STATUT
STOWARZYSZENIA "WARTO JEST POMAGAĆ"

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "Warto jest pomagać", zwane w dalszej części Stowarzyszeniem i działa
zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach i niniejszym statutem.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem "Warto jest pomagać".
3. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je spośród innych organizacji. Emblemat
zatwierdza Walne Zebranie, a jego postać graficzna jest zastrzeżona tylko dla Stowarzyszenia.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Zielona
Góra.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, związków stowarzyszeń,
a także nie zarejestrowanych porozumień i koalicji.
§3
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na aktywności ogółu członków oraz swych działaczy.
2. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać ochotniczo osoby nie będące jego członkami
(wolontariusze). Wolontariuszom i członkom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można
pokryć koszty związane ze świadczoną pracą.
3. Do realizowania celów statutowych Stowarzyszenie ma prawo do zatrudniania osób, którymi mogą być
także członkowie stowarzyszenia.
4. Dochód Stowarzyszenia jest przekazywany na działalność statutową.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby działania
§4
1. Głównym celem Stowarzyszenia jest organizowanie i niesienie pomocy dzieciom, dorosłym
i seniorom w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniem priorytetowym jest realizacja tych celów
statutowych, które mają wpływ na poziom zdrowia, kultury, rozwoju i edukacji społeczeństwa.
2. Celem Stowarzyszenia są także działania w zakresie:
2.1. popierania i rozwijania twórczości artystycznej,
2.2. promowania kultury oraz wszystkich nowych form związanych z szeroko pojętą sztuką
2.3. integracji środowisk artystycznych i zawodowych,
2.4. działalności charytatywnej, promocja i organizacja wolontariatu.
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2.5. inicjowanie, wspieranie i pomoc w różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalno artystycznych osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin w trudnej sytuacji
życiowej;
2.6. wspierania własnych członków w działaniach artystycznych.
2.7. inicjowanie, wspieranie i promowanie kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia.
2.8. pomoc społeczna, umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2.9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Wspieranie osób niepełnosprawnych i zagrożonych
społecznym wykluczeniem;
2.10. Działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, na rzecz poprawy
stanu ich zdrowia, jak również działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
2.11. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
2.12. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2.13. działalność na rzecz osób w wieku senioralnym;
2.14. doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców celem
przeciwdziałania

i

zwalczania

bezrobocia

oraz

przeciwdziałania

patologiom

społecznym,

w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży;
2.15. edukowania społeczeństwa, poprzez inicjowanie sprawdzonych i nowatorskich form zajęć
edukacyjnych, oświatowych, profilaktycznych, kulturowych, terapeutycznych, które służą jego
wszechstronnemu rozwojowi w tym organizowanie seminariów, konferencji, szkoleń i innych
przedsięwzięć;
2.16. organizacja wypoczynku dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów;
2.17. działalności na rzecz wychowania w miłości do Ojczyzny, troski o Naród i Państwo, kształtowanie
postaw patriotycznych;
2.18. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2.19. niesienia pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach, domach dziecka, trudnej młodzieży oraz ich
rodzicom i opiekunom;
2.20. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz członków rodzin lub opiekunów;
2.21. wsparcie różnych jednostek i organizacji w tym pozarządowych, miejskich i wojewódzkich.
§5
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez wykonywanie zadań wynikających z działalności pożytku
publicznego. Celem priorytetowym jest ratowanie życia i zdrowia, zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
pokrywanie kosztów transportu do placówek zdrowia i pobytu w tych placówkach, finansowanie
specjalistycznych diet (niezbędnych w powrocie do zdrowia)
2. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje poprzez:
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2.1. organizowanie imprez kulturalnych, inicjatyw artystycznych, w tym musicali, spektakli
muzycznosłownych, recitali, koncertów, kabaretów,
2.2. prowadzenie różnorakich form edukacji kulturalnej, w szczególności warsztatów artystycznych
(tanecznych, teatralnych, wokalnych, plastycznych, filmowych) na rzecz społeczności krajowej
i międzynarodowej, oraz osób niepełnosprawnych,
2.3. realizowanie zadań zleconych przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty
tożsamych lub zbieżnych z celami działania Stowarzyszenia,
2.4. dokumentowanie i rozpowszechnianie w formie utrwaleń na jakichkolwiek nośnikach: muzyki oraz
widowisk kulturalnych, w szczególności zapisów dotyczących imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
2.5. oraz wydawanie publikacji, broszur związanych z działalnością Stowarzyszenia.
2.6. współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań
Stowarzyszenia.
2.7. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizacje
wyjazdów, warsztatów, pokazów.
2.8. organizowanie imprez sportowych, inicjatyw zdrowotnych w tym zawodów, wydarzeń sportowych,
zdrowotnych, półmaratonów, maratonów itp.
2.9. współpraca ze Stowarzyszeniami i Fundacjami oraz innymi podmiotami na każdym polu działania
2.10. Niesienie różnorodnych form pomocy (zbiórki publiczne, koncerty, akcje, apele, itd.) umożliwiające
osobom

