STATUT
Stowarzyszenia Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju
w Zielonej Górze

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju, zwane dalej
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego zgodnie z przepisami prawa.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polski.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami kraju.
§3
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra.
§4
1. Działalność Stowarzyszenia ma charakter służby społecznej.
2. Do prowadzenia swoich spraw i realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w pierwszej kolejności
spośród swoich członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jako działalność pomocniczą, opisaną w
Rozdziale VI.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, zgodnie z art. 4, 8
i 9 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r
§5
1. Stowarzyszenie może współpracować z innymi instytucjami, organizacjami i osobami
w realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działania.
3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z nich decyduje
Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych.
§6
Stowarzyszenie może posługiwać się własną pieczęcią z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz
emblematem odróżniającym je od innych organizacji i zatwierdzonym przez Walne Zebranie
Członków.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§7
Celami Stowarzyszenia są:
1) promocja i ochrona zdrowia;
2) promocja i wspieranie szeroko rozumianego rozwoju osobistego;
3) pomoc i opieka medyczna, terapeutyczna, pedagogiczna, psychologiczna itp.;
4) ochrona praw rodziny, dziecka, kobiet, mężczyzn, pracowników zawartych w dokumentach o
prawach człowieka;
5) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
6) wspieranie i aktywizacja osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz ich otoczenia;
7) wspieranie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych oraz ich
otoczenia;
8) przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy, przestępczości i wszelkim patologiom społecznym
oraz resocjalizacja;
9) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
10) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
11) przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, mobbingowi, dyskryminacji;
12) rozwój przedsiębiorczości i wspieranie biznesu;
13) rozwój świadomości obywatelskiej;
14) wspieranie społeczności lokalnej, a także małych miast i terenów wiejskich;
15) ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
16) ratownictwo i ochrona ludności;
17) przyczynianie się do rozwoju nauki, działalność naukowo-badawcza i edukacyjna;
18) działalność wydawnicza i publicystyczna;
19) rozwój zawodowy i wsparcie osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia;
20) realizacja zadań publicznych oraz podejmowanie wszelkich innych działań, które okażą się
celowe dla rozwoju Stowarzyszenia.
§8
Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1) wszelkie działania profilaktyczne, promujące i chroniące zdrowie;
2) prowadzenie wszelkiego rodzaju poradnictwa, konsultacji, wszelkich form terapii i
psychoterapii, coachingu, mentoringu, grup wsparcia i samopomocowych, grup
edukacyjnych, rozwojowych, psychoedukacyjnych, treningów, działań resocjalizacyjnych itp.;
3) prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych;
4) tworzenie i realizowanie programów profilaktycznych oraz projektów korekcyjnych;
5) tworzenie grup wolontariackich oraz promowanie wolontariatu i działań na rzecz
społeczności lokalnej, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych
społecznie, a także na rzecz wartości społecznych i kulturowych;
6) prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej wobec dzieci i młodzieży oraz
organizowanie im czasu wolnego;
7) działalność na rzecz wyrównywania szans, ochrony praw człowieka;
8) działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i biznesu;
9) prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów, seminariów i innej działalności edukacyjnej;
10) promocja alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
11) nadawanie punktów edukacyjnych uczestnikom wydarzeń edukacyjnych organizowanych
przez Stowarzyszenie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października
2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i
lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326);
12) organizowanie konferencji, imprez, wystaw, rekreacji, turnusów wyjazdowych;
13) prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw naukowych;
14) publikowanie materiałów informacyjnych, edukacyjnych, naukowych;
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15) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badań naukowych ważnych dla realizacji celów
statutowych;
16) stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób zaangażowanych w
działalność Stowarzyszenia;
17) organizowanie i zapewnianie wsparcia socjalnego, prawnego, psychologicznego,
superwizyjnego, medycznego itp.;
18) współpracę z mediami i innymi podmiotami, krajowymi lub zagranicznymi, ośrodkami,
instytucjami, placówkami pomocowymi, władzami samorządowymi, organami administracji
państwowej, wymiarem sprawiedliwości, organizacjami społecznymi itp.;
19) organizowanie wszelkich innych działań pozwalających na realizację celów statutowych;
20) działalność odpłatną i nieodpłatną.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkami Stowarzyszenia są członkowie nadzwyczajni, zwyczajni i honorowi.
§ 10
1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, wyrażająca chęć
wsparcia i realizacji celów Stowarzyszenia, deklarująca zaangażowanie w działalność
Stowarzyszenia z własnej inicjatywy.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, wyrażająca chęć
wsparcia i realizacji celów Stowarzyszenia, po okresie minimum 3 lat pozostawania członkiem
nadzwyczajnym i wykazywania się zaangażowaniem w działalność Stowarzyszenia z własnej
inicjatywy.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.
§ 11
1. Członków nadzwyczajnych i zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie
pisemnych deklaracji członkowskich osób zainteresowanych i uiszczenia przez nich składki
członkowskiej (rocznej w przypadku członka nadzwyczajnego i miesięcznej w przypadku
członka zwyczajnego), a także wskutek jednomyślnej decyzji wszystkich Członków Zarządu.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
3. Rejestr członków Stowarzyszenia prowadzi Zarząd.
§ 12
Członkiem Stowarzyszenia nie może zostać osoba, która jest w relacji terapeutycznej z
którymkolwiek członkiem zespołu terapeutycznego powołanego przez Stowarzyszenie, w trakcie
trwania tej relacji oraz przez minimum 2 lata po jej zakończeniu.
