
STATUT
Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz 

Osób Potrzebujących Pomocy DROGA
w Olsztynku

Rozdział I

§1

1. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA zwane w 
dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, przepisów niniejszego statutu oraz innych obowiązujących 
przepisów prawa.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią z nazwą Stowarzyszenia.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest ul. Świerczewskiego 19, 11-015 Olsztynek.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II

Cele i zadanie Stowarzyszenia

§3

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie wsparcia na rzecz osób potrzebujących w 
zakresie szeroko pojętej polityki społecznej i zdrowotnej polegającej na realizacji zadań w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia, integracji społecznej, pracy socjalnej, profilaktyki i leczenia 
uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem grup podwyższonego ryzyka.
Stowarzyszenie będzie podejmować działania na rzecz osób potrzebujących 
w obszarze profilaktyki i ograniczania przemocy w rodzinie, upowszechniania równości płci, 
wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podejmowanie działań o 
charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, szkoleniowym i zawodowym. 
Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym oraz 
prowadzenie badań naukowych.

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi 
bądź zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności poprzez:
1. pomoc i integrację społeczną, pracę społeczną na rzecz osób i rodzin 
w trudnej sytuacji życiowej;
2. szkolenia dla pracowników administracji w zakresie efektywnych metod wdrażania terapii i 
lecznictwa oraz kształtowania narzędzi polityki społecznej na poziomie lokalnym lub regionalnym;
3. promocja i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dostępu do edukacji, 
w tym w szczególności e-zdrowia oraz e-edukacji polegającej na tworzeniu i rozbudowie serwisów 
internetowych dotyczących m.in.: ochrony zdrowia, profilaktyki uzależnień;
4. rozwój i promocja serwisów w zakresie e-edukacji i e-oświaty umożliwiających powszechny 
dostęp mieszkanców do informacji i serwisów na temat edukacji szkolnej, akademickiej i 
pozaszkolnej;
5. tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznosciowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym;
6. prowadzenia działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej;
7. promocję zatrudnienia i aktywizację społeczno-zawodową osób pozostających bez pracy lub 



zagrożonych zwolnieniem;
8. upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równości płci;
9. podejmowanie terapii uzależnień o charakterze innowacyjnym, nowatorskich
polegających na wdrażaniu nowoczesnych technik leczenia we współpracy z
jednostkami naukowymi, badawczymi, terapeutycznymi i organami pomocy
społecznej;
10. działalność wspierającą rozwój przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do osób 
powracających na rynek pracy, w tym przedsiębiorczości społecznej;
11. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji;
12. promocję i organizację wolontariatu;
13. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe 
oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w pkt. 1-23 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
14. aktywizowanie społeczeństwa, naukę samopomocy i usamodzielnianie osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin;
15. prowadzenie, redagowanie, opiniowanie, ewaluowanie i upowszechnianie rozwiązań 
dotyczących wypracowania standardów w instytucjach pomocy społecznej i rynku pracy;
16. promowanie dobrych praktyk z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej;
17. propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki;
18. świadczenie pomocy w zakresie materialnym i niematerialnym w formie poradnictwa 
psychologicznego i zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy, 
wyżywienia, zakwaterowania, diagnostyki i terapii psychologicznej;
19. prowadzenie poradnictwa prawnego, w szczególności w zakresie przestrzegania praw 
obywatelskich, praw człowieka oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji;
20. organizowanie szkoleń, doradztwa, seminariów
21. współpraca z instytucjami i organami państwowymi, rządowymi, samorządowymi, 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami;
22. wykonywanie zadań na podstawie porozumień i umów zawartych z państwowymi, 
samorządowymi jednostkami i organizacjami;
23. współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w celu realizacji zadań statutowych;
24. tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 
aktywizowanie środowisk i osób marginalizowanych;
25. działania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
26. realizacja działań o charakterze edukacyjnym.
27. prowadzenie badań naukowych.