i

rodzinom

przezwyciężenie

trudnych

sytuacji

życiowych,

których

nie

są

one

w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
2.11. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych
i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia
2.12. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie
działalności związanej z ochroną i promocją zdrowia oraz profilaktyką zdrowotną.
2.13. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej
dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną
niepełnosprawnością

lub

osobami

ze

znacznym

stopniem

niepełnosprawności/osobami

z orzeczeniem równoważnym.
§6
1. Stowarzyszenie może realizować swoje cele przez wszelkie formy dozwolone prawem.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z przeznaczeniem na działalność statutową.
4. Stowarzyszenie może przyznać nagrody swoim członkom (zarówno pieniężne jak i rzeczowe). Stanowić
będzie o tym odrębny Regulamin przyznawania motywacyjnych nagród.

3/9 | S t r o n a

www.wartojestpomagac.pl

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych - ambasadorzy
2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu członków do Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej deklaracji
kandydata.
3. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub cudzoziemiec posiadający zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, mający ukończone 16 lat, popierający cele Stowarzyszenia
oraz chcący brać czynny udział w realizacji tych celów.
§8
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
b) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
Stowarzyszenia.
c) prawo reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz po otrzymaniu upoważnienia Zarządu.
2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w pracach stowarzyszenia
b) przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
c)postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa i dbać o dobre imię Stowarzyszenia na zewnątrz
d) płacić składki członkowskie
§9
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkiem honorowym - ambasadorem może być osoba, która wspiera działalność i realizację celów
Stowarzyszenia, oraz wniosła wybitny wkład w jego rozwój.
§ 10
1. Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi - ambasadorzy:
a) mają prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów
Stowarzyszenia.
b) mogą brać udział w Walnych Zebraniach z głosem doradczym.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi - ambasadorzy zwolnieni są z obowiązku płacenia składki.
§ 11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej do Zarządu.
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b) Skreślenia przez Zarząd z powodu biernego uczestnictwa lub niepłacenia składek członkowskich
i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu przez okres 6 miesięcy, po uprzednim upomnieniu.
c) Wykluczenia z powodu rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
d) Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia
praw publicznych.
e) Śmierci członka.
2. Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia,
który zobowiązany jest powiadomić o tym członka w terminie 14 dni, podając przyczyny oraz wskazując na
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków.
3. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia, do
Walnego Zebrania Członków, którego uchwała ma charakter ostateczny.
4. Członek Stowarzyszenia skreślony lub wykluczony przez Zarząd, do chwili rozpatrzenia jego odwołania
przez Walne Zebrania Członków, jest zawieszony w swoich prawach.
5. Członek Stowarzyszenia występujący, skreślony z listy członków lub wykluczony ze stowarzyszenia nie
może zażądać zwrotu składek ani innych świadczeń wniesionych do Stowarzyszenia w czasie trwania
członkostwa.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków stanowi zebranie członków stowarzyszenia.
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są bezterminowo.
§ 13
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru.
2. Władze Stowarzyszenia mogą zostać uzupełnione o nowych członków, na miejsca zwolnione
w okresie kadencji. Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków.
3. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego członków, chyba, ze dalsze przepisy stanowią inaczej. W razie równej ilości głosów rozstrzyga
głos prezesa zarządu.
§ 14
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia członków Zarząd,
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co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie później niż 1 miesiąc od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie
stanowią inaczej. W razie niemożności, ze względu na frekwencję, odbycia się Walnego zebrania Członków
w pierwszym terminie, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych
