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STATUT STOWARZYSZENIA 
 

TEKST JEDNOLITY 
 

POSTANOWIENIE OGÓLNE 

 
§1 

 
Stowarzyszenie o nazwie: „Pracownia Rozwoju Osobistego” zwane dalej 
„Stowarzyszeniem” jest organizacją pozarządową, prowadzi działalność 

pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, użyteczną społecznie, 
prowadzoną w określonej sferze zadań publicznych. Nie jest to działalność 
gospodarcza i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 

odpłatna. Stowarzyszenie jest charytatywnym, humanitarnym, 
dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem członków mającym na 

celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań sprzyjających 
poprawie zdrowia ludności poprzez masowe upowszechnianie postaw 
prozdrowotnych i prospołecznych w zakresie profilaktyki, rehabilitacji i 

readaptacji. 
 

§2 

 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole. 

 
§3 
 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), Ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(Dz. U. nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r), Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. – przepisy wprowadzające Ustawę o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874), oraz niniejszego Statutu. 
 

§4 

 
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną. 

 
§5 
 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji o podobnym profilu działania. 

 
§6 
 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – z zachowaniem 

obowiązujących przepisów prawa. 
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§7 
 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
§8 

 
Cele działalności Stowarzyszenia: 
1. Ochrona i promocja zdrowia. 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 
5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
6. Działalność charytatywna. 
7. Promocja i organizacja wolontariatu. 

8. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
9. Wspieranie organizacji pozarządowych o podobnym profilu działania. 

 

§9 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia 

związanych z profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego 

aspektach. 
2. Organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju 

osobistego: szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, 
treningów. 

3. Organizację i prowadzenie programów: terapeutycznych dla osób 

używających środków psychoaktywnych, zapobiegających nawrotom, 
rozwoju osobistego, redukcji szkód i strat związanych z używaniem 
środków psychoaktywnych, edukacyjnych dla różnych grup społeczno-

zawodowych, terapeutyczno - korekcyjnych dla młodzieży 
eksperymentującej z narkotykami i in.  

4. Organizację spotkań, szkoleń, kursów i innych działań wspierających 
rozwój kompetencji osobistych i zawodowych. 

5. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz 

naukowo – badawczej w zakresie ochrony zdrowia. 
6. Opracowywanie własnych oraz podejmowanie wysiłków w celu doboru i 

realizacji profesjonalnych programów edukacyjnych i profilaktycznych. 
7. Współpraca z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym 

korzystanie ze środków publicznych), organizacjami pozarządowymi, 

placówkami służby zdrowia – publicznymi i niepublicznymi oraz innymi 
instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. 
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§10 
 

1. Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy 
ogółu członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do przeprowadzenia swoich 

prac statutowych oraz współpracować z wolontariuszami. 
 

§11 
 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego, która nie 

jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność 
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w sferze określonej w art. 4. 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie z zachowaniem warunków określonych w art. 9 w odniesieniu 
do odpłatnej działalności pożytku publicznego.  

 
ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI NIEODPŁATNEJ LUB ODPŁATNEJ 

 

§12 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową 

zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne oraz organizacje 
pożytku publicznego. 

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego 
w zakresie zgodnym z §9 niniejszego Statutu. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku 

publicznego w zakresie zgodnym z §9 ust. 1, 2, 3, 4 niniejszego 
Statutu. 

 
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU 

 

§13 
 

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych. 
2. Członkiem wspierającym maże być osoba fizyczna lub prawna, krajowa  

lub zagraniczna, która wspomaga działalność Stowarzyszenia. 
3. Członkiem honorowym maże być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona  

dla Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd 

Stowarzyszenia. 
 

§14 
 

Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez 

Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 
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§15 
 

1. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy: 
1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów statutowych, 
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz 

Stowarzyszenia,  
3. Regularne opłacanie składek członkowskich, 

4. Przejawianie troski o majątek i powierzone mienie Stowarzyszenia, 
5. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu oraz w pracach organów, do 

których został wybrany. 

2. Do obowiązków członka wspierającego i honorowego należy: 
1. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia, 
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz 

Stowarzyszenia, 
3. Przejawianie troski o majątek i powierzone mienie Stowarzyszenia. 

