenia może być użyty wyłącznie na cele statutowe.
& 43.
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej
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 zwanej dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, 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,
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3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystywanie wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby
bliskie. Dla potrzeb niniejszego statutu przez szczególne zasady należy rozumieć zasady
odbiegające od powszechnie stosowanych w stosunkach między osobami trzecimi.
Sposób reprezentacji
& 44.
1. Do ważności oświadczeń woli, pism, umów, rachunków, dokumentów finansowych i innych
dokumentów wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia
wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
& 45.
1. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana przez Walne Zebranie Członków
wymaga większości ¾ głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków upoważnionych do
głosowania.
& 46.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje
uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.
& 47.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o stowarzyszeniach.
Postanowienia końcowe
& 48.
Niniejszy Statut uchwalono jako tekst jednolity z uwzględnieniem wszystkich zmian.
& 49.
Niniejszy Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem prawomocnego postanowienia Sądu.
& 50.
Z dniem prawomocnego postanowienia Sądu o wejściu w życie niniejszego Statutu unieważnieniu
ulegają wszystkie zapisy poprzedniego Statutu.
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