STATUT
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Odkrywka” i jest zwane dalej Stowarzyszeniem. Działa ono
w oparciu o niniejszy Statut oraz obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawę
z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,
poz. 1393).
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bytom.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
również poza granicami kraju.
§3
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
2. Prawo do używania nazwy „Odkrywka” i symbolu graficznego, którego kopia stanowi
załącznik nr 1 do Statutu, jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
§4
Stowarzyszenie może podejmować współpracę w celu realizacji zadań statutowych
z innymi organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju
i za granicą oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§5
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju osób, rodzin, instytucji,
organizacji i środowiska lokalnego poprzez wspieranie inicjatyw w obszarach:
1) pomocy społecznej i psychologicznej;
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2)
3)
4)
5)
6)

nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
kultury, kultury fizycznej i sportu;
ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i lokalnego;
ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw dziecka.
§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1) działania edukacyjne, profilaktyczne, terapeutyczne i kulturalne wspomagające
wszechstronny rozwój osób tworzących rodzinę oraz rodzin jako całości, zwłaszcza
zapobieganie występowaniu negatywnych zjawisk społecznych;
2) tworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz
ośrodków wspierania rodziny;
3) opracowywanie i realizowanie programów pomocy adresowanych do dzieci,
młodzieży oraz dorosłych;
4) opracowywanie
oraz
realizowanie
programów
aktywizacji
społecznej
i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym
uwzględnieniem osób bezrobotnych oraz osób starszych;
5) tworzenie i propagowanie nowych form, technik i metod działania w zakresie
edukacji, profilaktyki społecznej, pomocy społecznej i psychologicznej, ochrony praw
dziecka i rodziny, zapobiegania zagrożeniom współczesnego świata oraz wszelkiego
rodzaju patologiom społecznym;
6) prowadzenie działalności szkoleniowo - edukacyjnej dla osób, organizacji
i instytucji, a w szczególności organizowanie i prowadzenie spotkań, forum,
konferencji, kongresów, warsztatów, konsultacji w przedmiocie edukacji,
wychowania, pomocy społecznej i psychologicznej, kształtowania postaw
prospołecznych, prozdrowotnych i obywatelskich, wolontariatu oraz przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom społecznym;
7) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób, rodzin i instytucji
potrzebujących pomocy;
8) inicjowanie i prowadzenie wydarzeń oraz kampanii społecznych upowszechniających
wiedzę z zakresu działania Stowarzyszenia;
9) inicjowanie i organizowanie programów, projektów i kampanii angażujących ludzi
wokół idei wzajemnej pomocy, wolontariatu, budowania społeczeństwa
obywatelskiego;
10) współpracę z organami władzy państwowej i samorządowej, instytucjami
publicznymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem
lokalnym.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Członków zwyczajnych;
2) Członków wspierających;
3) Członków honorowych.
§8
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, nie została pozbawiona praw publicznych i jest obywatelem
polskim lub cudzoziemcem.
2. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą
zarejestrowania Stowarzyszenia.
3. Nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie uchwały podjętej
w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia przez kandydata pisemnej deklaracji złożonej
Zarządowi Stowarzyszenia zawierającej rekomendacje dwóch członków zwyczajnych.
4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, osoba zainteresowana ma prawo,
w terminie czternastu dni od daty doręczenia pisma informującego o odmowie przyjęcia,
złożyć odwołanie do Walnego Zebrania, za pośrednictwem Zarządu, a Walne Zebranie
rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania
w przedmiocie przyjęcia bądź jego odmowy do grona członków Stowarzyszenia jest
ostateczne.
§9
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
c. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d. korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach,
zgodnie z jego statutowymi założeniami.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia,
c. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
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§ 10
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje swoją pomoc oraz
zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji i jednej rekomendacji
członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
§ 11
1. Członek wspierający ma prawo:
a. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
b. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Utrata statusu członka honorowego następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członek honorowy ma prawo:
a. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
b. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek:
a. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:
a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem
Stowarzyszenia,
b. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu naruszania Statutu (w tym nieopłacania
składek członkowskich), regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działań
naruszających dobre imię Stowarzyszenia lub z powodu naruszania mienia
Stowarzyszenia,
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c. rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia,
d. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych (członkowie zwyczajni oraz
honorowi), pozbawienia praw publicznych (członkowie zwyczajni oraz honorowi)
śmierci członka (członkowie zwyczajni oraz honorowi), pozbawienia lub utraty
osobowości prawnej przez członka.
2. Członek, w stosunku do którego została podjęta uchwała Zarządu o wykluczeniu z grona
członków Stowarzyszenia, ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu na
piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko
Walnego Zebrania jest ostateczne. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie,
odwołującemu się nie przysługują prawa członkowskie.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem;
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym,
w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków bezwzględną większością głosów.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Są one jednak
zobowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mogą sprawować swoje
funkcje dłużej niż jedną kadencję.
4. Członkowie władz Stowarzyszenia z tytułu funkcji pełnionych w tych władzach nie
otrzymują wynagrodzenia.
5. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania
ich kadencji Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty,
w której wystąpiła przyczyna skutkująca zmniejszeniem składu Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu podjęcia uchwały
lub uchwał dotyczących uzupełnienia składu organu, którego to dotyczy. Uchwały
Walnego Zebrania w sprawie uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej
podejmowane są w trybie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§ 17
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą
w nim udział wszyscy członkowie.
2. Walne Zebranie może być zwoływane w trybie:
a. zwyczajnym;
b. nadzwyczajnym.
§ 18
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata
jako sprawozdawczo - wyborcze. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad
członkowie są zawiadamiani w terminie co najmniej czternastu dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zebrania.
2. Zwyczajne Walne Zebranie członków powinno odbyć się nie później niż w terminie
dwóch miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym
jest rok kalendarzowy.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy;
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej przedkładany Zarządowi;
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
przedkładany Zarządowi.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c powyżej powinien zawierać co najmniej listę
spraw, dla których Walne Zebranie ma być zwołane, względnie proponowany porządek
obrad.
5. O ile Statut nie stanowi inaczej, Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane
w terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku w tej sprawie i obradować nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
6. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają w sposób jawny
zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
7. Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący Walnego Zebrania, którego każdorazowo
wybiera w drodze głosowania jawnego Walne Zebranie. Przewodniczący wybierany jest
poprzez podjęcie uchwały o wyborze, która zapada zwykłą większością głosów.
Przewodniczący może wybrać spośród obecnych na Walnym Zebraniu protokolanta dla
celów protokołowania przebiegu Walnego Zebrania.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania przeważający głos
ma przewodniczący Walnego Zebrania.
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§ 19
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
z działalności Stowarzyszenia,
c. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia
za miniony rok obrotowy,
d. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. uchwalanie zmian Statutu,
f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, także
w przypadku konieczności uzupełnienia składu wyżej wymienionych organów
Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
j. ustalanie wysokości składek członkowskich,
k. rozpatrywanie spraw niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie jest uprawnione do dokonywania zmian niniejszego Statutu. Zmiany te są
uchwalane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Zarząd
§ 20
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd liczy od 3 do 5 członków Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie.
3. W skład Zarządu wchodzą Prezes, jeden lub dwóch Wiceprezesów i do trzech członków.
§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje je w stosunku do osób
i podmiotów trzecich.
2. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający
w Zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Uchwały Zarządu są podejmowane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów w obecności wszystkich członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów, głos
decydujący ma Prezes Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu lub częściej w razie
potrzeby.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,
podjęcia uchwały o jego odwołaniu lub w przypadku śmierci członka Zarządu.
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6. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w przypadku:
a. niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji,
b. działania na szkodę Stowarzyszenia,
c. naruszenia przepisów prawa lub statutu,
d. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesów Zarządu.
§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z zapisami Statutu oraz uchwałami
i wytycznymi Walnego Zebrania,
b. realizacja uchwał Walnego Zebrania,
c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d. koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz organizowanie w tym celu współpracy
z instytucjami, organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się
korzystna dla realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
e. zwoływanie Walnych Zebrań,
f. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podania ich
do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i dysponowanie jego majątkiem,
h. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
i. podejmowanie decyzji w celu nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
j. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego,
k. nadawanie i pozbawianie członkostwa zwyczajnego i wspierającego,
l. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
Komisja Rewizyjna
§ 23
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
§ 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu jako głos
doradczy.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może:
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a. być jednocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
b. być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku
w szczególności poprzez dokonywanie przeglądu ksiąg, dokumentów i badanie stanu
majątkowego,
b. składanie sprawozdań z własnej działalności na posiedzeniu Walnego Zebrania,
c. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
d. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie
wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych uchybień,
e. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie
absolutorium Zarządowi.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić:
a. wpływy ze składek członkowskich,
b. spadki, zapisy, darowizny,
c. wpływy z działalności statutowej,
d. wpływy ze zbiórek publicznych i kampanii,
e. dotacje otrzymywane przez Stowarzyszenie,
f. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
g. dochody ze sponsoringu.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania
powiadomienia o przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia.
§ 27
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.
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§ 28
Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jej członków, członków władz oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie władz 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, pieczy zastępczej lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz 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. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego
Stowarzyszenia;
d. dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania albo na
mocy postanowienia sądu zarządzającego likwidację Stowarzyszenia.
2. Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia powinien zostać
złożony Zarządowi wraz z pisemnym wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania członków
Stowarzyszenia w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia. Wniosek powinien
wskazywać przyczyny, z powodu których Stowarzyszenie w ocenie wnioskodawców
powinno zostać rozwiązane.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia w terminie dwóch tygodni od daty wpłynięcia
wniosku, o którym mowa w ust. 2. W przypadku braku możliwości zwołania Walnego
Zebrania, które mogłoby podjąć wiążącą uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zarząd
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wnioskodawców pisemnie ze wskazaniem
najbliższego możliwego terminu, w którym takie Walne Zebranie może się odbyć.
4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do
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głosowania.
5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wskazuje likwidatora
Stowarzyszenia, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku
Stowarzyszenia.
6. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd, zarządza on jego likwidację, wyznaczając
likwidatora.
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