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STATUT 
 

Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie 
 

Rozdział I 
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie 

dalej zwane Stowarzyszeniem 
2. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, 

działającym na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niniejszego 
statutu. Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny posiada osobowość prawną. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Chełm. 
4. Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna członków. 
5. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§ 2 
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym. 

3. Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje pozarządowe. 
 

§ 3 
1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych organizacji. 
2. Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 
3. Stowarzyszenie używa podłużnego stempla z napisem: „Stowarzyszenie - Ośrodek 

Wspierania Rodziny”. 
 

Rozdział II  

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania 
 

§ 4 
Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny jest: 
1. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej; 
2. Ochrona zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób, 

rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
3. Pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, zwłaszcza: 
− osobom uzależnionym, współuzależnionym od alkoholu i innych używek; 
− osobom dotkniętym przemocą domową; 

− rodzinom dysfunkcyjnym; 
− osobom długotrwale bezrobotnym; 
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− osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności. 

− osobom w wieku 50+ 
§ 5 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie działalności informacyjno – konsultacyjnej, motywacyjnej oraz rehabilitacji 

społecznej dla rodzin i osób dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą domową; 
2. Inicjowanie i organizowanie grup terapeutycznych i samopomocowych; 
3. Pomoc osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie; 
4. Opieka i wsparcie osobom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej z obszaru wykluczeń 

społecznych oraz zapobieganie w/w problemom, w tym również przeciwdziałanie 
bezrobociu; 

5. Poradnictwo prawne; 
6. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe; 
7. Reintegrację i aktywizację społeczno – zawodową osób zagrożonych wykluczeniem                                

i wykluczonym społecznie; 
8. Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych w usamodzielnieniu się; 
9. Organizowanie miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży; 
10. Upowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa, pracowników opieki społecznej, służby 

zdrowia, szkolnictwa, samorządów lokalnych i różnych organizacji społecznych 
zajmujących się problematyką uzależnień oraz ich patologiach i następstwach; 

11. Prowadzenie działalności wydawniczej; 
12. Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, imprez sportowych i edukacyjnych; 
13. Ochronę i promocję zdrowia; 
14. Prowadzenie działalności charytatywnej; 
15. Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy                       

i zagrożonych zwolnieniem; 
16. Powoływanie i prowadzenie placówek m.in. takich jak: ośrodki i kluby aktywizacji 

zawodowej i społecznej; kluby integracji społecznej; punkty informacyjne  
i konsultacyjne, noclegownie dla osób uzależnionych i bezdomnych; hostele; 

17. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami; 

18. Promocję i organizację wolontariatu. 
 
§ 5a 

Stowarzyszenie prowadzi działania określone w § 5 jako działalność odpłatną jak i 
nieodpłatną w rozumieniu właściwych przepisów prawa. 

 
Rozdział III  

Członkowie Stowarzyszenia 
 

§ 6 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 
1. Członków zwyczajnych 
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2. Członków wspierających 
3. Członków honorowych 

 
§ 7 

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy 
mający stałe miejsca zamieszkania na terytorium RP – które popierają cele Stowarzyszenia. 
 

§ 8 
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje 

Zarząd w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje 

prawo do odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest 
ostateczna. 

§ 9 
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; 
2) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających 

z realizacji celów Stowarzyszenia. 
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 

1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia; 
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 
3) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami  

i nie naruszać solidarności organizacyjnej; 
4) wpłacić wpisowe i regularnie płacić składki członkowskie. 

 
§ 10 

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego. 
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd  

w następujących przypadkach: 
 

1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie; 
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia,  

z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy; 
3) śmierci członka. 

 

3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd  
w następujących przypadkach: 
 

1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem; 
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia 

lub godzi w jego dobre imię. 
 



4 

 

4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2 i w ust. 3 Zarząd 
umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu 
Zarządu. 

5. Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 i w ust. 3 członek 
Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia 
o niej wiadomości, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. 

 
§ 11 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej 
miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie 
przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów. 

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 
wysokości. 

 
§ 12 

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce 
zamieszkania, której godność tę nada Walne Zebranie za szczególne zasługi dla 
Stowarzyszenia. 
 

§ 13 
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach 
organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym – także w Walnym Zebraniu 
członków Stowarzyszenia. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 14 

Władzami Stowarzyszenia są: 
A. Walne Zebranie; 
B. Zarząd; 
C. Komisja Rewizyjna. 

