Statut stowarzyszenia „Poczucia”
Stowarzyszenie „Poczucia” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego Statutu.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie „Poczucia”, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość ́ prawną od
chwili dokonania przez właściwy sąd wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 2.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Nazwa Stowarzyszenia jest
zastrzeżona i podlega ochronie.
§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenie może działać również na terenie innych państw, z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4.
Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
§ 5.
Podstawą działalności Stowarzyszenia jest praca społeczna jego członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 6.
Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego. Pieczęć i znak graficzny
podlega ochronie prawnej.
§ 7.
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
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2. Decyzję w sprawie przystąpienia do organizacji o których mowa w niniejszym
paragrafie, bądź wystąpieniu z nich, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze
uchwały.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 8.
Celami Stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie działań o charakterze rozwojowym, w tym psychologicznym,
terapeutycznym, profilaktycznym oraz edukacyjnym.
2. Propagowanie wiedzy psychologicznej służącej rozwojowi osobistemu
i społecznemu jednostek, rodzin i grup.
3. Wykorzystanie metod oraz narzędzi psychologicznych, terapeutycznych
i coachingowych na rzecz poprawy funkcjonowania emocjonalnego i społecznego
beneficjentów.
4. Rozwijanie umiejętności miękkich i kompetencji odbiorców projektowanych
działań ze szczególnym uwzględnieniem wspierania ich osobistych potencjałów.
5. Wspieranie postaw związanych z osobistą kreatywnością i przedsiębiorczością,
w tym inicjowanie nowatorskich działań na rzecz przedsiębiorczości społecznej.
6. Inicjowanie i prowadzenie innowacyjnych, interdyscyplinarnych działań
arteterapeutycznych, w których techniki artystyczne łączą się z terapeutycznymi.
7. Promowanie stylu życia opartego na pogłębionych relacjach interpersonalnych.
8. Propagowanie otwartości i tolerancji dla inności z uwzględnieniem grup i
społeczności marginalizowanych i defaworyzowanych.

§ 9.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz innego rodzaju zajęć
o zróżnicowanej tematyce psychologicznej i edukacyjnej.
2. Realizację projektów profilaktycznych, terapeutycznych i edukacyjnych dla
przedstawicieli różnych grup społecznych.
3. Prowadzenie działalności trenerskiej, coachingowej i mentoringowej.
4. Prowadzenie działalności terapeutycznej w tym terapii indywidualnej i grupowej
dla beneficjentów.
5. Podejmowanie współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi,
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organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi jak również̇ podmiotami
międzynarodowymi.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków honorowych.
§ 12.
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele
Stowarzyszenia i pragnie działać na rzecz ich realizacji.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, niezależnie
od swojego miejsca zamieszkania,.
§ 13.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, w
szczególności, gdy wniosła wybitny wkład w powstanie, działalność i rozwój
Stowarzyszenia.
§ 14.
3. Nabycie członkostwa Stowarzyszenia z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
następuje w drodze podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały, na podstawie
deklaracji osoby ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków.
4. Członkowie Założyciele Stowarzyszenia są jego członkami zwyczajnymi.
5. Nadanie godności członka honorowego zostaje dokonane przez Zarząd
jednomyślnie, na wniosek członka Zarządu lub co najmniej 5 członków
zwyczajnych.

§ 15.
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1. Członek zwyczajny ma prawo do:
.

a) brania udziału z głosem stanowiącym w obradach Walnego Zgromadzenia,

.

b) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

.

c) uczestnictwa we wszystkich pracach Stowarzyszenia,

.

d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia przy realizacji
celów statutowych,

.

e) zgłaszania opinii, postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
.

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

.

b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia ,

.

c) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, stosownie do
odpowiedniej uchwały Zarządu
§ 16.

1. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku opłacania składek członkowskich.
§17.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
.

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
wobec Stowarzyszenia,

.

b) śmierci członka,

.

c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
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przekraczający 6 miesięcy,
.

d)

skreślenia z listy
Stowarzyszeniu,

członków

wskutek

zaprzestania

działalności

w

.

e) skreślenia z listy członków wskutek uporczywego naruszania postanowień
Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, postępowania sprzecznego z
celami Stowarzyszenia bądź na jego szkodę,

.

f)

.

g) pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Zarządu.

wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku zapadnięcia prawomocnego
orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci
pozbawienia praw publicznych,

2. Ustanie członkostwa w sytuacji określonej w punktach c, d, e, f oraz g, odbywa się po
przez uchwałę podjętą przez Zarząd Stowarzyszenia po uprzednim zawiadomieniu
członka o zamiarze skreślenia go z listy członków lub wykluczenia ze
Stowarzyszenia listem lub mailem na ostatni wskazany przez członka adres.
Uchwałę doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu członkowi. Uchwała
powinna zawierać przyczyny skreślenia lub wykluczenia oraz pouczenie o prawie
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania
odpisu stosownej uchwały .
3. Wobec osób, którym odmówiono członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków
stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania członków
jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 18.
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
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§ 19.
1. Kadencja wybieralnych Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności
przynajmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków uprawnionych do
głosowania.
2. Wybór wybieralnych Władz Stowarzyszenia następuje spośród wszystkich zwyczajnych
członków Stowarzyszenia.
3. Ta

sama osoba może pełnić określoną funkcję w
Stowarzyszenia przez nieograniczoną liczbę kadencji.