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 
2. Brania udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,  

3. Korzystania z lokali, urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia, 
4. Noszenia odznaki Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem 

zawartych w § 15 ust. 3. pkt.1.  
5. Członek wspierający ma prawo do kontroli wykorzystania świadczeń i 

środków przekazanych przez niego na rzecz Stowarzyszenia. Członek 
wspierający ma ponadto prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem 
zawartych w § 15 ust. 3. pkt.1 

 
§16 

 
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie 

oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej 

kwestii stosowną uchwałę. 
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego 

Stowarzyszenie. 

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z 
Zarządem Stowarzyszenia. 

 
§17 

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 
1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenie z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu 
działania członka na szkodę Stowarzyszenia lub nie przestrzegania 
Statutu. 

3. Śmierć członka. 
4. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądowym na karą dodatkową po-

zbawienia praw publicznych. 

5. Rozwiązanie Stowarzyszenia. 
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§18 
 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje 
odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków, na co najmniej 21 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest 

ostateczna. 
 

§19 
 

1. Wpłaty składki członkowskiej należy dokonywać za każdy miesiąc z dołu. 

Zaległe składki członkowskie należy uregulować bezpośrednio przed 
corocznym sprawozdawczym Walnym Zgromadzeniem Członków. 

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§20 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków. 
2. Zarząd. 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§21 

 
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a Walne Zgromadzenia 
Sprawozdawczo Wyborcze przeprowadzane są każdorazowo w pierwszym 

kwartale roku kalendarzowego. 
 

§22 
 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 

 

§23 
 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
 

Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 

1. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd jeden raz 
w roku, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. 

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa 
członków uprawnionych do głosowania. 

3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i 
zaproszeni goście. 

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
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b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, 

c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
d. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia z działalności za rok poprzedni, 

e. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f. uchwalanie zmian w Statucie, 

g. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez 

członków Stowarzyszenia, 

i. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu. 
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością 

głosów w pierwszym terminie, przy obecności co najmniej połowy liczby 

uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym, w drugim terminie - bez 
względu na liczbę obecnych. 

6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji 
Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga kwalifikowanej 
większości 50% plus 1 głos przy obecności połowy członków 

Stowarzyszenia. 
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd na 

podstawie podjętej uchwały lub na pisemny, uzasadniony wniosek 
Komisji Rewizyjnej, lub na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 5 

członków stowarzyszenia.  Zarząd informuje o terminie, miejscu i 
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wszystkich 
członków listownie lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni 

przed terminem rozpoczęcia obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty wniesienia wniosku i ma 

obradować nad sprawą, dla której zostało zwołane.  
 

§24 

 
ZARZĄD 

 

1. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd 
2. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 

3 letnią kadencję. 
3. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i jednego 

członka Zarządu. 

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach. 
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

6. Do kompetencji Zarządu należy: 
a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 

imieniu, 
c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami, 

Statutem i obowiązującymi przepisami prawa, 

d. przygotowywanie programów działania Stowarzyszenia, 
e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
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f. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia, 
g. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

h. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Stowarzyszenia.  
i. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości 

środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Stowarzyszenia,  

j. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
7. Do Zarządu należą wszystkie podejmowane decyzje i uchwały 

niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia. 
8. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą jednocześnie wchodzić w 

skład Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z członkami tego organu w 

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. 

9. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą być skazane wyrokiem 

prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe. 

 
§25 

 

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie 
Zarządu, w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes. 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

§26 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 

sekretarza. 
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po 

wyborach. 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium Zarządowi na 

Walnym Zgromadzeniu, 
c. występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia. 
5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie 

wchodzić w skład Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 

we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej. 

6. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani 
wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

7. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu 
pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS 
za rok poprzedni. 



 8 

  
§27 

 
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §20 
pkt. 2,3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w 

drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, 
którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu. 
 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
§28 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, 
spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku 

stowarzyszenia, nawiązek sądowych, odpisów podatkowych oraz z 
ofiarności publicznej.  

2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w 
odrębnych przepisach. 

3. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 
4. 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, lub Sekretarza i Skarbnika. 

§29 

 
Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia 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, 

b. 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, 
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 ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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ZMIANA STATUTU 

 
§30 

 

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie na 
wniosek Zarządu w drodze uchwały. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§31 
 

Sposób rozwiązania Stowarzyszenia: 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie 
określa sposób likwidacji lub wyznacza likwidatora oraz przeznaczenia 
majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie 
postanowienia prawa o Stowarzyszeniach. 

 

§32 
 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia na Walnym Zgromadzeniu 
Członków.  
 

 
 

Podpisy Zarządu: 


