STATUT
STOWARZYSZENIA PONAD OGRANICZENIAMI
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ponad Ograniczeniami i w dalszych
postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
1. Siedzibą stowarzyszenia jest miejscowość Gorlice, terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
Posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
§4
1. Stowarzyszenie może używać pieczątki i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§5
1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§6
1. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Ponad Ograniczeniami jest prowadzenie działalności
społecznie użytecznej, świadczenie wszechstronnej pomocy osobom najbardziej
potrzebującym oraz działanie na rzecz dzieci i młodzieży, aby mogli wykorzystywać dany im
przez Boga potencjał, pokonywać ograniczenia oraz prowadzić szczęśliwe życie, wolne od
wszelkich nałogów i uzależnień.

2. Celem Stowarzyszenia Ponad Ograniczeniami jest:
a) Wspieranie w rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin biednych
i dysfunkcyjnych.
b) Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków.
c) Udzielanie pomocy, opieki i wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich,
dysfunkcyjnych, wielodzietnych oraz zagrożonych patologią społeczną, w postaci:
opieki, dokształcania, organizowania wypoczynku i akcji charytatywnych, zakładania
i prowadzenia szkół niepublicznych, świetlic i klubów.
d) Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości.
e) Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka.
f) Przekazywanie młodym ludziom umiejętności liderskich, współpracy i realizowania
ambitnych celów.
g) Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci i integracja osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym (młodych ludzi i ich rodzin).
h) Organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, oświatowych i opiekuńczowychowawczych.
i) Krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
j) Szeroko pojęta profilaktyka uzależnień.
k) Propagowanie chrześcijańskich postaw i wartości, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży.
l) Pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, starszym, niepełnosprawnym,
sierotom, samotnym matkom, bezdomnym i potrzebującym.
m) Inspirowanie ludzi do pozytywnych działań na rzecz drugiego człowieka, lokalnej
społeczności czy kraju.
n) Podejmowanie inicjatyw służących integracji i rozwojowi społeczności lokalnych.
o) Upowszechnianie kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia.
p) Kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności,
opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich.
q) Promowanie idei wolontariatu krajowego i międzynarodowego, tworzenie warunków
stymulujących proces rozwoju i upowszechniania postaw wolontariackich Polaków,
zwłaszcza młodego pokolenia.
r) Tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej,
obywatelskiej i zawodowej młodych Polaków
s) Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu,
marginalizacji społecznej, przemocy i wszelkim innym negatywnym zjawiskom
społecznym.
§7
Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:
a) organizowanie różnych akcji społecznych, eventów, happeningów, koncertów, imprez
kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, turystycznych, festynów, wystaw
i pokazów;
b) organizowanie i prowadzenie międzynarodowych i krajowych konferencji, zjazdów
i warsztatów, głównie dla dzieci i młodzieży;
c) organizowanie żywienia i dożywiania osób ubogich;
d) pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja;
e) organizowanie zbiórek publicznych oraz kampanii społecznych;

f) działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego i podczas ferii zimowych
dla dzieci i młodzieży z Polski oraz UE;
g) prowadzenie pozaszkolnych zajęć artystycznych, sportowych, edukacyjnych
i integracyjnych dla dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie wakacyjnym;
h) podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych;
i) organizowanie pomocy materialnej i duchowej dla dzieci i młodzieży z rodzin
najbardziej potrzebujących;
j) przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży
oraz rozwijanie ich zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości;
k) powoływanie i prowadzenie takich placówek i programów jak:
 świetlice środowiskowe oraz socjoterapeutyczne
 kluby młodzieżowe
 fora i grupy dyskusyjne, poradnie wirtualne
 coaching i mentoring
 poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
l) organizowanie prelekcji, seminariów, spotkań dotyczących uzależnień społecznych,
profilaktyki uzależnień oraz sposobów wychodzenia z uzależnienia;
m) propagowanie idei i celów stowarzyszenia za pomocą ulotek, broszur, gazetek, stron
internetowych, mediów społecznościowych oraz innych nośników informacji;
n) fundowanie i finansowanie stypendiów oraz nagród rzeczowych dla zdolnych uczniów
Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych oraz wybitnych
nauczycieli;
o) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i podmiotami
gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi
i kościołami w kraju i za granicą - w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami
Stowarzyszenia;
p) podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§9
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
c) zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach
Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy stowarzyszenia

organizowanych

przez

§11
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek ustalonych przez władze Stowarzyszenia. W
wyjątkowych sytuacjach członek zwyczajny może złożyć pisemny wniosek do
zarządu stowarzyszenia o tymczasowe zmniejszenie miesięcznej składki bądź jej
czasowe anulowanie. Decyzję podejmuje zarząd.
§12
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i zostanie
przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
§13
Członek wspierający ma prawo:
a) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy stowarzyszenia

przez

§14
Członek wspierający ma obowiązek:
1. wywiązywania się z deklarowanych świadczeń,
2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i jest przyjmowana przez Walne Zgromadzenie
na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
§16
Członek honorowy ma prawo:
a) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych
Stowarzyszenie,
c) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia,
d) korzystać z pomocy stowarzyszenia

przez

e) do zwolnienia ze składek członkowskich.
§17
Członkowie honorowi mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§18
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
d) rażącego działania na szkodę stowarzyszenia,
e) na pisemny wniosek 5 członków Stowarzyszenia
3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje
w terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które podejmuje
stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu. Uchwała walnego zgromadzenia członków
jest ostateczna.
Do momentu rozpatrzenia odwołania, członek Stowarzyszenia jest
zawieszony w prawach członkowskich.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§19
Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§20
Kadencja władz.
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż
jedną kadencję.
§21

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
§22
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne
lub nadzwyczajne.
W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§23
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§24
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez:
1. Zarząd z jego inicjatywy,
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
§25
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
§26
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
g) uchwalanie budżetu,
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
j) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
l) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

n) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może bezwzględną większością głosów odwołać członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, jeżeli nie realizuje on swoich zdań, nie
przestrzega on postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub rażąco
działa na szkodę Stowarzyszenia.
§27
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
§28
Zarząd składa się z 2 do 4 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa
wybiera Zarząd spośród swoich członków.
§29
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§30
Do kompetencji Zarządu należą:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
7. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
8. przyjmowanie subwencji, spadków darowizn i zapisów,
9. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
11. przyjmowanie i skreślanie członków,
12. rozpatrywanie sporów między członkami powstałymi na tle działalności
Stowarzyszenia,
13. sprawowanie funkcji pracodawcy dla pracowników Stowarzyszenia,
14. podejmowanie innych działań wymaganych przez przepisy prawa,
15. zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
Stowarzyszenia i przedstawianie ich odpowiednim organom wskazanym w przepisie
prawa.
§31
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia, składa się z 2 do 4 osób w tym przewodniczącego.

§32
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie raz w roku działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie Walnego Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§33
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)
b)
c)
d)

ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i ofiarności publicznej,
ze środków uzyskanych od instytucji i organizacji rządowych, samorządowych i
pozarządowych.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§34
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3),
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

