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STATUT 

Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,  

Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół 
„Ognisko”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną, powołaną na czas 
nieokreślony, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku  
i innych wymagających wsparcia, zwanych dalej niepełnosprawnymi, oraz ich rodzin.  

2. skreślony 
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
4. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem nazwy w brzmieniu ChSON „Ognisko”. 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.  

§3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a mogą nim być także 
terytoria innych krajów.  

§4  

Stowarzyszenie może współdziałać, a także być członkiem krajowych i zagranicznych 
organizacji działających w tym samym duchu i o zbliżonych celach.  

 

II. Cele i sposoby działania 

§5  

Celem działalności Stowarzyszenia są wszechstronne działania dla pełnego rozwoju osób 
niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie, wszelka aktywność 
prowadząca do ich społecznej integracji.  

W szczególności celem Stowarzyszenia jest:  

- formacja: propagowanie chrześcijańskich wizji człowieka niepełnosprawnego, jako osoby 
wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła, kształtowanie wobec 
niej postaw czerpiących swą inspiracje z Ewangelii, 

- integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów  
i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, ruchami religijnymi, 
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organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób 
niepełnosprawnych, 

- pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz 
wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: duchowym, emocjonalnym, 
intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej mającej usprawnić ich życie na co 
dzień; inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej 
pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji i normalizacji  
w społeczeństwie; inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących 
dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 
§6 

 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele: 

a) poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie: 

- organizacji konferencji, spotkań, sesji naukowych, rekolekcji, kursów edukacyjno – 
informacyjnych dla ogółu społeczeństwa, a także dla rodziców, wychowawców, 
nauczycieli, katechetów, pracowników socjalnych, lekarzy, psychologów, etc. 

- organizowania pomocy instytucjonalnej dla osób niepełnosprawnych, a w szczególności 
dziennych i całodobowych miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 

- podejmowania działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, rehabilitacji społecznej  
i zawodowej, edukacji i pomocy społecznej, 

- wydawania czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych publikacji 
drukowanych i audiowizualnych poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych; 

- współpracy ze środkami społecznego przekazu, 
- przyjmowania każdej osoby dotkniętej bezpośrednio lub pośrednio niepełnosprawnością 

celem wysłuchania i pomocy w znalezieniu właściwego rozwiązania trudności (doradztwo 
i pośrednictwo), 

- gromadzenia i upowszechniania danych i informacji na temat zakresu potrzeb, 
różnorodnych służb, instytucji, niezależnych inicjatyw, mających na celu pomoc osobie 
niepełnosprawnej i jej rodzinie, 

- inspirowania i wspierania nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególnych przypadkach pomoc finansowa w formie 
pośredniej lub bezpośredniej, 

- zorganizowania i prowadzenia biblioteki gromadzącej najnowszą wiedzę na temat 
niepełnosprawności (terapia, edukacja, itp.), jak również propagującej chrześcijańską 
refleksję na temat potrzeb, praw, roli i wartości osób niepełnosprawnych, 

 
b) poprzez działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 
- wydawania czasopism, fachowych broszur, informatorów oraz innych publikacji         

drukowanych i audiowizualnych poświęconych problematyce osób niepełnosprawnych, 
- organizacji konferencji, spotkań, sesji naukowych, rekolekcji, kursów edukacyjno – 

informacyjnych dla ogółu społeczeństwa, a także dla rodziców, wychowawców, 
nauczycieli, katechetów, pracowników socjalnych, lekarzy, psychologów, etc, 

- podejmowania działań z zakresu ochrony zdrowia i terapii, rehabilitacji społecznej  
i zawodowej, edukacji i pomocy społecznej, 

- sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby korzystające  
z działalności pożytku publicznego, 

- organizowania turnusów rehabilitacyjnych, obozów integracyjnych i innych form 
wypoczynku dla osób korzystających z działalności pożytku publicznego, 

- sprzedaży przedmiotów darowizny. 
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2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako działalność dodatkowa  
w stosunku do działalności pożytku publicznego, o której mowa w ust. 1 pkt. a i b. Dochód  
z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację celów statutowych.  

 
 
 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§7 
 

Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych. 
 

§8 
 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, która złoży 
pisemną deklarację z rękojmią dwóch innych członków zwyczajnych i zostanie przyjęta przez 
Zarząd. 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do: 
- czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 
- zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia.  

3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:  
- aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 
- przestrzegać statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
- uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, 
- wpłacać regularnie składki członkowskie. 
 

§9 
 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna (również 
cudzoziemiec) wspierająca jego działalność w formie materialnej lub wkładu pracy, która złoży 
pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Zarząd.  
 

§10 
 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie na 

wniosek Zarządu.  
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

 
 

§11 
 

Członek wspierający i honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek 
wspierający i honorowy ma prawo zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski dotyczące 
działalności Stowarzyszenia oraz obowiązek przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał 
władz Stowarzyszenia, a także aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia.  
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§12 
 

Utrata członkostwa następuje w razie:  
- dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu, 
- śmierci członka,  
- skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez okres roku pomimo 

wcześniejszego pisemnego upomnienia, 
- wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. Członkowi przysługuje prawo odwołania 

się od tej decyzji do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia w terminie 30 dni.  

 
 

IV. Władze Stowarzyszenia 
 

§13 
 

Władzami Stowarzyszenia są: 
- Walne Zgromadzenie, 
- Zarząd, 
- Komisja Rewizyjna. 

 
§14 

 
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.  
 
 

Walne Zgromadzenie 
 

§15 
 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwoływane jest w trybie 

zwyczajnym (przynajmniej raz w roku) i nadzwyczajnym na wniosek Zarządu, ¼ liczby 
członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej.  

