
STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY POTRZEBUJĄCYM

„PODAJ DALEJ”
Tekst jednolity

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1  

Stowarzyszenie  Pomocy  Potrzebującym  „Podaj  Dalej”  zwane  dalej  Stowarzyszeniem  jest
dobrowolnym,  samorządnym  i  trwałym  zrzeszeniem  o  celach  niezarobkowych,  działającym  na
podstawie  przepisów  z  ustawy  z  dnia  7  kwietnia  1989r.  –  Prawo  o  stowarzyszeniach  
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210), zgodnie z porządkiem prawnym, Konstytucją RP oraz postanowieniami
niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem  działania  Stowarzyszenia  jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej,  a  siedzibą
Częstochowa.

2. Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  poza  Rzeczpospolitą  Polską  oraz  może  być
członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 3

Stowarzyszenie podlega rejestracji, posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 
Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
oraz powoływać biura.

2. Stowarzyszenie  zrzesza  osoby  fizyczne  na  zasadach  dobrowolności,  zarówno  polskich
obywateli jak i cudzoziemców.

3. Działalność  Stowarzyszenia  mogą  także  wspierać  osoby  nie  będące  jego  członkami
(wolontariusze). 
Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne
koszty związane ze świadczoną pracą.

§ 5

1. Dla  wykonywania  swoich  zadań  Stowarzyszenie  może  tworzyć  stałe  i  czasowe  jednostki
terenowe-oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw

2. Oddziały mogą być również tworzone poza granicami Państwa.
3. Oddziały  terenowe  mogą  nabywać  osobowość  prawną  po  podjęciu  odpowiedniej  uchwały

przez Zarząd Stowarzyszenia, na zasadach określonych przepisami prawa.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Stowarzyszenie Podaj Dalej”,  a dla celów
współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego wg wzoru zatwierdzonego

przez Zarząd Stowarzyszenia.
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Rozdział II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:
1) Działanie  na  rzecz  wyrównywania  szans  osób  niepełnosprawnych  i  innych  osób

potrzebujących,  stwarzanie  im  warunków  pracy  i  rozwoju  osobistego,  a  także
prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich
rodzin,

2) Kształtowanie i  wspieranie postaw obywatelskich, podtrzymywanie tradycji  narodowej,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3) Promocja działań prospołecznych, działalność wspierająca rozwój wspólnot, i wspieranie
lokalnych inicjatyw społecznych,

4) Promowanie i organizacja wolontariatu,
5) Pośredniczenie w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi oraz placówkami

użyteczności publicznej i organami administracji publicznej,
6) Prowadzenie  działalności  edukacyjno-wychowawczej,  oświatowej,  kulturalno-

rozrywkowej oraz upowszechnianie słowa pisanego i czytanego,
7) Wspomaganie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji,
8) Przeciwdziałanie  bezrobociu  w  środowisku  lokalnym,  w  szczególności  bezrobociu

długotrwałemu, promowanie zatrudnienia i  aktywizacji  zawodowej  osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

9) Rozwijanie  krajowej  i  międzynarodowej  współpracy  z  organizacjami  i instytucjami  o
podobnym charakterze działania, prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej,

10) Działalność dobroczynna, charytatywna i pomoc społeczna,
11) Promowanie uzdolnionych osób,
12) Działalność wydawniczo-publicystyczna związana z działalnością Stowarzyszenia,
13) Ochrona i promocja zdrowia,
14) Zwiększanie  poziomu  samodzielnego  funkcjonowania  podopiecznych,  polepszenie

jakości ich życia,
15) Działalność na rzecz mniejszości narodowych,
16) Prowadzenie  działalności  wspomagającej  rozwój  gospodarczy,  w  tym  rozwój

przedsiębiorczości,
17) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka,
18) Organizowanie  wypoczynku  dla  dzieci,  młodzieży,  i  osób  starszych,  krajoznawstwo,

