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1. Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym i ich
rodzinom, przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego życia, oraz stworzenie opieki i
rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, którzy
przez całe życie będą wymagali specjalnych form opieki i pomocy a w szczególności:
1) podejmowanie starań w celu uzyskania możliwie pełnego zrzeszania rodziców, opiekunów i
przyjaciół dzieci i osób niepełnosprawnych,
2) współdziałanie z władzami lokalnymi i innymi grupami zainteresowanych osób w
stworzeniu kompleksowego systemu opieki i rehabilitacji złożonego z placówek w
zależności od wieku i typu schorzenia,
3) udzielanie pomocy rodzinom w zakresie zaspakajania ich potrzeb psychicznych,
edukacyjnych, życiowych i materialnych. Informowanie rodziców bądź opiekunów
prawnych o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
oraz pomoc w realizowaniu tych uprawnień.

§4.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

1. Stowarzyszenie może posiadać terenowe jednostki organizacyjne zwane oddziałami.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają odrębną osobowość prawną.
3. W ramach Stowarzyszenia mogą działać niesamodzielne jednostki organizacyjne zwane
biurami i przedstawicielstwami.
4. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi organizacjami w ramach Związku Stowarzyszeń,
oraz zawierać różnorodne porozumienia o współpracy.
5. Stowarzyszenie może przystępować do spółek lub innych jednostek gospodarczych w celu
pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych.
6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność statutową na pracy społecznej swych członków.

§ 3.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas działania jest nieograniczony.
4. Stowarzyszenie używa pieczęci: Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom
Niepełnosprawnym.
5. Stowarzyszenie może ustanawiać własne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz
z innymi wyróżnieniami i nagrodami osobom fizycznym i osobom prawnym.
6. Stowarzyszenie może stosować na zewnątrz nazwę skróconą „Stowarzyszenie NEURON”.

§ 2.

Stowarzyszenie" NEURON" Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym zwane dalej
Stowarzyszeniem prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o
stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. U. nr 79.poz.888 z 2001 r wraz z późniejszymi zmianami)
oraz postanowień niniejszego statutu

§ 1.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIA "NEURON" POMOCY DZIECIOM
I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

§ 6.
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§ 7.
Członkami zwyczajnymi mogą być:
1) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności bądź inne
orzeczenie o niezdolności do pracy,
2) rodzeństwo, rodzice lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych,

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Zwyczajnych,
2) Wspierających,
3) Honorowych.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
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1. Dla zapewnienia działalności statutowej Stowarzyszenie może na podstawie obowiązujących
przepisów prawnych:
1) powołać fundację,
2) prowadzić działalność produkcyjno - handlowo - usługową. gospodarczą wyłącznie
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego
2. Stowarzyszenie dla wykonania swoich zadań może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność statutową nieodpłatnie. Dopuszcza się
prowadzenie działalności odpłatnie w zakresie wydawania publikacji, szkoleń, turnusów
rehabilitacyjnych, koloni, obozów, wczasów, wycieczek.

§ 5.

2. Prowadzenie na zlecenie, oraz ze środków własnych w ramach możliwości finansowych i
kadrowych:
1) różnorodnych usług ( placówki, zespoły, akcje, warsztaty, punkty konsultacyjne, świetlice
środowiskowe, itp.),dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych
2) form nowatorskich i eksperymentalnych ( programy działań),
3) działalności wydawniczo-informacyjnej związanej z pomocą osobom niepełnosprawnym
3. Organizowanie różnych form wypoczynku:
1) kolonie, obozy, wczasy, wycieczki, imprezy sportowe, imprezy kulturalno-oświatowe,
spotkania integracyjne
2) turnusy rehabilitacyjne ogólno usprawniające z programem rekreacyjno- wypoczynkowym,
usprawniająco-rekreacyjne
3) turnusy rehabilitacyjne, rekreacyjno-sportowe i sportowe,
4. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijanie kontaktów współpracy
między społecznościami, Nawiązanie współpracy ze środowiskami naukowymi, instytucjami i
organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich integracji ze
środowiskiem rówieśników.
5. Podejmowanie działań na rzecz promocji i organizacji wolontariatu dla potrzeb osób
niepełnosprawnych
6. Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji dzieci młodzieży i
dorosłych osób niepełnosprawnych, celem jej wykorzystania,
7. Propagowanie w społeczeństwie problemów i potrzeb dzieci i młodzieży oraz dorosłych
niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwego stosunku społecznego do tych problemów
8. Stowarzyszenie stawia sobie za cel integrację ze środowiskiem i przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu niepełnosprawnych.
9. Praca nad właściwym ukierunkowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych
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Utrata członkostwa następuje w razie:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu,
2) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków na
wniosek Zarządu w wyniku naruszenia postanowień statutu,
3) śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej,
4) skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki przez okres pół roku pomimo
upomnienia na podstawie uchwały Zarządu. Od powyższej decyzji przysługuje złożenie
odwołania do Walnego Zebrania Członków na piśmie poprzez Zarząd.

