STATUT STOWARZYSZENIA
BIURO PORAD OBYWATELSKICH WE WROCŁAWIU
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Biuro Porad Obywatelskich i w dalszej
części zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 1.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.

§ 2.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.–
Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96
poz. 873) oraz na podstawie niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.

§ 3.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.

§ 4.
Stowarzyszenie swym działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6.
Stowarzyszenie używa zastrzeżonych symboli i pieczęci z jego nazwą, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7.
1.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

2.
Stowarzyszenie dla realizacji swych celów oraz zadań może zatrudnić
pracowników.
3.
Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonywania zadań
nie związanych z funkcjami pełnionymi w Stowarzyszeniu.

§ 8.
Stowarzyszenie prowadzi swą działalność statutową na rzecz osób lub grup
społecznych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w
stosunku do społeczeństwa. Działalność ta stanowi wyłączną statutową działalność
stowarzyszenia.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9.
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy w zakresie informacji społecznej oraz
bezstronnego, bezpłatnego i niezależnego poradnictwa ukierunkowanego
na uaktywnienie i rozwój zdolności ludzkich oraz aktywizację obywateli w zakresie
rozwiązywania własnych problemów. Celem Stowarzyszenia jest również działalność
na rzecz obrony praw człowieka- obywatela i wywieranie wpływu na rozwiązania
systemowe.
§ 10.
Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a)
działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, które to
zadanie realizowane jest w szczególności poprzez:
- pomoc ofiarom wypadków drogowych,
- pomoc postpenitencjarną,
- pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu i narkomanii
b)
działalność w zakresie podtrzymywania i pielęgnowania rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
c)

działalność na rzecz mniejszości narodowych, polegającą zwłaszcza na:
-

edukacji mniejszości narodowych

-

ich aktywizacji obywatelskiej

-

wspieraniu ich inicjatywy obywatelskiej,

-

monitorowaniu sytuacji prawnej mniejszości narodowych i etnicznych

a)
działania na rzecz promocji zdrowia oraz pomocy osobom niepełnosprawnym,
polegających na ich aktywizacji obywatelskiej i wspieraniu podejmowanych przez
nich inicjatyw obywatelskich
b)
działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
c)

działalność na rzecz seniorów;

d)
działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz
działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
e)
działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym
między innymi:
- działań na rzecz wzmacniania istniejących więzi,
- wspieranie inicjatyw obywatelskich
f)
działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym m.in.
działalność szkoleniową,
g)
działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym zwłaszcza:
- zapobieganie przestępczości,
- aktywizację poszczególnych grup społecznych
h)
działalność dotyczącą upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka
oraz swobód obywatelskich, a także wspomagającą rozwój demokracji poprzez m.in.
szeroką popularyzację wiedzy na powyższe tematy,
i)
działania na rzecz integracji
i współpracy między społeczeństwami,

europejskiej

oraz

rozwijania

kontaktów

j)
działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, realizowaną między
innymi przez organizowanie i prowadzenie biur porad obywatelskich,
k)
działanie przed sądami w imieniu i na rzecz obywateli w ramach określonych
przepisami prawa,
l)
działalność konsultacyjną i doradczą w wymienionych wyżej dziedzinach oraz
opracowywanie informacji niezbędnych w poradnictwie,
m)
współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi o podobnych celach,
działającymi w kraju i zagranicą, instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz
lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej,
n)
wydawanie i przekazywanie do wiadomości publicznej opinii przygotowanych
na podstawie doświadczeń uzyskanych w praktyce poradniczej na temat
funkcjonowania w życiu społecznym aktów prawnych,
o)

działalność wydawniczą obejmującą pola działania stowarzyszenia,

p)

gromadzenie środków na realizację celów statutowych.

q)

działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw konsumentów

Działalność określona w pkt i) oraz r) jest prowadzona jako odpłatna, natomiast
pozostałe w pozostałych dziedzinach działalność Stowarzyszenia jest nieodpłatna.

§ 11.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

gospodarczą

zgodnie

2. Działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie może być
prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a cały
dochód z tej działalności może zostać przeznaczony wyłącznie na działalność
statutową stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.
Członkowie posiadają status członków zwyczajnych.

§ 13.
1.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba
fizyczna, która złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet
członków przez Zarząd.
2.

Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

§ 14.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 15.
Członek ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
d. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§16.
Członek ma obowiązek:
a. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia oraz w realizacji jego
statutowych celów,
c. przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,
d. propagować idee Stowarzyszenia.

