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                                                                Statut 

Opolskiego Stowarzyszenia Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej 

w Opolu 

 

 Tekst ujednolicony 

 

Załącznik nr  5 do uchwały nr  2016  

 z dnia 28 września 2016r. 

 

                                                             Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej 

zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną, które działa w oparciu o ustawę  

z dnia 7  kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 

późniejszymi zmianami) oraz niniejszy statut.  

2.  Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 czerwca 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r Nr 234, poz. 1536 . 

 

§ 2. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.  

§ 3. 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 4. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  
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§ 5. 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 

szczegółowych. 

§ 6. 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 

 

§7 -  (uchylony) 

§ 8. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 9. 

„Celem Stowarzyszenia jest realizowanie stref zadań publicznych , którymi są 

zadania: 

1) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

2) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób 

3) Działalność na rzecz integracji i integracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

4) Działalność charytatywna 

5) Ochrona i promocja zdrowia 

6) Nauka , szkolnictwa wyższego , edukacji , oświaty i wychowania 

7) Działalności na rzecz dzieci i młodzieży , w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

8) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

9) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

10) Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych , konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą 

11) Promocja i organizacji wolontariatu. ” 

 

§ 10. 
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1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1)Organizację i finansowanie szeroko pojętej rehabilitacji osób chorych i 

niepełnosprawnych; w tym wypożyczanie i udostępnianie  sprzętu rehabilitacyjnego 

oraz  medycznego , 

2) Organizację i finansowanie opieki i opieki medycznej osobom chorym i 

niepełnosprawnym, 

3) Integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, 

4)  Współpracę ze środowiskiem naukowym, terapeutycznym i  medycznym, 

5) Współpracę z organizacjami i instytucjami na terenie kraju i za granicą, które w 

swoich programach mają cele zbliżone z celami Stowarzyszenia, 

6) Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia oraz innych osób 

zainteresowanych jego działalnością, 

7) Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 

doświadczeń w dziedzinie dotyczącej metod fizjoterapeutycznych, 

8) Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych 

podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia, 

9) Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia oraz inne osoby 

zainteresowane jego działalnością poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjna i 

towarzyską, 

10) Działalność wydawniczą, 

11) Organizowanie wystaw, pokazów, sympozjów, konferencji seminariów, szkoleń, 

kursów i warsztatów,  

12) Podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia zgodnych z celami 

statutowymi, 

13) Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz innych form aktywizacji osób 

niepełnosprawnych, 

14) Prowadzenie  niepublicznego specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej. 

15) Prowadzenie szkoleń i warsztatów  dla specjalistów oraz dla rodzin osób  

niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy, 

16) Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych 

pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, w tym organizowanie zbiórek 

publicznych pieniędzy, aukcji, licytacji na podstawie uzyskanych zezwoleń 

17) (uchylony). 

18) Udostępnianie innym podmiotom pomieszczeń i lokali Stowarzyszenia , 
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19) Opracowywanie projektów i programów, 

20) Organizowanie i monitorowanie  pracy wolontariatu, 

2.Działalność o której mowa w ust.1, prowadzona jest nieodpłatnie , z tym ,że 

działalność , o której mowa w ust 1 pkt. 1, pkt. 2, pkt. 10, pkt. 11, pkt. 15, może być 

prowadzona również odpłatnie. 

 

§ 11. 

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do 

podziału  między jego członków. 

 

 

 

 

                                                                  Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 12. 

1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza 

samodzielności jego członków.              

  

§ 13. 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających. 

3) członków honorowych 

 

§ 14. 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych oraz akceptująca cele 

Stowarzyszenia a także cudzoziemcy. 
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2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna krajowa lub zagraniczna 

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz 

pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego 

przedstawiciela. 

3.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla 

Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na 

podstawie pisemnej deklaracji potwierdzonej rekomendacją jednego z członków 

Stowarzyszenia. 

5. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na 

podstawie pisemnej deklaracji. 

6.Nadanie godności członka honorowego następuje na mocy uchwały podjętej przez 

Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.  

 

 

§ 15. 

1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

1) czynnego i biernego prawa wyborczego,   

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu z listy członków,  

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia w ramach statutowej 

działalności . 

 

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:  

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

2) regularnego opłacania składek  na rzecz Stowarzyszenia, 

3) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

4) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do rozwoju Stowarzyszenia, 

5) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

6) dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 
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§ 16. 

1.Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego, posiada takie same prawa jak członek zwyczajny.  

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym w 

pracach stowarzyszenia. 

3.Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z 

deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

4.Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich. 

 

 

§ 17. 

1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. wystąpienia, 

b. wykluczenia, 

c. skreślenia z listy członków. 

2. (uchylony) 

3. (uchylony) 

                                                            

 

§ 18. 

1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje na podstawie decyzji członka zgłoszonej 

na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia na jeden miesiąc przed dniem wystąpienia. 

2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku : 

a. jego likwidacji. 

b. nie opłacania składek członkowskich przez członka zwyczajnego przez dwa lata.  

c. w przypadku nie wykonywania lub naruszenia obowiązków statutowych 

3 . Uchwałę w sprawie  skreślenia  z listy członków podejmuje Zarząd po uprzednim 

pisemnym upomnieniu członka. 

