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STATUT 

KATOWICKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 
OCZEKUJĄCYCH WSPARCIA 

„ OPOKA” 

 
 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§1) Stowarzyszenie nosi nazwę Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych, 
Niepełnosprawnych I Oczekujących Wsparcia „ OPOKA”.  

§2) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta Katowic. 

§3) Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice. 

§4) Stowarzyszenie może powoływać jednostki organizacyjne o charakterze wewnętrznym,          
działające na podstawie odrębnych regulaminów. 

§5) Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa 
odnoszących się do stowarzyszeń oraz niniejszego statutu. 

§6)  Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i prowadzi działalność społecznie  
użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( zwanej dalej „ Ustawą” ). 
 
§6a) Statutowa działalność prowadzona przez Stowarzyszenie nie jest działalnością 
gospodarczą w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności 
gospodarczej, z zastrzeżeniem prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego 
zgodnie z postanowieniami Ustawy. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego 
służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego. 
 
§6b) Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest wykonywanie przez Stowarzyszenie, 
zadań publicznych, o których mowa w art. 4 Ustawy, za które pobierają wynagrodzenie. 
Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wynagrodzenie z tytułu 
świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub 
rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną. 
 
§6c) Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na  pracy członków oraz 
wolontariuszy, w rozumieniu Ustawy. Może również zatrudniać pracowników do 
wykonywania celów statutowych. Wolontariusz i pracownik wykonuje pracę na rzecz 
Stowarzyszenia na zasadach i w sposób szczegółowo określony w porozumieniu zawartym 
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pomiędzy nim, a Stowarzyszeniem. W przypadku gdy świadczenie pracy wykonywane jest 
przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie. 
Członek Stowarzyszenia może również wykonywać świadczenia, jako wolontariusz, na 
rzecz Stowarzyszenia, którego jest członkiem. 
 
§6d) Stowarzyszenie zobowiązane jest do przestrzegania wszelkich obowiązków w 
stosunku do swoich członków i wolontariuszy świadczących  pracę na jego rzecz, zgodnie z 
postanowieniami Ustawy, jak również poinformować ich o przysługujących im prawach 
oraz ciążących obowiązkach wynikających z przepisów Ustawy. 
 
§6e) Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o 
podobnych celach działania. 
 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§7) Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, społecznie użyteczna 
obejmująca zadania w zakresie:  

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 

2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

§8) Dla osiągnięcia swojego celu, Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz wyżej 
wymienionych osób i rodzin, a w szczególności: 

-    prowadzenie ośrodków wsparcia, 

-   organizowanie różnych form samopomocy, 

-    świadczenie interdyscyplinarnych form pracy socjalnej, rehabilitacji i poradnictwa, 

-    zwiększenie dostępności do diagnostyki specjalistycznej oraz usług 
psychologicznych, 

-    popularyzowanie wiedzy na temat problemów osób i rodzin pozostających w kręgu 
zainteresowania Stowarzyszenia, 

      -   współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami publicznymi  i organizacjami  

           pozarządowymi  świadczącymi usługi na rzecz osób oczekujących pomocy,                                                                                                              
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      -    podejmowanie innych działań dla dobra osób i rodzin oczekujących wsparcia we 
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

§8a) Stowarzyszenie prowadzi działalność obejmującą: 
 

1) DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, 
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9499Z. 

 

przy czym działalność ta jest odpłatną działalnością pożytku publicznego i dotyczy realizacji 
zadań publicznych na rzecz osób, o których mowa w § 7 

  ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

§9) Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i 
honorowych. 

§10)  Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył 
18 lat oraz cudzoziemiec przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§11)  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub  fizyczna, która 
popiera cele Stowarzyszenia i pomaga w ich realizacji. 

§12) Tytuł „Członka wspierającego” przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu zgody 
osoby zainteresowanej. 

§13) Godność „Członka honorowego” nadawana jest przez Walne Zebranie  
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

§14)  Członkowie zwyczajni mają prawo: 

- wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia 

- uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie 

§15) Członkowie zwyczajni mają obowiązek brać udział w realizacji celów Stowarzyszenia, 
przestrzegając postanowień statutu władz Stowarzyszenia, regularnie opłacać składki 
członkowskie. 

§16) Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych            
z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkowie honorowi nie mają 
obowiązku płacenia składek członkowskich. 

§17) Członkostwo zwyczajne ustępuje na skutek : 

- śmierci członka 
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- wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie 

- skreślenia przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania 

z opłatą składek przez ponad 6 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia 

- wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub w przypadku 
czynu niegodnego członka Stowarzyszenia 

 §18) Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd Stowarzyszenia. 