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
19) Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt,
20) Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
21) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za

granicą,
22) Organizowanie działalności szkoleniowo-informacyjnej,
23) Podejmowanie innych zgodnych z prawem przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla

realizacji statutowej działalności,
24) Integracja  i  reintegracja  zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) Prowadzenie akcji charytatywnych, organizowanie imprez dobroczynnych, 
2) Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz krajowymi i  międzynarodowymi organizacjami

o podobnym charakterze,
3) Pozyskiwanie  środków finansowych  oraz  rzeczowych  w  kraju  i  za  granicą  na  działalność

statutową Stowarzyszenia,
4) Prowadzenie bibliotek i czytelni dostosowanych do osób niepełnosprawnych,
5) Pośrednictwo pracy, w szczególności dla osób niepełnosprawnych,
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6) Poradnictwo  dla  osób  potrzebujących  dotyczące  możliwości  pozyskiwania  środków
finansowych oraz rzeczowych,

7) Udzielanie wsparcia podopiecznym w samodzielnym występowaniu w swoich sprawach, m. in.
poprzez doradztwo, asystowanie i opiekę prawną,

8) Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywizacji osób potrzebujących, w szczególności
osób  niepełnosprawnych,  w  tym  prowadzenie  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej,  Klubów
Integracji Społecznej itp.,

9) Zachęcanie do podejmowania zadań w charakterze wolontariatu oraz tworzenie warunków dla
działalności wolontariuszy,

10) Prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej,
11) Świadczenie usług w zakresie pomocy społecznej, opiekuńczych i rehabilitacyjnych,
12) Prowadzenie publicznych zbiórek pieniężnych, żywnościowych oraz rzeczowych na realizację

celów statutowych, 
13) Prowadzenie doradztwa, szkoleń edukacyjno-informacyjnych dla obywateli, a także dla innych

instytucji i podmiotów,
14) Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży, oraz osób starszych,
15) Prowadzenie  warsztatów,  pogadanek,  wykładów,  m.in.  w  zakresie  ekologii,  wolontariatu,

ochrony środowiska, a także przeciwdziałania patologiom społecznym, 
16) Organizowanie projekcji  filmowych,  prezentacji  multimedialnych dotyczących m.in.  tematyki

tradycji narodowej, patriotyzmu, wolności i praw człowieka,
17) Prowadzenie zbiórek surowców wtórnych, organizowanie akcji sprzątania świata,
18) Organizowanie  wystaw,  wernisaży,  wieczorów literackich i  artystycznych  itp.,  mających  na

celu popularyzowanie kultury i sztuki,
19) Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych,
20) Prowadzenie działalności gospodarczej,
21) Działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym.
22) Szkolenia,  doradztwo  oraz  inne  aktywne  formy  wsparcia  mające  na  celu  podniesienie

kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem.
23) Aktywne  formy  poszukiwania  zatrudnienia  dla  osób  wykluczonych  i  zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych,
2. Członków wspierających,
3. Członków honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności  prawnych  i  nie  pozbawiona  praw  publicznych,  akceptująca  statutowe  cele
Stowarzyszenia.

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
mogą należeć do Stowarzyszenia, korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że
w  składzie  Zarządu  Stowarzyszenia  większość  muszą  stanowić  osoby  o  pełnej  zdolności  do
czynności prawnych.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia,
jednakże nie posiadają oni prawa do udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz
korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
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4. Do Stowarzyszenia mogą być przyjęci nowi członkowie zwyczajni po złożeniu pisemnej deklaracji,
zawierającej  rekomendację  dwóch  dotychczasowych  członków  Stowarzyszenia.  W  przypadku
osób  o  ograniczonej  zdolności  do  czynności  prawnych  lub  osób  pozbawionych  tej  zdolności
deklarację w ich imieniu składa kurator bądź opiekun prawny.

§ 12

1. Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  zostać  osoba  fizyczna  posiadająca  pełną
zdolność  do  czynności  prawnych  i  nie  pozbawiona  praw  publicznych,  lub  osoba  prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem 
Stowarzyszenia. 