§ 14 a 

Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej; 

b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślnie ścigane  
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych 
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni. 
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§ 15 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz, chyba że przepisy Statutu stanowią 
inaczej. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co 
najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały 
mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin 
powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony 
wcześniej niż po upływie co najmniej pół godziny po pierwszym terminie. 

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się do ustawy dotyczącej zmiany Statutu i rozwiązania 
Stowarzyszenia. 

 
§ 16 

1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2.      Walne Zebrania są: 
  
1)      zwyczajne; 
2)      nadzwyczajne. 
  
3.      Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należy: 
  
1)      wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności  towarzyszenia; 
2)      wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia,  

zwłaszcza finansowej; 
3)      udzielenie – po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Stowarzyszenia; 
4)      uchwalenie programu działania Stowarzyszenia; 
5)      wybór Prezesa, Członków Zarządu w liczbie 4 członków i Komisji Rewizyjnej w 

liczbie 3 członków; 
6)      ustalenie i zmiany: wpisowego i składek członkowskich; 
7)      uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany; 
8)      nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia; 
9)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 
  

4.  Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spośród spraw określonych w ust. 3 
ustala organ lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania. 

5.      Wybrany Prezes ma prawo przedstawić Walnemu Zebraniu propozycje kandydatów na 
członków zarządu. Członkowie władz Stowarzyszenia są wybierani, w głosowaniu 
tajnym na okres 4 lat. Jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie może odwołać członka 
władz przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka na czas do odbycia 
Zwyczajnego Walnego Zebrania 

 
§ 17 

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz w roku w terminie do 31 marca, na 
podstawie uchwały Zarządu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na podstawie: 
1) wniosku Komisji Rewizyjnej; 
2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
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3. Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 
na 14 dni przed jego odbyciem. 

 
§ 18 

1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział: 
 

1) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia; 
2) członkowie wspierający i honorowi. 

 
2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo 

wyborcze a w pkt. 2 głos doradczy. 
 

§ 19 

1.      Zarząd wybiera ze swego grona:  
a.  (skreślony)  
b. dwóch wiceprezesów; 
c. sekretarza; 
d. skarbnika. 

 
1. Prezes Zarządu kieruje jego pracami. 

 
§ 20 

1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Wszelkie dokumenty pociągające za sobą zobowiązania finansowe podpisuje prezes  

i skarbnik. 
3. Inne dokumenty zawierające oświadczenia woli podpisuje jednoosobowo prezes lub inny 

członek Zarządu. 
4. W przypadku wystąpienia konfliktów interesu, a w szczególności gdy umowa dotyczy 

osoby uprawnionej do podpisywania dokumentów pociągających za sobą zobowiązania 
finansowe, dokument w zastępstwie tej osoby podpisuje inny członek zarządu z drugą 
osobą uprawnioną lub dwóch innych członków zarządu, jeśli umowa dotyczy prezesa i 
skarbnika.   

 
§ 21 

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 
 

1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz 
innych uchwał Walnego Zebrania; 

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem; 
3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania 

członkostwa; 
4) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia; 
5) przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia. 

 
2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami 

podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie 

wymagających kolektywnego działania. 
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§ 22 

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

§ 23 
1. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę; 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

 
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej  

i finansowej Stowarzyszenia; 
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 
4) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

 
§ 24 

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

 
§ 25 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby, inni jej członkowie mają prawo 
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 
 

Rozdział V 
 

Maj ątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia 
 

§ 26 
 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą: 
 

1) ruchomości będące własnością Stowarzyszenia; 
2) inne prawa majątkowe; 
3) środki pieniężne. 

 
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
 
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł: 

 
1) składek członkowskich; 
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów; 
3) dochodów z własnej działalności gospodarczej 
4) odpłatnej działalności pożytku publicznego 
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia; 
6) ofiarności publicznej. 

 
§ 27 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej 
działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
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§ 27 a 

Zabrania się: 
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają  
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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, 
zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b. przekazywania ich majątku 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 na preferencyjnych 
warunkach, 

c. 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 z celu statutowego, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

 
§ 28 

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, Zarząd. 

Rozdział VI 
Przepisy końcowe 

 
§ 29 

Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na 
podstawie uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków. 

§ 30 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie 
wyznaczy innych likwidatorów. 