§19) Od uchwał Zarządu o skreśleniu i wykluczeniu przysługuje członkowi prawo 
odwołania do Walnego Zebrania  w terminie do 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu. 

§20) Członkostwo wspierające ustaje w przypadku  

- śmierci członka wspierającego ( likwidacji osoby prawnej ) 

- wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie 

- pozbawienia członkostwa przez Zarząd 

§21) Godność członka honorowego ustaje na skutek śmierci członka lub zgłoszonej 
pisemnej rezygnacji. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA  

§22) Władzami Stowarzyszenia są: 

1)   Walne Zebranie  Członków 

2)   Zarząd Stowarzyszenia 

3)   Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.  

§23) Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się  w 
głosowaniu tajnym. 

§24) Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować do swojego składu nowych członków 
na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji do 1/3 liczby członków danej władzy z 
wyboru. 
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§25) Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w trybie jawnym 
jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§26) Walne Zebranie  Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

§27) Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

- wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

- przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

- wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia 

- ustalanie wysokości składek członkowskich 

- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

- nadawanie i pozbawianie godności Członka Honorowego 

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich 

- dokonywanie zmian statutu 

§28) Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów: 

a) w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

b) w drugim terminie  ( przy braku co najmniej połowy ogólnej liczby członków ) – bez 
względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia 

§29) Zarząd zawiadamia Członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad 
Walnego Zebrania Członków na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia w 
trybie pisemnym 

§30) Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek 
Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

§31) Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie 
późniejszym niż  3 miesiące od daty wpłynięcia wniosku. 

§32) Na wniosek Zarządu mogą być rozpatrywane inne wcześniej zgłoszone sprawy 

§33) Gdy Stowarzyszenie będzie liczyło więcej niż 200 członków zwyczajnych – Walne 
Zebranie Członków zostanie zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów 
Stowarzyszenia. 
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§34) Wyboru Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia dokonują 
członkowie zwyczajni według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§35) Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, realizuje uchwały Walnego 
Zebrania i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.     

§36) Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, przy czym członkowie Zarządu nie mogą być 
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§37) W skład Zarządu wchodzą: 

- prezes 

- wiceprezes 

- skarbnik 

§38) Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie 

§39) Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż 
cztery razy  w roku 

§40) Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą: 

- realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków 

- określanie szczegółowych kierunków działania  

- ustalanie budżetów, preliminarzy  

- sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia 

- uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie 

- podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego  

   lub ruchomego 

- powoływanie komisji, zespołów, rad specjalistów  i określenie ich zadań 

- zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

-  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich  

- prowadzenie dokumentacji członkowskiej 

- wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności Członka Honorowego 
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- składnie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków 
Stowarzyszenia. 

- Członkowie zarządu za wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją mogą 
otrzymywać wynagrodzenie 

§41) Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

§42) Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków. 

§43) Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

- przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia 

- występowanie do Zarządu z wnioskami 

- występowanie na Walnym Zebraniu ze sprawozdaniami z przeprowadzonych kontroli i 
wnioskami o udzielenie absolutorium dla  Zarządu 

§44) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w    
posiedzeniach Zarządu  

§45) Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w 
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie 
Komisji: 
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej,  

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji 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,   

§46) Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie i 
zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 

Rozdział V 

Dochody, majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§47)  Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe 
uzyskane ze źródeł, o których mowa w  § 49                                   
 
 
§48)  Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w rozmiarach służących 
realizacji celów statutowych. 
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§49)  Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: 
  
- opłaty wpisowe i składki członkowskie 
  
- dotacje i zlecenia 
  
- darowizny, zapisy i spadki 
 
- wpływy z działalności odpłatnej 
  
 
§50) Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie prawa  
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu w tym prezesa, wiceprezesa lub skarbnika. 
W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 
stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej jednoosobowo wskazany w 
uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków. 
 
 
§50 a) zabrania się : 
 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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 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, 
 
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 osób bliskich, na zasadach innych niż w  
    stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  
 
 
§50 b)   Działalność Stowarzyszenia, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz 
członków Stowarzyszenia. 
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Rozdział VI 

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§51) Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, nazwy i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania. 

§52) W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia – Walne Zebranie decyduje o 
przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną. 

§53) Realizując uchwałę o rozwiązywaniu Stowarzyszenia, Komisja Likwidacyjna 
powiadamia Sąd Okręgowy w Katowicach o likwidacji Stowarzyszenia.  
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