
Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego 

Stowarzyszenie Wspólne Oparcie

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Wspólne Oparcie”

i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie  jest  dobrowolnym,  samorządnym,  trwałym

zrzeszeniem o celach niezarobkowych,  nie  posiadającym osobowości
prawnej.

3. Stowarzyszenie  we  własnym  imieniu  może  nabywać  prawa,  w  tym
własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być
pozywane.

4. Stowarzyszenie jest  stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy
Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2
Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego 
Regulaminu.

§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska i zagranica.

§ 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.



II. Cele i środki działania

§ 5
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
2.  Udzielanie  osobom w sytuacjach  trudnych  i  kryzysowych,  wsparcia
oraz  pomocy  w  organizacji  specjalistycznej  pomocy:  psychologicznej,
socjalnej, prawnej, medycznej, terapeutycznej.
3.  Upowszechnianie  i  ochrona wolności  i  praw człowieka oraz  swobód
obywatelskich.
4. Działalność na rzecz integracji  i reintegracji  społecznej i  zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych.
5.  Wspieranie  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  i
wykluczonych  w  samoorganizacji  i  włączanie  ich  w  projektowanie  i
realizowanie działań na rzecz poprawy ich sytuacji.
6. Promocja i organizacja wolontariatu. 
7.  Działalność  w  zakresie  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury  i
dziedzictwa narodowego.
8. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności, w szczególności
obrona  praw  grup  dyskryminowanych  i  zagrożonych  wykluczeniem  ze
względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, orientacje i bezrobocie.
9.  Udzielenie  wsparcia  rodzinom  i  opiekunom  osób  po  kryzysach
psychicznych.
10.  Edukacja  społeczeństwa  i  przełamywanie  stereotypów  na  temat
chorób i zaburzeń psychicznych.
11. Promowanie świadomości związanej z ekologią.

§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Udzielanie bezpośredniej pomocy osobom będącym w sytuacji trudnej i 
kryzysowej – organizowanie konsultacji w zakresie m.in. pomocy 
społecznej, prawnej, oświatowej, zdrowotnej i psychologicznej. Pomoc w 



dotarciu do miejsc uzyskania pomocy.
2. Organizowanie pomocy materialnej dla osób odbiorczych działań.
3. Przygotowywanie i kolportaż ulotek oraz innych wydawnictw 
promujących cele Stowarzyszenia.
4. Działalność publicystyczną, informacyjną i wydawniczą; 
rozpowszechnianie i tłumaczenie materiałów dotyczących obszarów 
związanych z celami statutowymi.
5. Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej wynikającej z 
celów statutowych.
6. Współpraca z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach 
działania, współpraca z ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi, 
wspieranie i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w Polsce i za 
granicą.
7. Monitorowanie i opiniowanie działań administracji publicznej, 
samorządowej, służb mundurowych i podmiotów odpowiedzialnych za 
opiekę zdrowotną.
8. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów 
oraz sądów w sprawach objętych przedmiotem działania Stowarzyszenia.
9. Przygotowywanie i branie udział w protestach związanych z celami 
stowarzyszenia.
prowadzenia dla osób z niepełnosprawnością psychiczną form 
indywidualnego wsparcia w samodzielnym życiu.
10. Podnoszenie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy pracujących z 
osobami w kryzysie, dotkniętymi chorobami psychicznymi, zagrożonych 
bezrobociem i wykluczeniem
społecznym.
11. Pozyskiwanie funduszy ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, zbiórek publicznych, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz 
ofiarności publicznej i przekazywanie ich na wykonywanie działań 
wynikających z celów stowarzyszenia.



III. Członkostwo

§ 7
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw 
publicznych, która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do 
Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu i zostanie przyjęta 
uchwałą Zgromadzenia Członków.

2. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na 
członka przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 
dni od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia go do 
Stowarzyszenia.

3. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia i uchwał.
b) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
a) śmierci członka,
b) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawiciela,
c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
d) utraty praw publicznych,
e) wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:

 nieprzestrzegania  uchwał  Stowarzyszenia  oraz  postanowień
niniejszego Regulaminu.

5. Decyzję o wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zebranie
Członków. 

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 8
Najwyższą  władzą  Stowarzyszenia  jest  Zebranie  Członków,  które
stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 9



1. Zebranie  Członków  właściwe  jest  do  podejmowania  decyzji  we
wszystkich sprawach Stowarzyszenia

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Członków należą w 
szczególności:
a) wybór i odwołanie Przedstawiciela Stowarzyszenia,
b) przyjęcie i uchwalanie zmian Regulaminu,
c) kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,
d) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
e) ustalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 10
1. Uchwały  Zebrania  Członków,  podejmowane  są  jednogłośnie,  przy

obecności:
a)  w  pierwszym  terminie  –  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do
głosowania  członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, bez względu
na liczbę osób uprawnionych do głosowania o ile termin ten był podany
w zawiadomieniu

2. O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  członkowie  stowarzyszenia
zawiadamiani są pisemnie lub za ich zgodą w formie elektronicznej na
podane wcześniej adresy email, numery telefonu lub za pośrednictwem
wybranego komunikatora internetowego, na co najmniej 7 dni przed
wyznaczonym terminem Zebrania.

3. Zmiana  Regulaminu,  rozwiązanie  Stowarzyszenia  oraz  odwołanie
Przedstawiciela  wymaga  jednomyślności przy  obecności  co  najmniej
połowy członków Stowarzyszenia.

§ 11
Zebranie Członków  zwoływane jest na wniosek Osoby Przedstawicielskiej
lub co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 12
Kadencja Przedstawiciela Stowarzyszenia trwa do odwołania.



§ 13
Do kompetencji Przedstawiciela należy:
1. reprezentowanie  Stowarzyszenia  na  zewnątrz  i  działanie  w  jego

imieniu,
2. wykonywanie uchwał Zebrania Członków.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 14
Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz
ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może również otrzymywać dotacje
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 15
1. Środkami  finansowymi Stowarzyszenia  zarządza  Zebranie  Członków,

zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  niniejszym  Regulaminem  oraz
uchwałami Zgromadzenia Członków.

2. Podejmowanie  przez  Przedstawiciela  czynności  przekraczających
zakres  zwykłego  zarządu  wymaga  uprzedniej  zgody  wszystkich
członków Stowarzyszenia  oraz udzielenia  przez  nich pełnomocnictwa
do dokonania tych czynności.

3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są m.in.:
a) nabycie  oraz  zbycie  nieruchomości  lub  prawa  użytkowania

wieczystego,
b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
c) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
d) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do

długu,  zawarcie  umowy  poręczenia  lub  zawarcie  innej  podobnej
umowy,

e) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 1 000 zł.



VI. Postanowienia końcowe

§ 16
1. Stowarzyszenie  ulega  rozwiązaniu  na  podstawie  uchwały  Zebrania

Członków podjętej w trybie § 10 ust. 3.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków

dokonuje  wyboru  Likwidatora  i  określa  przeznaczenie  pozostałych
środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 17
W sprawach nie  uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie
mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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