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
- ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
- uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich pobierania, 
- wybór Zarządu Stowarzyszenia, 
- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium,  
- uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 
- podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
- podejmowanie innych uchwał w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia przez 

Walne Zgromadzenie.  
3. O terminie Walnego Zgromadzenia oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd 

zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.  
 

§16 
 

1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą 
większością głosów przy obecności przynajmniej ½ liczby członków. W razie równości 
głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.  
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2. W przypadku Walnego Zgromadzenia zwoływanego w drugim terminie (tzn. w sytuacji, gdy 
pierwotnie zwołane Walne Zgromadzenie nie mogło się odbyć z uwagi na brak quorum 
określonego w ust. 1), quorum stanowią wszyscy obecni bez względu na liczbę.  

 
§17 

 
Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków. 
 

 
Zarząd  

 
§18 

 
1. Do kierowania i reprezentowania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wybiera w tajnym 

głosowaniu Zarząd w liczbie nie mniejszej niż 6, a nie większej niż 12 osób.  
2. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie. 
3. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek odwołania, a także na skutek jego rezygnacji, 

złożonej na piśmie. 
4. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.   
5. W przypadku zmniejszenia się w czasie kadencji liczby członków Zarządu, Zarządowi 

przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia. Jeżeli liczba 
członków Zarządu spadnie poniżej minimum wskazanego w ust. 1, do uzupełnienia składu 
Zarządu stosuje się tryb opisany w ust. 1. 

6. Powołanie nowych członków Zarządu podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne 
Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia powołania członka Zarządu jest równoznaczna  
z odwołaniem członka Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia 
powołania członka Zarządu nie powoduje nieważności czynności, w których uczestniczył ten 
członek Zarządu. 

7. Zarząd powołuje ze swojego grona Prezesa, jednego lub dwóch Wiceprezesów, Skarbnika 
oraz Sekretarza.  

8. Zarząd obraduje na posiedzeniach. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy 
członkowie Zarządu. 

9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów członków obecnych 
na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

10. Szczegółowe zasady działania Zarządu może określać regulamin, podlegający 
zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną.  

 
§19 

 
1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy: 

- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
- uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdań z ich 

wykonania, 
- określenie zasad gospodarki finansowej i budżetu Stowarzyszenia, 
- nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz innych przedmiotów majątkowych, 
- określanie i uruchamianie działalności gospodarczej, z której dochody będą 

przeznaczane na realizację zadań statutowych, 
- uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym, 
- prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, 
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- zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

2. Zarząd może powołać komitety, rady, sekcje, grupy robocze do realizacji konkretnych zadań 
wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia, określa ich kompetencje i sposoby 
działania.  

 
§20 

 
Stowarzyszenie reprezentuje i zaciąga w jego imieniu zobowiązania majątkowe: Prezes Zarządu 
samodzielnie lub łącznie dwaj inni członkowie Zarządu. 
 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§21 
 
1. Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia, złożoną z 3 do 5 osób, wybiera Walne Zgromadzenie 

spośród członków Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

- nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu, w szczególności być członkiem 
Zarządu ani też pozostawać z członkami w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, 
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

- 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. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie. 
4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek odwołania, a także na skutek jego 

rezygnacji, złożonej na piśmie. 
5. W przypadku zmniejszenia się w czasie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej, Komisji 

Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia składu spośród członków Stowarzyszenia. Jeżeli 
liczba członków Komisji Rewizyjnej spadnie poniżej minimum wskazanego w ust. 1, do 
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się tryb opisany w ust. 1. 

6. Powołanie nowych członków Komisji Rewizyjnej podlega zatwierdzeniu przez najbliższe 
Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia powołania członka Komisji Rewizyjnej jest 
równoznaczna z odwołaniem członka Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie. 
Odmowa zatwierdzenia powołania członka Komisji Rewizyjnej nie powoduje nieważności 
czynności, w których uczestniczył ten członek Komisji Rewizyjnej. 

7. Komisja Rewizyjna powołuje ze swojego grona Przewodniczącego.  
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej winni być informowani każdorazowo o terminach zebrań 

Zarządu i mogą w nich uczestniczyć z głosem doradczym.  
 

§22 
 

1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak 
co najmniej jeden raz w roku. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie 
Komisji Rewizyjnej. 

2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów 
członków obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos 
Przewodniczącego. 
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3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, podlegający 
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.   

 
§23 

 
Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: 

- żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 
Stowarzyszenia, 

- żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 
 

§24 
 

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
- kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
- przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej 

i finansowej Stowarzyszenia, 
- składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności i wnioskowanie  

o udzielenie absolutorium Zarządowi. 
 

§25 
 
Do prowadzenia bieżącej działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników według 
zasad ustalonych w regulaminach wewnętrznych. 
 
 

V. Majątek Stowarzyszenia 
 

§26 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.  
2. Na przychody Stowarzyszenia składają się: 

- składki członkowskie, 
- wpływy ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej, 
- darowizny, spadki i zapisy, 
- dotacje unijne, państwowe i samorządowe, 
- dochody z własnej działalności gospodarczej. 

 
§27 

 
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.  
 

§28 
 

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 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 ich członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
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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 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. 

 
 

VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§29 
 

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
powoływana jest Komisja Likwidacyjna. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia przez sąd lub 
braku decyzji Walnego Zgromadzenia co do przeznaczenia majątku, majątek Stowarzyszenia 
przechodzi na własność organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych wskazanej 
przez Komisję Likwidacyjną 