§ 14.

1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Stowarzyszenia,
2) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki.
2. Członek wspierający jest obowiązany do popierania działalności Stowarzyszenia oraz
regularnego płacenia składki.

§ 13.

Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§ 12.

Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział z głosem doradczym w zebraniach Stowarzyszenia,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia,
2) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
3) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4) korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd.

§ 10.
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§ 9.
Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie zasłużone dla działalności Stowarzyszenia
po nadaniu członkostwa uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Członkami wspierającymi mogą być pełnosprawne lub niepełnosprawne:
1) osoby fizyczne
2) osoby prawne popierające działalność statutową Stowarzyszenia
Osoby te stają się członkami po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu na podstawie
złożonej deklaracji przystąpienia.

§ 8.

Osoby te stają się członkami po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu na podstawie
złożonej deklaracji przystąpienia.
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1. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
1) kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie corocznych sprawozdań
ze swej działalności,
3) ustalanie wysokości składek członkowskich,
4) rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał i ustalanie regulaminów i harmonogramów dotyczących działalności
statutowej Stowarzyszenia,

§ 17.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Zebranie staje się
prawomocne gdy uczestniczy w nim co najmniej 50% + 1 aktualnych członków
Stowarzyszenia tzw. kworum.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalanie kierunków działania na okres kadencji,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez Członków Stowarzyszenia i Zarządu,
6) nadawanie honorowego członkostwa,
7) uchwalanie zmian statutu,
8) podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków, oraz o rozwiązaniu, Stowarzyszenia i
przeznaczenia jego majątku.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest 1 raz w roku, a ponadto
nadzwyczajne:
1) na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków.
4. O terminie oraz proponowanym porządku obrad zawiadamia się członków na 7 dni przed
terminem poprzez:
1) pocztę – listem,
2) osobiste doręczenie do członka,
3) informację telefoniczną lub internetową.
5. Uchwały Walnego zapadają zwykłą większością głosów zgodnie z § 15. ust. 4.
6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zebranie w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia
wniosku.

§ 16.

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
4. Uchwały władz w normalnym trybie zapadają zwykłą większością głosów tj. 50% +1 w
obecności co najmniej 50% aktualnego stanu osobowego członków, w razie równej liczby
głosów po dyskusji głosowanie jest powtórzone. Po powtórzeniu głosowania (tj. po drugim
głosowaniu), w razie równej ilości głosów uchwała zostaje odrzucona.

§ 15.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
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1. Oddział jest terenową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia posiadającą własną
osobowość prawną.

§ 20.

Rozdział V
Oddziały Stowarzyszenia

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola - co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości, oraz zgodności z przepisami
prawa całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem
działalności finansowej,
2) składanie Zarządowi ocen, uwag i wniosków wynikających z kontroli,
3) Komisja Rewizyjna zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb co najmniej dwa razy do roku.

§ 19.
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Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni;

§ 18.

6) współpraca z władzami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
7) powoływanie komisji, sekcji i zespołów problemowych, oraz uchwalanie ich regulaminów,
8) zaciąganie zobowiązań majątkowych,
9) uchwalanie planu działalności i budżetu, oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 - 8 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków, w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
1) Przewodniczący Zarządu,
2) Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
3) Skarbnik Zarządu,
4) Sekretarz Zarządu,
5) Członkowie Zarządu,
4. Prezydium Zarządu stanowi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik,
Sekretarz.
5. Podstawowym zadaniem Przewodniczącego Zarządu jest organizowanie bieżącej działalności
Stowarzyszenia oraz kierowanie nim miedzy posiedzeniami Zarządu.
6. Dwóch członków Zarządu tj. Przewodniczący i Skarbnik reprezentują Stowarzyszenie na
zewnątrz i działają w jego imieniu.
7. Organizację wewnętrzną Stowarzyszenia i szczegółowy zakres obowiązków Członków
Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Księgowej określa „Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia
NEURON, zatwierdzony uchwałą Zarządu.
8. Do obowiązków każdego z członków Zarządu należy również wykonywanie przydzielonych im
indywidualnych zadań przydzielanych przez Prezydium Zarządu.
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1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze, oraz prawa
niematerialne otrzymywane na własność lub do korzystania.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpłaty członków wspierających,
3) krajowe i zagraniczne dotacje, darowizny, zapisy, spadki, zbiórki publiczne,
4) wpływy ze źródeł krajowych i zagranicznych na prowadzenie określonych przedsięwzięć,
5) zyski z działalności gospodarczej wg odrębnych przepisów,
6) inne wpływy prawem nie zabronione.