§5

1. Stowarzyszenie może podjąć się prowadzenia ośrodka terapii psychologicznej, badań 
diagnostycznych, leczenia, rehabilitacji leczniczej, pielęgnacji chorych i prowadzenia działalności 
profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego przez uprawnionych do 
tego specjalistów terapeutów i psychologów;
2. Stowarzyszenie może podjąć się prowadzenia specjalistycznych form wsparcia na rzecz osób 
potrzebujących w zakresie opieki środowiskowej, form pośrednich (oddział dzienny, hospitalizacja 
domowa), opieki całodobowej (stacjonarnej).

§6

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która przyjmuje do realizacji i
popiera jego cele i zadania, została zaakceptowana przez wszystkich członków Zarządu, wpisania 
do rejestru i opłaciła składkę członkowską.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia w skład członków Stowarzyszenia przysługuje 



prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej.
4. Członkiem Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy.
5. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) rzeczywistych - osoby fizyczne;
2) wspierających – osoby prawne;
6. Członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie deklaracji 
pisemnej.

§7

1. Członkom rzeczywistym przysługuje czynne i bierne prawo wyboru władz Stowarzyszenia.
2. Członkom rzeczywistym i wspierającym przysługuje:
1) prawo kierowania ocen, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia;
2) prawo uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez władze 
Stowarzyszenia;

§8

1. Członkowie przestrzegają postanowień, uchwał Walnego Zebrania oraz uchwał Zarządu;
2. Członkowie regularnie opłacają składki członkowskie oraz pozyskują środki na cele statutowe 
lub uczestniczą w realizacji zadań;
3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji 
celów Stowarzyszenia.

§9

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych;
2) skreślenia z listy członków z powodu nie wywiązywania się z celów statutowych, a także utraty 
zdolności do czynności prawnych oraz praw publicznych o których mowa w art. 5 ust. 1 statutu;
3) działalności niezgodnej ze statutem lub działaniem na niekorzyść ze
Stowarzyszenia;
4) nie opłacania co najmniej dwóch składek członkowskich;
5) na skutek śmierci.
2. O utracie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 2-4 decyduje Zarząd, członkowi 
przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

IV Rozdział

Struktura organizacyjna

§10

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

§11

1. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków raz w roku.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia;
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, zaproszeni przez władze
Stowarzyszenia goście oraz osoby lub reprezentanci tych osób, których uprawnienia wynikają z 
przepisów prawa;



4. Walne Zebranie Członków może podejmować ważne uchwały zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków stowarzyszenia. Głosowanie jest jawne.
5. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej 14 dni 
przed terminem zebrania.

§12

1. Do Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian;
2) wybieranie i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia z określonych funkcji pełnionych 
przez poszczególne osoby;
3) ocenianie i planowanie kierunków działalności;
4) ustalanie wysokości składek członkowskich;
5) udzielanie absolutorium Zarządowi;
6) ocenianie pracy Komisji Rewizyjnej;
7) przyjmowanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej;
8) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku po jego 
rozwiązaniu;
9) Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę dotyczącą zatrudniania członków Zarządu i ustala
wysokość wynagrodzenia.

Zarząd

§13

1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz;
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik.
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji, pozostali 
członkowie Zarządu mogą uzupełnić jego skład poprzez kooptację z członków Stowarzyszenia. W 
skład Zarządu nie można dokooptować więcej niż dwie osoby. Osoby, które zostały członkami 
Zarządu w trybie kooptacji muszą zostać zatwierdzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia. W przypadku braku takiej zgody Walne Zebranie dokonuje wyboru nowych 
członków Zarządu w miejsce osoby dokooptowanej.
4. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
5. Zebrania Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub inną osobę z Zarządu upoważnioną przez 
Prezesa.
6. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności najmniej trzech członków 
Zarządu.
7. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Zarząd w każdym terminie.