§ 13

Członkiem honorowym  Stowarzyszenia  może  być  osoba fizyczna  posiadająca  pełną  zdolność  do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członków  zwyczajnych  i  wspierających  przyjmuje  w  drodze  uchwały  Zarząd  Stowarzyszenia,
zwykłą większością głosów, po uiszczeniu opłaty wpisowej.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek
Zarządu.

§ 15

1. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje
w terminie dwóch tygodni od dnia zawiadomienia o uchwale odwołanie do Walnego Zebrania
Członków. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania jest ostateczna.

§ 16

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3) Udziału we wszystkich działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
4) Korzystania  z  wszelkich  istniejących  świadczeń,  rekomendacji,  opieki  i  pomocy

Stowarzyszenia na warunkach określonych przez władze Stowarzyszenia,
5) Uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez

władze Stowarzyszenia,
6) Korzystania z lokali Stowarzyszenia, w ramach realizacji celów Stowarzyszenia,
7) Korzystania nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji

członków,
8) Poszukiwania funduszy, za pisemną rekomendacją Zarządu, na realizację celów statutowych

Stowarzyszenia, 
9) Korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 17

1. Członkowie  honorowi  i  członkowie  wspierający  posiadają  wszystkie  prawa  członka
zwyczajnego za wyjątkiem pkt. 1-2 § 16.

2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczać składek członkowskich.
3. Ponadto,  członkowie  honorowi  i  członkowie  wspierający  są  obowiązani  do  przestrzegania

statutu Stowarzyszenia, propagowania jego celów i zadań oraz dbania o należytą postawę
etyczno-moralną.
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4. Dodatkowo  członek  wspierający  jest  obowiązany  do  regularnego  wywiązywania  się
z deklarowanych świadczeń.

§ 18

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest:
1) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3) Aktywnie uczestniczyć we wszelkich działaniach i pracach Stowarzyszenia,
4) Popierać i czynnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia,
5) Przestrzegać  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  oraz  postanowień  statutu  i

uchwał władz Stowarzyszenia,
6) Regularnie opłacać składki członkowskie, których wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia,
7) Uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia.

2. Członkom  bezrobotnym  do  czasu  podjęcia  zatrudnienia  odracza  się  opłacanie  składki
członkowskiej, na podstawie przedłożonego stosownego zaświadczenia.

§ 19

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego  złożenia  rezygnacji  z  przynależności  do  Stowarzyszenia  zgłoszonej  na

piśmie Zarządowi,
2) Wykluczenia  oraz  skreślenia  z  listy  członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia  w  drodze

uchwały Zarządu:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres roczny,
d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

3) Śmierci członka,
4) Kary dyscyplinarnej wykluczenia ze Stowarzyszenia nałożonej przez Sąd Koleżeński.

§ 20

Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
1. Śmierci osoby fizycznej, lub likwidacji osoby prawnej,
2. Zgłoszonego na piśmie wystąpienia ze Stowarzyszenia,
3. Pozbawienia  członkostwa  przez  Zarząd  na  mocy  uchwały  w  razie  stwierdzenia  braku

zainteresowania członka wspierającego działalnością Stowarzyszenia.

§ 21

Godność członka honorowego ustaje na skutek:
1. Śmierci członka,
2. Zgłoszonej na piśmie rezygnacji,
3. Pozbawienia członkostwa przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

1. Od uchwały Zarządu o skreśleniu  i  wykluczeniu  ze  Stowarzyszenia  członkowi  przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie do 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały.

2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 23

Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
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Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WŁADZ STOWARZYSZENIA

§ 24

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków/Zebranie Delegatów,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) fakultatywnie Sąd Koleżeński.

2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300 członków zwyczajnych, Walne
Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na
20 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. Do delegata stosuje się
postanowienia statutu odnoszące się do członka zwyczajnego.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.
4. Jednostkami  terenowymi  Stowarzyszenia  są  oddziały.  Do  powołania  oddziału  przez  Zarząd
wymagany  jest  wniosek  co  najmniej  15  osób  deklarujących  przystąpienie  do  Stowarzyszenia  lub
będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd określa jego zasięg terytorialny
oraz siedzibę.
5. Władzami oddziału są:
            1) Walne Zebranie Członków Oddziału/Zabranie Delegatów Oddziału
            2) Zarząd Oddziału,
            3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
            4) fakultatywnie Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 25

Kadencje wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwają 5 lat.