§ 22.

Rozdział VI
Fundusze i majątek Stowarzyszenia

-6-

1. Organami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału.
2. Najwyższą władzą Oddziału jest Zebranie Członków Oddziału które tworzą wszyscy
Członkowie Oddziału.
3. Zebranie Członków Oddziału zwołuje Przewodniczący Oddziału który zawiadamia
jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia.
4. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczą z głosem doradczym w zebraniu Członków
Oddziału
5. Zarząd Oddziału jest organem wykonawczym Oddziału powoływanym przez Zebranie
Członków Oddziału i składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
6. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Oddziału.
7. Zarząd Oddziału składa Zarządowi Stowarzyszenia w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia
roku sprawozdanie z działalności programowej oraz finansowej Oddziału.

§ 21.

2. Oddział działa na podstawie własnego statutu opartego na statucie Stowarzyszenia.
3. Oddział występuje pod nazwą Stowarzyszenia z dodaniem miejscowości w której znajduje się
siedziba oddziału.
4. Oddziały Stowarzyszenia tworzy i likwiduje Zarząd Stowarzyszenia przez podjęcie w tej
sprawie uchwały.
5. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na podstawie pisemnego
wniosku co najmniej 15 członków założycieli Oddziału.
6. Do wniosku o powołanie Oddziału dołącza się:
1) listę członków założycieli Oddziału z podaniem danych osobowych,
2) protokół z posiedzenia założycielskiego z informacją o powołaniu Zarządu Oddziału,
3) projekt statutu Oddziału przyjęty przez założycieli Oddziału.
7. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia o utworzeniu Oddziału powinna zawierać:
1) datę powstania Oddziału,
2) nazwę Oddziału,
3) terytorialny zakres działania Oddziału,
4) siedzibę Oddziału,
5) dane osobowe członków pierwszego Zarządu Oddziału.
Na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Zarząd Oddziału występuje do właściwego
Sądu o zarejestrowanie Oddziału.
8. Uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3
głosów z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Oddziału jeśli dalsze istnienie
Oddziału byłoby niecelowe ze względu na znikomą jego aktywność.
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Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej
liczby członków Stowarzyszenia.

§ 26.

Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Zebranie Członków
Oddziału i zapadają one zwykłą większością tj. 50% +1 głosów w obecności co najmniej 50%
ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Zmiana statutu nie może dotyczyć jego
podstawowego celu.

§ 25.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
2. Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.) zabrania się
a) 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 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",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania , majątku 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 z celu statutowego
d) 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.
3 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że cały dochód z tej
działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

§ 24.

1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia lub
Oddziału oraz udzielanie pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy
Przewodniczącego i Skarbnika.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 23.

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest do realizacji celów Stowarzyszenia oraz pokrycia
jego niezbędnych kosztów.
4. Do prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Zarząd tworzy jego zakłady i
powołuje osoby odpowiedzialne za prowadzoną działalność gospodarczą, która może być
wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Wpływy z działalności
gospodarczej mogą być przeznaczone tylko na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
5. Oddział może realizować statutowe cele również poprzez prowadzenie działalności
gospodarczej wyłącznie dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego która
podlega rejestracji w miejscowym właściwym urzędzie skarbowym. Oddział posiada rachunek
bankowy w jednym z lokalnych banków.

§ 27.

STOWARZYSZENIE
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1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Niniejszy statut zatwierdzono uchwałą nr 4//2010 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia z dnia 21 czerwca 2010r.

§ 30.

Rozdział VIII
Przepisy końcowe

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego
działania.

§ 29.

W skład Komisji likwidacyjnej wchodzą przedstawiciele ostatniego Zarządu oraz po dwóch
przedstawicieli Zarządów poszczególnych Oddziałów Stowarzyszenia.

§ 28.

1. Likwidacja Stowarzyszenia nie oznacza likwidacji jego Oddziałów.
2. Po likwidacji Stowarzyszenia Oddziały w ciągu 3 miesięcy muszą dokonać stosownych zmian
w swoich Statutach i dokonać zmian w rejestrze sądowym.