§14

Do obowiązków Zarządu należy:
1) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków;
2) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia;
3) opracowanie harmonogramu działania;
4) przyjmowanie członków Stowarzyszenia;
5) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
6) współpraca z instytucjami i organizacjami, z którymi Stowarzyszenie współdziała;
7) podejmowanie uchwał dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia;
8) powoływanie kapituły, której celem będzie przyznawanie wyróżnień osobom i instytucjom;
9) udzielanie pełnomocnictw;
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

§15



1. Prezes i wiceprezes Stowarzyszenia zamiennie przewodniczą posiedzeniom Zarządu.
2. Prezes i wiceprezes organizują i koordynują pracę Członków Zarządu.
3. Prezes i wiceprezes podpisują uchwały Zarządu, protokoły z ich obrad oraz inne dokumenty 
związane z realizacją planów i budżetu Stowarzyszenia. Przy podpisywaniu dokumentów potrzebny
jest podpis jednej z dwóch w/w osób.
4. Prezes i wiceprezes organizują wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz 
Zarządu Stowarzyszenia.
5. Prezes i wiceprezes organizują współpracę z innymi organizacjami.
6. Prezes i wiceprezes kierują bieżącymi pracami Stowarzyszenia.
7. Prezes i wiceprezes mogą zatrudnić pracowników do realizacji zadań Stowarzyszenia.

§16

1. Sekretarz Zarządu – organizuje i koordynuje prace Zarządu, opracowuje projekty uchwał pod 
kątem ich zgodności ze statutem Stowarzyszenia oraz przepisami prawa, przygotowuje plany 
działania Stowarzyszenia.
2. Skarbnik Zarządu – przygotowuje plany budżetowe, nadzoruje realizację budżetu 
Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§17

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, przewodniczącego, sekretarza oraz członka.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która zasiada w Zarządzie Stowarzyszenia 
lub jest etatowym pracownikiem Stowarzyszenia.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej przez upływem kadencji 
pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dokooptować w jej skład tylko jedną osobę z 
pośród członków Stowarzyszenia. Dokonana kooptacja wymaga zatwierdzenia przez Walne 
Zebranie Członków. W przypadku braku takiej zgody Walne Zebranie dokonuje wyboru członka 
Komisji Rewizyjnej w miejsce osoby dokooptowanej.
5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów. Kworum potrzebne do podjęcia 
decyzji wynosi 3 osoby.

§18

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1. Badanie sprawozdania finansowego Zarządu;
2. Badanie realizacji zadań opisanych w sprawozdaniu finansowym;
3. Badanie realizacji dotacji, zadań zleconych, grantów i innych środków finansowych oraz 
rzeczowych pozyskiwanych przez Stowarzyszenie;
4. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie nie przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia. Każde odwołania Komisja Rewizyjna rozpatruje na najbliższym posiedzeniu od 
chwili wpływu odwołania.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być karani za przestępstwo umyślne. Zobowiązuje się 
członków Komisji Rewizyjnej do złożenia oświadczeń w w/w kwestii;
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni z Członkami Zarządu i nie może 
być między nimi zależności służbowych.

                                                                         Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§19

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się wpływy z :



1) składek członkowskich;
2) darowizn gotówkowych i rzeczowych;
3) spadków i zapisów;
4) dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej;
5) dochodów ze wszelkiego rodzaju imprez organizowanych przez Stowarzyszenie;
6) dotacji, zleceń oraz granów na realizacje zadań, w tym środków z funduszy
krajowych oraz unijnych;
7) innych wpłat prawem nie zakazanych.
2. Środki pieniężne niezależne od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

§20

1. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza i rozporządza Zarząd.
2. Majątek może być używany wyłącznie przez cele statutowe.
3. Zakazy obowiązujace w Stowarzyszeniu określają przepisy zawarte w art. 20 ust. 1pkt 6 ppkt a, 
b, c, d ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§21

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia 
upoważniony jest jednoosobowo prezes lub wiceprezes Stowarzyszenia.

Rozdział VI

Zamiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§22

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 
Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3 głosów przy 
obecności nie mniejszej niż 50% członków Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w przypadku podjęcia decyzji o
rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w sprawie majątku Stowarzyszenia.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami 
Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DZ.U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi 
zmianami) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział VII

Przepisy przejściowe

§23

1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 
sądu rejestrowego.