§ 26

1. Władze wybieralne Stowarzyszenia, o których mowa w § 24 ust. 1 i 5 wybierane są przez
Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni
mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej, zgłoszonej liczby kandydatów.
3. Do władz Stowarzyszenia wybiera się kandydatów spośród obecnych członków.

§ 27

W  przypadku  ustąpienia,  wykluczenia  lub  śmierci  członka  władz  wybieralnych  Stowarzyszenia,
o których mowa w § 24 ust. 1 i 5, w trakcje kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany na
drodze wyborów uzupełniających.

§ 28

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia, o których mowa w § 24 ust. 1 i 5  jeżeli statut nie stanowi
inaczej,  podejmowane  są  w głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  co
najmniej  połowy  ogólnej  liczby  uprawnionych  członków.  Członkowie  władz  mogą  postanowić
o głosowaniu tajnym.

Walne Zebranie Członków/Zebranie Delegatów

§ 29

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków/Zebranie Delegatów.
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2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 5 lat, jako

sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku  obrad  listami  poleconymi  lub  w  każdy  inny  sposób  co  najmniej  14  dni  przed
terminem Walnego Zebrania.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c)  na  pisemny  wniosek  co  najmniej  2/3  ogólnej  liczby  członków  zwyczajnych

Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  powinno  zostać  zwołane  przed  upływem  21  dni  od  daty

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. W  Walnym  Zebraniu  winna  uczestniczyć  co  najmniej  połowa  członków  uprawnionych  do

głosowania  w  pierwszym  terminie,  a  w  drugim  terminie,  który  może  być  wyznaczony  pół
godziny później tego samego dnia, nie później jednak niż z upływem 1 miesiąca – może ono
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

7. Obradami  Walnego  Zebrania  Członków  kieruje  Prezydium  w  składzie:  przewodniczący,
zastępca przewodniczącego, sekretarz.

8. Członek ustępujących władz może wchodzić w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków
i powołanych na nim komisji.

9. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
10. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni/delegaci,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

11. Każdemu członkowi  zwyczajnemu Stowarzyszenia  przysługuje  na Walnym Zebraniu  jeden
głos.

§ 30

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) Uchwalanie programu i określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) Rozpatrywanie  i  zatwierdzanie  sprawozdań  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu

Koleżeńskiego,
3) Uchwalanie zmian Statutu,
4) Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
5) Udzielenie absolutorium Zarządowi,
6) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
7) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8) Podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
9) Nadawanie i pozbawianie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia,
10) Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
11) Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
12) Decydowanie o przystąpieniu do organizacji krajowych lub międzynarodowych jak również

wystąpieniu z nich,
13) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z

pełnioną funkcją,
14) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

Zarząd 

§ 31

1. Zarząd składa się z 4-5 członków, w tym:
- Prezesa,
- Wiceprezesa,
- Skarbnika,
- Sekretarza,
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- Członka Zarządu. 
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, na którym wybrani członkowie

wyodrębniają pomiędzy siebie funkcje, o których mowa w ustępie 1.
3. Prezes  zwołuje  posiedzenia  Zarządu,  przewodniczy  im,  oraz  czuwa  nad  realizacją  celów

i zadań statutowych Stowarzyszenia.
4. Wiceprezes zastępuje Prezesa w zakresie spraw powierzonych mu przez Prezesa lub Zarząd.
5. Skarbnik  odpowiada  za  gospodarkę  finansową  Stowarzyszenia,  prowadzi  ewidencję  opłat

składek członkowskich.
6. Sekretarz  wykonuje  uchwały  Zarządu,  przygotowuje  projekty  preliminarzy  i  sprawozdań,

prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia.
7. Istnieje możliwość sprawowania funkcji Skarbnika i Sekretarza łącznie.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