4. Członek ma prawo do pisemnego odwołania od uchwały Zarządu - o  wykluczeniu z 

członków Stowarzyszenia  - w terminie do 14 dni od otrzymania  powiadomienia , do 

Walnego Zebrania, który rozpatruje odwołanie na najbliższym zebraniu. 
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Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 19. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna, 

 

§ 20. 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata 

                                                              

 

 

  

                                                                

§ 21. 

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących  z wyboru członków władz w 

trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia, pod warunkiem ,że liczba dokooptowanych członków 

władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym 

razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 

§ 22 –( uchylony). 

 

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

                                                                  § 23. 

 

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2.Wszyscy członkowie mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków.  

Głos stanowiący przysługuje członkom zwyczajnym. 
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                                                                     § 24. 

1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy oraz na wniosek co 

najmniej ¼ liczby członków, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

2.O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd 

powiadamia pisemnie  lub mailowo członków Stowarzyszenia na 7 dni przed 

terminem. 

 3. Walne Zebranie Członków może podejmować prawomocne uchwały w obecności, 

co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku 

braku wymaganego quorum, przewodniczący lub Prezydium wyznacza w tym samym 

dniu, 30 minut po pierwszym terminie drugi termin Zebrania, w którym uchwały 

zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do 

głosowania. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, za 

wyjątkiem uchwał: 

a. o zmianie Statutu, 

b. o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

                                                                

                                                                   §25. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1. Uchwalanie generalnych kierunków i celów działalności Stowarzyszenia. 

2. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

3. Ustalanie regulaminów pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwalanie zmian Statutu. 

5. Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. 

6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 

7. Udzielanie absolutorium Zarządowi. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego oraz składek    

członkowskich. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia. 

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz sposobu 

rozdysponowania jego majątku. 
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11. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z 

działalności pożytku publicznego. 

 

  

                                 

Zarząd Stowarzyszenia 

                              §26. 

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. 

2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami 

Walnego Zebrania Członków. 

3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie  na zewnątrz. 

4.Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków  i składa się  od 2-5  

członków. 

5. W skład  Zarządu wchodzą : prezes,  V-ce prezes i  oraz pozostali członkowie. 

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

7.Zarząd może upoważnić imiennie wskazaną osobę do reprezentowania 

Stowarzyszenia poprzez udzielenie jej pełnomocnictwa. Udzielone pełnomocnictwo 

może być odwołane w każdym czasie. 

8. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie za  czynności związane z pełnioną 

funkcją. 

                                                          § 27. 

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniona jest jedna osoba będąca 

członkiem Zarządu. 

Do składania oświadczeń woli w celu zaciągania zobowiązań majątkowych 

uprawniony jest: 

- jeden członek zarządu do kwoty 100tys zł 

- dwóch członków zarządu powyżej kwoty 100tys zł 

2. Do kompetencji Zarządu należy m.in. : 

a. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków. 

b. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał 

w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia. 
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c. Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze 

swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego. 

d. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia w zakresie 

zwykłego zarządu. 

e. Podejmowanie uchwał  w sprawach  przyjmowania, wykluczania i skreślania  

członków Stowarzyszenia 

f. Podejmowanie uchwały w sprawie podjęcia przez Stowarzyszenie  działalności 

gospodarczej wraz z określeniem przedmiotu działalności. 

g. Ważność uchwał Zarządu wymaga zwykłej większości głosów w obecności całego 

składu. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

                                                      § 28. 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia. 

2.Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków  w liczbie od 2- 3 

członków. 

3.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 

                                                                    

 

§ 29. 

 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia 

pod względem celowości , rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami 

postanowień Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia. 

2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i 

majątkiem Stowarzyszenia. 

3. Zgłaszanie na posiedzeniach Walnego Zebrania Członków wniosków w sprawie 

działalności Stowarzyszenia. 

4. Składanie raz w roku sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków. 

5. Zgłaszanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi. 
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6. Branie udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 

                                                                     

                                                                      § 30. 

1.Członek Komisji Rewizyjnej nie może jednocześnie być członkiem Zarządu, ani 

pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; nie może być skazany 

wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

2.Członek Komisji Rewizyjnej  może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim 

organie 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. 

 

Rozdział IV (§ 31-  § 48 ) –(uchylono). 

                                       

 

 

                                              V.  Majątek Stowarzyszenia               

§ 49. 

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze : 

a. składek członkowskich,  

b. darowizn,  

c. spadków,  

d. zapisów,  

e. dochodów z własnej działalności,  

f. dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

g. ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować 

darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 

3. Stowarzyszenie  może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy 

realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków.  

4. Utrata członkostwa nie uprawnia do roszczeń majątkowych. 
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§  50. 

5. Stowarzyszenie nie może : 

1. udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy 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”,  

2.  przekazywać ich majątku na rzecz ich 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, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego, 

3.  wykorzystywać 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, zakupu 

na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 

niż rynkowe ”. 

 

§  51 – (uchylony). 

§  52 – (uchylony). 

 

 

VII. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

§ 53. 

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania.  
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2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia.  

3.Zmiana statutu winna być umieszczona w porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków.  

 

 

                                               VII. Postanowienia końcowe. 

 

 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 7  kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. 

 

 

 

Tekst jednolity został przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

na zebraniu w dniu 8 czerwca 2011 r. na podstawie uchwały nr 4 /06/2011 r.  