członków uprawnionych do głosowania i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
Drugi termin jest wyznaczany niezwłocznie przez Zarząd nie później niż 45 min. po terminie pierwszego
Walnego Zebrania Członków.
§ 15
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia w okresie kadencji Zarządu.
2. Wybór członków Zarządu w tym : Prezesa, W- ce Prezesa i Skarbnika oraz członków Komisji Rewizyjnej w
tym: Przewodniczącego i Sekretarza
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi.
4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.
7. Zatwierdzanie uchwał Zarządu o przystąpieniu lub wystąpieniu ze stowarzyszenia i innych organizacji,
związków.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Zarząd i Komisję Rewizyjną może odwołać Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia
§ 16
1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Zarządu
składają następujące oświadczenia: · oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości
z tytułu zatrudnienia wobec innych członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4), oświadczenie
o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5).
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3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
§ 17
1. Do zakresu działań Zarządu należy
a) zwoływania Walnych Zebrań członków.
b) realizowania uchwał Walnego Zebrania.
c) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia.
d) ustalanie planów działań i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
f) udzielanie upoważnienia do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz zwykłym członkom
Stowarzyszenia.
g) podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do właściwości innych władz.
h) reprezentowanie Stowarzyszenia
i) uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
j) przyjmowaniu i wykluczaniu członków Stowarzyszenia.
k) decydowanie o podjęciu działalności gospodarczej oraz o zaniechaniu jej prowadzenia.
l) zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
2. Stowarzyszenie reprezentuje jednoosobowo Prezes Stowarzyszenia lub inny Członek Zarządu, działający
z upoważnienia Prezesa. W przypadku zaciągania zobowiązań powyżej kwoty 20.000 zł potrzebna jest
również kontrasygnata Skarbnika.
3. Oświadczenia w sprawach majątkowych składa łącznie Prezes i inny członek Zarządu.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
3. 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 umyślne 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.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają następujące oświadczenia:
a) oświadczenie o niekaralności oraz o niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie
z treścią art. 20 ust. 1 pkt)
b) oświadczenie o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5).
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.
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§ 19
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia
b) kontrola opłacania składek członkowskich.
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności.
d) ocena działalności Stowarzyszenia, pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu.
Rozdział V
Majątek i finansowanie Stowarzyszenia
§ 20
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) otrzymane darowizny, dotacje, subwencje, spadki i zapisy,
c) dochody z działalności statutowej i gospodarczej,
d) dochody z ofiarności publicznej,
e) dochody z udziału w zyskach osób prawnych,
f) dotacje, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności z funduszy unijnych,
jednostek samorządowych oraz funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów.
g) wpłaty 1% podatku od podatników
h) odsetki bankowe
2. Składki członkowskie są roczne, płatne do końca drugiego kwartału bieżącego roku.
§ 21
Członkowie Stowarzyszenia mogą przekazywać na rzecz Stowarzyszenia i znosić odpłatnie
i nieodpłatnie swoje prawa autorskie oraz pracę intelektualną w postaci tworzenia projektów na czas
i warunkach wynikających z zawartej umowy.
§ 22
1. Rachunkowość Stowarzyszenia będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Za zobowiązania powstałe w trakcie działalności Stowarzyszenia odpowiada ono całym swoim majątkiem.
3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 23
1. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi",
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b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie
to następuje bezpłatnie lub 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 ze
statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
d) 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.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 24
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

Statut uaktualniony: 12.01.2021r.
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