STATUT STOWARZYSZENIA
„OTWARTE SERCA"
TEKST JEDNOLITY
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi „OTWARTE SERCA". Stowarzyszenie posiada osobowość
prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem realizującym cele
zapisane w niniejszym Statucie.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego
statutu.
§4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania.
2. Decyzję o przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź o wystąpieniu z nich
podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
§5
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1. ochrona i promowanie praw dziecka,
2. udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań wychowawczych i opiekuńczych,
3. organizowanie pomocy i opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych, wielodzietnych,
niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną,
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4. inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka
niepełnosprawnego,
5. integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników,
propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych i ich spraw,
6. zapobieganie umieszczaniu dziecka poza rodziną, organizowanie i prowadzenie działalności
opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego,
7. promowanie wśród dzieci postaw proekologicznych,
8. ochrona dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
9. inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób dorosłych zainteresowanych wychowaniem
i niesieniem pomocy dzieciom,
10. wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci,
11. wspieranie środowiska osób starszych i działań międzypokoleniowych.
§7
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1. współdziałanie z organami administracji samorządowej, rządowej, instytucjami oraz
organizacjami społecznymi,
2. prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic, klubów oraz domów dziennego pobytu,
3. pozyskiwanie funduszy na realizację celów statutowych,
4. doradztwo prawne psychologiczne i pedagogiczne,
5. współdziałanie z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
6. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych i adaptacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci
niepełnosprawnych,
7. współpraca z podmiotami działającymi w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
8. prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień, szczególnie alkoholizmu i narkomanii,
9. organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego oraz placówek
wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,
10. prowadzenie innych niż wymienione placówek kształcących, oświatowych, opiekuńczych,
poradni dla dzieci i dorosłych,
11. prowadzenie innych działań służących dzieciom.
Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie odpłatnej
i nieodpłatnej:
1. działalność nieodpłatna:
PKD 85.32.Z Organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży
PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60a Działalność wspomagająca edukację
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
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2. działalność odpłatna:
PKD 85.32.Z. Organizowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży
PKD 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
PKD 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.60a Działalność wspomagająca edukację
PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych
PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
§8
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§9
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak
zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych
b. członków wspierających
c. członków honorowych
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna
działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia
na podstawie ich pisemnej deklaracji.
6. Cudzoziemcy, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą wstępować do Stowarzyszenia na warunkach określonych w ust. 2-5 niniejszego paragrafu.
7. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności na rzecz dziecka.
8. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia.
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§11
1. Członkowie stowarzyszenia mają prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
b. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
c. zgłaszania wniosków opinii i postulatów w przedmiocie prowadzenia działalności statutowej
Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
a. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. wykreślenia w przypadku:
a/ dobrowolnej rezygnacji członka z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie,
b/ w przypadku śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
2. wykluczenia z powodu:
a/ zalegania z opłacaniem składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres
przekraczający 2 lata,
b/ rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania postanowień, uchwał
i regulaminów.
2. Decyzje o wykreśleniu i wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwał.
3. Od uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zebrania Członków w ciągu 6 tygodni od otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu. Odwołanie
podlega rozpatrzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§13
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§14
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Walne zebranie ustala tryb głosowania
– jawny lub tajny. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być tylko członkowie Stowarzyszenia.
3. W przypadku ustąpienia, wykreślenia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji, zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna mogą funkcjonować
w pomniejszonym składzie do końca swojej kadencji.
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§15
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym – zwykłą
większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
2. W przypadku braku quorum, w drugim terminie, uchwały Walnego Zebrania Członków
podejmowane są zwykłą większością głosów, bez wymogu obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
Walne Zebranie Członków
§16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków w terminie nie krótszym niż 14 dni
przed wyznaczoną datą zebrania.
4. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie zwyczajni i wspierający z głosem
stanowiącym oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
§17
1. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, który
zastanie uchwalony na pierwszym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
3. Obradami kieruje Prezydium w składzie Przewodniczący i Sekretarz.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia
6. W przypadkach określonych w ust. 5 Nadzwyczajne walne Zebranie winno być zwołane nie
później niż w ciągu 2 tygodni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi.
7. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków - Zarząd powiadamia członków nie
później niż 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania.
§18
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2. uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby stowarzyszenia,
3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
4. uchwalanie budżetu,
5. wybór i odwoływanie Prezesa zarządu oraz członków władz Stowarzyszenia,
6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego
władze,
8. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji,
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9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11. uchwalanie wysokości składek oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach wykluczenia ze Stowarzyszenia.
Zarząd
§19
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania prezesa,
wiceprezesa i skarbnika.
3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia oraz
podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu.
4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy do roku.
§19 a
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. określanie szczegółowych kierunków działania,
3. przygotowywanie projektu budżetu i uchwalanie preliminarzy,
4. sprawowanie zarządu majątkiem stowarzyszenia,
5. powoływanie zespołów roboczych oraz określanie ich zadań,
6. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał
i regulaminów,
7. zwoływanie walnego Zebrania Członków,
8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęć, skreśleń i wykluczeń z listy członków
Stowarzyszenia,
11. składanie sprawozdań z działalności zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
12. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia majątku Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna
§20
1. Komisja Rewizyjna jest powoływana do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
§21
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia.
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2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi a przeprowadzonej kontroli.
3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
4. Zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie
ustalonych statutem.
5. Składanie wniosków o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi absolutorium.
6. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§22
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe i fundusze.
2. Majątek ten może być przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§23
1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia są:
- składki członkowskie,
- dochody z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
- dotacje,
- darowizny, zapisy i spadki,
- wpływy z działalności statutowej,
- zbiórki publiczne.
2. Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym oraz w kasie Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkową, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących spółek
i fundacji.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§24
1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów - 2/3, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków.
2. Uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia - walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§25
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
o stowarzyszeniach.
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Natalia Kraczek
Zamość, dn. 16.07.2018 r.

Przewodniczący Zebrania

Ewa Trojanowska
Protokolant
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