§ 17.
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje poprzez:
dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, zgłoszone na piśmie
Zarządowi,
wykluczenie uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu z
powodu rażącego naruszenia postanowień statutu oraz nieprzestrzegania
uchwał władz stowarzyszenia.
-

utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego,

-

utratę pełnej zdolności do czynności prawnych,

-

skreślenie z listy członków w przypadku śmierci,

trzykrotnego nieusprawiedliwionego stawiennictwa
zgromadzeniu pomimo prawidłowego zawiadomienia.

na

walnym

2. Uchwały w sprawie skreślenia z listy członków podejmuje Zarząd zwykłą
większością głosów.
1. Od uchwał w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się
do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

§ 18.

1. Zarząd Stowarzyszenia, w drodze uchwały, może na wniosek członka
Stowarzyszenia zawiesić go w jego prawach i obowiązkach, z powodu długotrwałej
niemożności aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, bądź z powodu
długotrwałego wyjazdu zagranicznego.
2. Zawieszenie członka Stowarzyszenia zostanie odwołane na mocy uchwały
Zarządu, po złożeniu przez zawieszonego członka Stowarzyszenia oświadczenia o
gotowości uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia.

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19.
Władzami Stowarzyszenia są:
1.) Walne Zgromadzenie Członków,
2.) Zarząd,
3.) Komisja Rewizyjna,

§ 20.
1.
Kadencja władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
2.
W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie
trwania ich kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków, z
tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
3.
Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy
wewnętrzne uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21.
1.
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą
ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności
Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji jego statutowych celów.
2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku
w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
3.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek:
-

Komisji Rewizyjnej,

-

co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia,

§ 22.
1.
W skład
Stowarzyszenia.

Walnego

Zgromadzenia

wchodzą

wszyscy

członkowie

1.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd
zawiadamia członków pisemnie listem poleconym lub pisemnie za potwierdzeniem
odbioru nie później niż 30 dni przed jego terminem.

§ 23.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów
Członków obecnych w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od ustaleń
członków Stowarzyszenia. W sprawach osobowych uchwały podejmuje się
w głosowaniu tajnym.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
-

wytyczanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
-

podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium Zarządowi,

-

wybór w głosowaniu tajnym członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków w czasie trwania kadencji
na wniosek Komisji Rewizyjnej w przypadku rażącego naruszenia interesów
Stowarzyszenia,
-

rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,

-

rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

-

zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych władz Stowarzyszenia,

podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do organizacji
międzynarodowych,
-

podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu,

-

podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

ZARZĄD

§ 25
1.
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi
Zgromadzeniami.
2.
Zarząd składa się z co najmniej 3 członków, w tym prezesa, wiceprezesa
i skarbnika.
3.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

4.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5.
W posiedzeniach zarządu mogą brać udział z głosem doradczym
przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

6.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych przy
obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje
głos Prezesa Zarządu,
7.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

-

reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu
i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
-

tworzenie i koordynacja placówek poradnictwa,

tworzenie
finansowych,

biura

Stowarzyszenia

jako

jednostki

-

zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

-

zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia,

ds.

administracyjno-

przyjmowanie i skreślanie członków oraz wnioskowanie w sprawie ich
wykluczenia,
zatrudnianie koordynatorów programów oraz ustalanie wysokości jego
wynagrodzenia. Zarząd udziela koordynatorowi każdorazowo upoważnienia
do zatrudniania innych pracowników i ustalania ich wynagrodzeń,
ustanawianie konieczności opłacania składek
członkowskich oraz określanie ich wysokości.

§ 26.
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli (w tym
oświadczeń o charakterze majątkowym) w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są
Prezes i członek Zarządu łącznie.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27.
1.
Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z 3 osób, wybieranych przez Walne
Zgromadzenie.
2.

Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.

3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać następujące warunki:
a.
nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b.

nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,

1.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnionych funkcji
w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości

nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3.marca 2000 r.
o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
2.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie, co najmniej raz do roku całokształtu działalności
Stowarzyszenia co do zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz
uchwałami Walnego Zgromadzenia,
-

kontrola działalności SBPO,

występowanie do Zarządu z pisemnymi wnioskami wynikającymi z ustaleń
kontroli i żądanie pisemnych wyjaśnień,
-

wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

wnioskowanie do Walnego
poszczególnych jego członków,

Zgromadzenia

o

odwołanie

Zarządu

lub

składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
1.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w
obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej ilości głosów,
decyduje głos przewodniczącego Komisji.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się w szczególności: składki, dotacje, darowizny, spadki,
zapisy, odpisy podatkowe, dochody ze zbiórek publicznych oraz dochody
z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

§ 29.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia za wyjątkiem nieruchomości zarządza
Zarząd. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia.

§ 30.
Zabrania się:
a.
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy

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

Rozdział V

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 31.
Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 32.
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych
do głosowania.

§ 33.
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