wybieralnych

Władzach

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia bądź śmierci członka jednej z wybieralnych
Władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, powodujących obniżenie składu
osobowego poniżej określonego w statucie jako minimalny, skład osobowy
uzupełniany jest w drodze wyborów uzupełniających. Zarząd w tym celu
niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, celem wyboru
brakujących członków władz.
Walne Zebranie Członków
§ 20.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą Władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział: 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 2. z
głosem doradczym – członkowie honorowi,
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należą wszelkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie
ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji innych Władz.
§ 21.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd. O
miejscu, terminie i porządku obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na
14 dni przed jego planowanym terminem.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd z
własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, albo na pisemny
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w trybie
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określonym w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, uprawnienie do zwołania Walnego
Zebrania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
5. Walne Zebranie obraduje według przyjętego przez siebie porządku obrad.
6. Obradami Walnego Zebrania kieruje
uczestników Walnego Zebrania.

jego

Przewodniczący

wybrany

spośród

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, na jaki zwołano Zebranie,
dopuszczalne jest podejmowanie uchwał kwalifikowaną większością 2/3 głosów
obecnych członków na Zebraniu w następnym wyznaczonym terminie.
§ 22.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
2. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia,
4. zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia i udzielanie Zarządowi absolutorium z jego
wykonania,
5. rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
7. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 23.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz,
odpowiadając przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika. Prezesa,
wiceprezesa oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli i
wiedzy, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch
członków Zarządu działających łącznie.
7

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Posiedzenia Zarządu
zwołuje Prezes.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności
co najmniej połowy składu osobowego Zarządu. W przypadku równowagi
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 24.
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
b. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, wytyczanie kierunków działania ,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d. podejmowanie uchwał w sprawie nadania i odebrania członkostwa honorowego,
nadania członkostwa zwyczajnego i skreślenia z listy członków,
e. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 21 ust.4 niniejszego
Statutu,
f. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem Członków.
g. sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia, w tym uchwalanie jego budżetu,
podejmowanie decyzji w sprawie nabywania i zbywania składników majątkowych,
zaciągania zobowiązań, w tym o charakterze niemajątkowym,
h. podejmowanie uchwał o wstąpieniu do innych organizacji,
i. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
j. podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenie wysokości składki członkowskiej,
k. powoływanie i odwoływanie osób pełniących samodzielne funkcje w Stowarzyszeniu,
w tym ustalanie wielkości ewentualnego zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz
wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia,.
l. w przypadku gdy dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie zatrudnia
pracowników, zarząd pełni rolę pracodawcy i jest właściwy do wszystkich
czynności zgodnie z prawem pracy.
§ 25.
1. W sprawach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu, Stowarzyszenie
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reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Komisję Rewizyjną
2. Członek Zarządu może złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji z 3 miesięcznym
wyprzedzeniem, składając stosowne oświadczenie pozostałym członkom Zarządu.
Komisja Rewizyjna
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna jest Władzą, Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego, który
organizuje jej pracę oraz reprezentuje Komisję na zewnątrz. Przewodniczącego
wybiera Komisja Rewizyjna spośród swoich członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, w
obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji W przypadku
równowagi decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 27.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie
stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym Statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
7. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia do
określonych w § 25 ust. 1 niniejszego Statutu,

9

reprezentacji

w

sprawach

§ 28.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
3. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący w terminie do jednego
miesiąca od jej wyboru.
4. Walne Zebranie członków może odwołać przed upływem kadencji Komisję bądź jej
poszczególnych członków, jeżeli nie realizuje ona, lub nie realizują oni, swoich
zadań. Wniosek o odwołanie Komisji bądź jej członka może zgłosić co najmniej 5
członków Stowarzyszenia. Uchwała o odwołaniu Komisji bądź jej członka wymaga
większości 3/5 spośród obecnych uprawnionych do głosowania.
Rozdział V
Majątek i dochody Stowarzyszenia
§ 29.
Majątek Stowarzyszenia stanowią środki pieniężne, prawa majątkowe i rzeczy, w tym
nieruchomości, nabyte przez
Stowarzyszenie w czasie jego działania.
§ 30.
Stowarzyszenie odpowiada za zaciągnięte zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 31.
Majątek Stowarzyszenia powstaje: a) ze składek członkowskich, b) z darowizn,
spadków i zapisów, c) z dochodów z majątku Stowarzyszenia d) z dotacji i ofiarności
publicznej.
§ 32.
Dochody określone w § 31, mogą być użyte na realizację dowolnego z celów
Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. W przypadku powołania
Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd jest organem powołanym
do składania oświadczeń w kwestii przyjęcia bądź odrzucenia spadku. Zarząd odrzuci
spadek, jeśli długi spadkowe przewyższają wartość składników majątkowych spadku.
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§ 33.
W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie ustanowienia składki
członkowskiej, składki powinny być wpłacane corocznie, do końca I kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu trzech tygodni od otrzymania
powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa
uchwała Zarządu.
§ 34.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę
obowiązującymi przepisami.

finansową oraz rachunkowość zgodnie

z

§ 35.
Wszelkie środki
Stowarzyszenia.

pieniężne

mogą

być

przechowywane

wyłącznie

na

koncie

§ 36
Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i likwidacja Stowarzyszenia
§ 37.
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.
2. Do złożenia wniosku w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
uprawnieni są wyłącznie – Zarząd, Komisja Rewizyjna bądź grupa przynajmniej 5
członków zwyczajnych.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. Likwidatorami zostają członkowie ostatniego Zarządu Stowarzyszenia, chyba że
uchwała Walnego Zebrania Członków stanowi inaczej.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z
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późniejszymi zmianami).
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