§ 32

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) Uchwalanie planów krótkoterminowych działalności Stowarzyszenia,
5) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
6) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
8) Ustalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  innych  przewidzianych  opłat,  dla

Stowarzyszenia i jego oddziałów,
9) Pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
10) Tworzenie i likwidacja terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
11) Uchwalanie  zasad  zatrudniania  i  wynagradzania  pracowników  Stowarzyszenia  i  jego

oddziałów,
12) Określanie  kierunków  działania  terenowych  jednostek  organizacyjnych  zgodnie

z postanowieniami statutu,
13) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
14) Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego,
15) Zawieszanie  w  czynnościach  Zarządów  oddziałów  bądź  uchylanie  ich  uchwał,  jeżeli  ich

działalność  bądź  treść  jest  niezgodna  z  przepisami  prawa,  postanowieniami  statutu  lub
uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia.

16) Występowanie  z  wnioskami  do  Sądu Koleżeńskiego  o  wykluczenie  członka  zwyczajnego,
pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia.

2. W  razie  zawieszenia  Zarządu  oddziału,  o  którym  mowa  §  32  ust.  1  pkt.  15,  Zarząd
Stowarzyszenia powołuje Zarząd Tymczasowy,  który pełni  swoje funkcje do czasu wyboru
nowego  Zarządu  oddziału  przez  Walne  Zebranie  Członków  Oddziału.  Mandaty  członków
zawieszonego Zarządu Oddziału wygasają najpóźniej z chwilą powołania nowego Zarządu
Oddziału.

3. Stowarzyszenie  zarządzane  jest  w  sposób  demokratyczny.  W  przypadku  zatrudnienia
pracowników  (m.in.  na  umowę  o  pracę,  umowę  cywilnoprawną)  osoby  te  wybierają  ze
swojego  grona  przedstawiciela,  który  ma  prawo  uczestniczenia  w  pracach  Zarządu  
z głosem doradczym.

4. Członkowie  Zarządu  mogą  otrzymywać  wynagrodzenie  za  czynności  podejmowane  
w związku z pełnioną funkcją. Wynagrodzenie, o którym mowa w zd. 1 nie może  przekroczyć
wartości, o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. W  umowach  między  Stowarzyszeniem  a  członkiem  zarządu  oraz  w  sporach  z  nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji  Rewizyjnej  wskazany w uchwale tego organu
lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 33

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów głos Prezesa jest
rozstrzygający.
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§ 34

Uchwały w przedmiocie utworzenia i likwidacji terenowych jednostek organizacyjnych, a także uchwały
w przedmiocie osobowości  prawnej oddziałów,  Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów przy
aprobującym głosie Prezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 35

Komisja  Rewizyjna  jest  niezależnym  od  Zarządu  organem  powołanym  do  sprawowania  kontroli
i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 36

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z:

- Przewodniczącego,
- Wiceprzewodniczącego,
- Członka Komisji Rewizyjnej. 

3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, na którym wybrani
członkowie wyodrębniają pomiędzy siebie funkcje, o których mowa w ustępie 2.

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w
roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrola  bieżącej  działalności  Stowarzyszenia  pod  względem  celowości,  prawidłowości

i zgodności  z  przepisami  prawa  oraz  postanowieniami  Statutu,  jak  też  uchwał  władz
Stowarzyszenia,

2) Zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
4) Przedkładanie  Walnemu  Zebraniu  sprawozdań  ze  swojej  działalności  i  jej  wyników  oraz

przedkładanie  oceny  działalności  Zarządu,  jak  również  wniosku  w  przedmiocie  udzielania
absolutorium dla Zarządu,

5) Kontrola gospodarki finansowej Zarządu i przynajmniej raz w roku składanie sprawozdań z tej
kontroli na posiedzeniu Zarządu.

6) Nadzorowanie Komisji Rewizyjnych oddziałów.

§ 38

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 
W razie równej liczby głosów głos Przewodniczącego jest rozstrzygający. 