§ 13
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z członkowstwa po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i
innych zobowiązań;
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2) wejścia w relację terapeutyczną z którymkolwiek członkiem zespołu terapeutycznego
powołanego przez Stowarzyszenie;
3) skreślenia przez Zarząd z rejestru członków wskutek nieusprawiedliwionego zaniedbywania
lub nie wywiązywania się z podjętych zadań i obowiązków przez okres 3 miesięcy, wskutek
działania na szkodę Stowarzyszenia, wskutek łamania zasad etycznych lub wskutek
uchylania się od płacenia składek przez okres 6 miesięcy;
4) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego pozbawiających
członka Stowarzyszenia praw publicznych.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny
skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
§ 14
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa do wyboru władz Stowarzyszenia;
2) posługiwania się legitymacją członkowską lub zaświadczeniem;
3) uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie;
4) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w sprawie kierunków i form pracy pod adresem
władz Stowarzyszenia;
5) korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) uczestniczenia w pracach służących realizacji celów Stowarzyszenia stosownie do swoich
kompetencji i umiejętności;
2) składania do Zarządu raportów (pisemnych lub ustnych) z prowadzonych przez siebie
działań;
3) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
3. Członek nadzwyczajny korzysta z praw członkowskich z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego oraz podlega tym samym zobowiązaniom co członek zwyczajny.
4. Członek honorowy korzysta z praw członkowskich z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego oraz zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród
nieograniczonej liczby kandydatów, co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze,
zawiadamiając członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na
14 dni przed datą walnego zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje
się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania walnego
zebrania członków.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia, skład
osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności
uzyskanych głosów lub w drodze nowego głosowania.
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3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie, a w drugim – niezależnie od ich liczby. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie
tajne.
Walne Zebranie Członków
§ 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie nadzwyczajni, honorowi i zaproszeni goście.
2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 10 dni przed
terminem Walnego Zebrania Członków.
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów.
§ 18
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, a sprawozdawczowyborcze w terminie określonym w §16.
3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca, sekretarz.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na umotywowane żądanie co najmniej 5 członków zwyczajnych.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) określenie głównych celów i sposobów działania Stowarzyszenia;
2) uchwalenie statutu i jego zmian;
3) uchwalenie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
4) uchwalenie budżetu;
5) wybór
i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia: Członków Zarządu,
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Sekretarza Komisji Rewizyjnej;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych
składek czy świadczeń;
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze;
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu;
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
13) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
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Zarząd
§ 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym
Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z minimum trzech równoprawnych członków.
3. Zarząd wybierany jest w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów spośród
nieograniczonej liczby kandydatów na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu
Członków w terminie określonym w §16.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy
w roku.
5. Uchwały Zarządu zapadają wskutek jednomyślnej decyzji wszystkich Członków Zarządu.
6. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników,
również spośród Członków Zarządu.
§ 21
1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać
swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez
Walne Zebranie Członków.
2. Do zawierania wszystkich umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli
wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch Członków Zarządu.
§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia;
2) określenie szczegółowych kierunków działania;
3) organizowanie pracy merytorycznej, polegającej na wypełnianiu zadań określonych celami
Stowarzyszenia;
4) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
5) ustalanie budżetu i preliminarzy;
6) czuwanie nad regularnym przyjmowaniem składek członkowskich i innych opłat;
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i rozporządzanie nim;
8) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego;
9) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;
10) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;
11) kontrola i rozliczanie członków z powierzonych zadań i obowiązków, ze szczególnym
uwzględnieniem poszanowania zasad etyki zawodowej;
12) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
13) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);
14) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, rejestru;
15) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;
16) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał
i regulaminów;
17) wprowadzanie zmian do statutu niezbędnych ze względu na obowiązujące przepisy prawne;
18) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
19) inne sprawy określone w statucie.
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Komisja Rewizyjna
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna wybierana jest w drodze głosowania jawnego zwykłą większością głosów
spośród nieograniczonej liczby kandydatów na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zebraniu
Członków w terminie określonym w §16.
§ 24
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji;
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania
zwołania posiedzenia Zarządu;
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie lub trybie ustalonym statutem;
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie;
6) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami o uchylenie uchwał Zarządu
sprzecznych z prawem lub statutem Stowarzyszenia;
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 25
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w
roku. Posiedzenia zwołuje i przewodzi im Przewodniczący Komisji.
2. Komisja Rewizyjna może brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze będące
własnością Stowarzyszenia.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.
§ 27
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie;
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia;
3) dotacje i wszelkiego rodzaju dofinansowania zewnętrzne;
4) darowizny, zapisy i spadki;
5) korzyści z ofiarności publicznej;
6) wpływy z odpłatnej działalności statutowej;
7) dochody z działalności gospodarczej.
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2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową
Stowarzyszenia.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego miesiąca.
5. Stowarzyszenie
prowadzi
gospodarkę
finansową
oraz
rachunkowość
zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 28
Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek;
2) zaciągać zobowiązań majątkiem, którym rozporządza;
3) przekazywać majątek na rzecz swoich członków;
4) wykorzystywać majątek do celów innych niż statutowe.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza
§ 29
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych.
§ 30
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD
86.90.E
2) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
3) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 94.99.Z
4) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD 82.11.Z
5) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionym – PKD 68.20.Z

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 31
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie – niezależnie od ich liczby.
§ 32
Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
§ 33
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Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 34
W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi
zmianami).
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