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STATUT 

Drewnickiego Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół  

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

„EMPATIA” 

ze zmianami z dnia 23.09.2013 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

„EMPATIA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989r.  Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „EMPATIA”. 

 

§ 2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ząbki. 

 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem województwa mazowieckiego. 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem 

tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
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§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia 

swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym własnych członków oraz powoływać 

biura. 

 

§ 7 

Stowarzyszenie prowadzi swą działalność na rzecz osób chorych psychicznie, ich rodzin i 

opiekunów, oraz osób wymagających wsparcia psychicznego.  

 

§ 8 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 
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Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji 

 

§ 9 

1. Celem   Stowarzyszenia  jest: 

 

 pomoc materialna i pozamaterialna na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i 

opiekunów  

 ochrona i promocja zdrowia psychicznego – poprzez współpracę z psychiatryczną służbą zdrowia 

w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego oraz działalność  

informacyjno-edukacyjną dla osób, rodzin i całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń 

psychicznych, ich leczenia i  zapobiegania 

 promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z powiedzeniem „W zdrowym ciele – zdrowy 

duch” 

 przeciwdziałanie stygmatyzacji, nierówności i dyskryminacji, jakiej doświadczają osoby chorujące 

psychicznie i ich rodziny  

 popieranie rozwoju różnorodnych form działalności ochrony zdrowia w zakresie lecznictwa 

chorób psychicznych;  

 promocja i organizacja wolontariatu; 

 promocja twórczości osób z zaburzeniami psychicznymi 

 

2.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele  w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności poprzez: 

 tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

 organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych,  

 udzielanie  pomocy  osobom   dotkniętym  zaburzeniami psychicznymi  w  ich rehabilitacji i 

integracji  z  otoczeniem  

 ochronę i promocję zdrowia psychicznego poprzez organizowanie i wspieranie działań 

szkoleniowych, kursów, seminariów, warsztatów oraz innych form upowszechniania wiedzy.  

 promocję zatrudnienia i tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą 

psychiczną w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia;  

 tworzenia mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie pozbawionych opieki rodzicielskiej 

i możliwości posiadania własnego mieszkania;  

 



 4 

 świadczenia różnorodnych form pomocy społecznej– w tym w miarę możliwości wsparcia 

finansowego i materialnego osobom chorym oraz członkom stowarzyszenia, które znalazły się w 

szczególnie trudnej sytuacji życiowej;  

 promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia 

  tworzenie i prowadzenie placówek rehabilitacyjnych  

 

3.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, poprzez: 

 tworzenie i prowadzenie grup samopomocowych dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

 organizowanie spotkań integracyjnych, wycieczek, imprez kulturalnych, 

 udzielanie  pomocy  osobom   dotkniętym  zaburzeniami psychicznymi  w  ich rehabilitacji i 

integracji  z  otoczeniem 

 organizowanie i wspieranie działań szkoleniowych, kursów, seminariów, warsztatów oraz innych 

form upowszechniania wiedzy nt. zdrowia psychicznego; 

 promocję zatrudnienia i tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą 

psychiczną w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia;  

 tworzenia mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie pozbawionych opieki rodzicielskiej 

i możliwości posiadania własnego mieszkania;  

 świadczenia różnorodnych form pomocy społecznej– w tym w miarę możliwości wsparcia 

finansowego i materialnego osobom chorym oraz członkom stowarzyszenia, które znalazły się w 

szczególnie trudnej sytuacji życiowej;  

 promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia 

  tworzenie placówek rehabilitacyjnych  

  

 

4. Przy realizacji swoich celów, w zakresie swojej działalności, stowarzyszenie współpracuje z organami 

władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi podmiotami 
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Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 12 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zainteresowane statutową 

działalnością Stowarzyszenia, nie pozbawione praw publicznych, mające pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. zwyczajnych, 

b. wspierających, 

c. honorowych. 

 

§ 13 

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowany 

statutową działalnością Stowarzyszenia, który złożył pisemną deklarację członkowską i został przyjęty w 

poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty 

złożenia deklaracji. 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie 

na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia 

b. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.  

c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

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

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków, 
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c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

d. regularnego opłacania składek. 

 

§ 16 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego 

prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych 

władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 

zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 17 

1. Członkostwo ustaje przez:  

a. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,  

b. skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia (Zarządu 

Oddziału) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,  

c. wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia (Zarządu Oddziału) za działanie 

na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodnie ze statutem, względnie z zasadami współżycia 

społecznego,  

d. śmierć członka,  

e. utratę osobowości prawnej,  

 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty 

doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym 

Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 
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Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia 

§ 18 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 19 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować 

o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

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 organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym 

można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. 

 

§ 20 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych 

do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu 

na liczbę obecnych członków. 

 

§ 21 

1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.  

2. Funkcje we władzach Stowarzyszenia na tym samym stanowisku można pełnić najwyżej przez 

dwie kolejne kadencje. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 22 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, 

i co 3 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem 



 8 

Walnego Zebrania.  

4. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się Walne Zebrania Członków w drugim 

terminie (wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później) – bez względu na liczbę obecnych członków. 

zwołania. 

5. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy, 

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 

dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane 

 

§ 23 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b. uchwalanie zmian statutu, 

c. wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych władz Stowarzyszenia. 

 

Zarząd 

§ 24 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 5 do 8 osób, w tym Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

3. Na pierwszym posiedzeniu po wyborach Zarządu oprócz Prezesa konstytuuje się on we własnym 

zakresie. 

4.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 
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5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów, rozstrzyga głos prezesa 

Zarządu Stowarzyszenia.  

6. Zebraniom Zarządu przewodniczy każdorazowo prezes, a w razie jego nieobecności vice-prezes 

Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 25 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

g. zwoływanie Walnego Zebrania, 

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.  

i. udzielanie pełnomocnictw poszczególnym członkom zarządu i zatrudnionym pracownikom w 

zakresie realizacji działalności Statutowej. 

j. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia i zatrudniania  

pracowników. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy na 

pierwszym posiedzeniu komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji i sekretarza. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak 

niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 

§ 27 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
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b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,, 

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 

d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 

e. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego 

bezczynności, 

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a. być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku 

małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami  

b. być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu poniesionych kosztów 

lub wynagrodzenia. 

d. łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej  z członkostwem w Zarządzie. 

 

 

Rozdział V - Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 28 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a. składki członkowskie, 

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, sponsoring, 

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty 

2. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną i odpłatną działalność statutową według ogólnych 

zasad określonych w odrębnych przepisach w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.  

Cały dochód Stowarzyszenia  służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 

podziału między członków Stowarzyszenia. 

3. Dla ważności pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych wymagane są 

podpisy dwóch osób - Prezesa lub jednego z  Wiceprezesów i Skarbnika. 

4. Dla ważności innych pism wymagane są podpisy dwóch osób - Prezesa lub jednego z  

Wiceprezesów i Sekretarza Stowarzyszenia. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może upoważnić jedną osobę do 

reprezentacji, podejmowania decyzji merytorycznych oraz składania ważnych 
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oświadczeń woli i podpisów. 

 

§29 

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

2. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 ze 

statutowego celu Stowarzyszenia. 

4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

§ 30 

1. Rachunkowość prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym. 
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Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§31 

1. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na 

liczbę obecnych w drugim terminie. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa 

sposób przeprowadzenie likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. Do spraw nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 7.04.1989 r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 

późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 

 

 

 