§ 39

1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

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

3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mogą  otrzymywać  z  tytułu  pełnienia  funkcji  zwrot
uzasadnionych  kosztów  lub  wynagrodzenie  w  wysokości  nie  wyższej  niż  przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
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Sąd Koleżeński

§ 40

1. Sąd Koleżeński jeśli zostanie powołany (fakultatywnie), składa się z 3 członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie  wybierają  ze  swojego  grona:  Przewodniczącego,  Wiceprzewodniczącego

i Sekretarza.
3. Sąd Koleżeński konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, na którym wyodrębniają 

pomiędzy siebie funkcje, o których mowa w punkcie 2.
4. Do kompetencji Sądu należy:

1) Rozpatrywanie  każdego  pisemnego  wniosku  członka  Stowarzyszenia  dotyczącego  spraw
spornych pomiędzy członkami Stowarzyszenia  poza wnioskami i  skargami wniesionymi na
władze Stowarzyszenia,

2) Sprawowanie  ogólnego  nadzoru  nad  Sądami  Koleżeńskimi  oddziałów,  w  tym  uchylanie
niezgodnych ze statutem lub przepisami prawa orzeczeń.

5. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku
w terminie nie dłuższym niż w ciągu 1 miesiąca.

6. Sąd  zamyka  postępowanie  wydaniem  orzeczenia,  które  podaje  do  wiadomości  wszystkich
członków.

7. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary dyscyplinarne:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 do 6 miesięcy,
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

8. Postępowanie przed wszystkimi Sądami Koleżeńskimi toczy się na zasadzie równości  stron, z
zapewnieniem stronom prawa do obrony.  Stronom przysługuje  odwołanie od orzeczenia  Sądu
Koleżeńskiego  do  najbliższego  Walnego  Zebrania  Członków.  Decyzja  Walnego  Zebrania
Członków jest ostateczna.

9. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
10. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

Rozdział V

JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA – ODDZIAŁY I ICH WŁADZE

§ 41

1. Dla  sprawnej  realizacji  zadań  wynikających  ze  statutu  Zarząd  powołuje  oddziały,  wg  zasad
określonych w § 5 i § 24 ust. 4 statutu.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków
poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 42

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 24 ust. 5
2. Postanowienia § 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
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Walne Zebranie Członków Oddziału/Zebranie Delegatów Oddziału

§ 43

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 44

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni/delegaci,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału,

członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia, członkowie honorowi oddziału oraz zaproszeni
goście.

2. Postanowienia §30 ust. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13,14 stosuje się odpowiednio.

§ 45

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych oddziału.

2. Postanowienia § 29 ust. 3, 5, 6, 7, 8 i 9  stosuje się odpowiednio.

Zarząd Oddziału

§ 46

1. Zarząd Oddziału kieruje działalnością oddziału Stowarzyszenia na terenie swego działania.
2. Postanowienia § 31 w całości stosuje się odpowiednio.

§ 47

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz

Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2) działanie zgodnie z zasadami określonymi w § 32 ust. 1, pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14 i 16.

2. Przepisy § 32 ust. 2, 3, 4, 5 stosuje się odpowiednio do zarządu oddziału. 

§ 48

1. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów głos
Prezesa jest rozstrzygający.
2. Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te
zarządy, na podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.

Załącznik do Uchwały 19/05/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” 
z dnia 22 maja 2019 r. 11



Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 49

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli i nadzoru działalności
Zarządu Oddziału.
2. Postanowienia § 36 w całości stosuje się odpowiednio.

§ 50

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy działanie zgodnie z zasadami określonymi w § 37
pkt. 1-5., w stosunku do oddziału.

§ 51

1. Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony
przez te komisje.
2. Postanowienia § 38 i § 39 w całości stosuje się odpowiednio.

Sąd Koleżeński Oddziału

§ 52

1. Sąd Koleżeński Oddziału jeśli zostanie powołany (fakultatywnie), składa się z 3 członków oddziału.
2. Postanowienia § 40 ust. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje się odpowiednio.

§ 53

Sąd  Koleżeński  Oddziału  jest  władzą  powołaną  do  rozpatrywania  każdego  pisemnego  wniosku
członka  oddziału  dotyczącego  spraw  spornych  pomiędzy  członkami  oddziału  poza  wnioskami  i
skargami wniesionymi na władze oddziału.

§ 54

Sąd Koleżeński  Oddziału  składa sprawozdanie  ze swej  działalności  Walnemu Zebraniu  Członków
Oddziału.

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 55

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 56

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do  działalności  pożytku  publicznego,  na  ogólnych  zasadach,  określonych  w odrębnych
przepisach, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
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2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych
oraz działalności  pożytku  publicznego i  nie  może być przeznaczony do podziału  między jego
członków.

§ 57
Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

1) Opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) Darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3) Dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
4) Wpływy uzyskane z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia,
5) Dochody uzyskane z działalności gospodarczej,
6) Nawiązki sądowe,
7) Środki z funduszy krajowych i wspólnotowych.

§ 58

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
1) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
2) 16.29 Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy

i materiałów używanych do wyplatania
3) 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
4) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
5) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
6) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
7) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
8) 47.78.Z Sprzedaż  detaliczna  pozostałych  nowych  wyrobów  prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach
9) 47.89.Z Sprzedaż  detaliczna  pozostałych  wyrobów  prowadzona  na  straganach

i targowiskach
10) 47.91.Z Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży  wysyłkowej  lub

Internet
11) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

§ 59

Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami.

§ 60

Zabrania się 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”.

§ 61

Zabrania  się  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.

§ 62

Zabrania się 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.
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§ 63

Zabrania się 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.

§ 64

a) Wszelkie  dokumenty wiążące  Stowarzyszenie  pod względem finansowym oraz dokumenty
obrotu  pieniężnego,  obrotu  materialnego,  dokumenty  o  charakterze  rozliczeniowym
i kredytowym,  a  także  oświadczenia  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych
wymagają  podpisu  dwóch  członków  Zarządu  działających  łącznie  w  następujących
zestawieniach: 
a) prezes  z  dowolnym  członkiem  zarządu  (wiceprezes,  skarbnik,  sekretarz,  członek

zarządu),
b) wiceprezes z prezesem, skarbnikiem lub członkiem zarządu,
c) skarbnik  z  dowolnym  członkiem  zarządu  (wiceprezes,  skarbnik,  sekretarz,  członek

zarządu),
d) sekretarz z prezesem, skarbnikiem lub członkiem zarządu,
e) członek zarządu z prezesem, wiceprezesem, skarbnikiem, sekretarzem.

b) Do  reprezentacji  Stowarzyszenia  w  sprawach  niemajątkowych  upoważniony  jest  każdy
Członek Zarządu. 

c) W przypadku oddziału, jest on reprezentowany w następujący sposób: Wszelkie dokumenty
wiążące  Stowarzyszenie  pod  względem finansowym  oraz  dokumenty  obrotu  pieniężnego,
obrotu  materialnego,  dokumenty  o  charakterze  rozliczeniowym  i kredytowym,  a  także
oświadczenia  woli  w zakresie  praw i  obowiązków majątkowych  wymagają  podpisu  dwóch
członków Zarządu Oddziału działających łącznie.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65

Uchwałę  w  sprawie  zmiany  statutu  oraz  rozwiązania  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie
Członków większością ¾ głosów ogólnej liczby członków uprawnionych do udziału w głosowaniu.

§ 66

1. Likwidatorami  Stowarzyszenia  oraz  jego  jednostek  terenowych-oddziałów  są  członkowie
Zarządu Stowarzyszenia.

2. Obowiązki likwidatora określa ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210).

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego
Zebrania Członków.

4. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej – niezarobkowej, której
cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

§ 67

W  sprawach  nie  objętych  postanowieniami  niniejszego  statutu  decyzje  podejmuje  Zarząd
Stowarzyszenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz inne przepisy mające zastosowanie.
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