STATUT
WIELKOPOLSKIEGO FORUM ORGANIZACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1.
1. Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami zwane dalej Forum działa na mocy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Forum spełniając wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873) jest organizacją pożytku publicznego.
§2.
Forum jest charytatywnym, apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych. Jest niezależne od organów administracji państwowej i organów samorządowych. Szanuje
indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów.
§3.
W skład Forum wchodzić mogą organizacje i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zrzeszające osoby
fizyczne jako swych członków, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i statutowo zajmujące
się wyłącznie problematyką osób z niepełnosprawnościami.
§4.
Terenem działania Forum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest miasto Poznań.
Dla właściwego realizowania swoich celów Forum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej.
§5.
Forum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§6.
1. Forum opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych prac może zatrudniać
pracowników.
2. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań, mogą być również
członkowie Stowarzyszenia.
3. Prezes i członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie tylko w następujących przypadkach:
a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej
społecznie funkcji
b) w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu
wielogodzinnemu zatrudnieniu, lub uniemożliwia zatrudnienie u innego pracodawcy.
4. Forum może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach
prawa. Dochód z działalności gospodarczej Forum służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między Jego członków, także wówczas gdy są pracownikami Forum.

§7.
Członkom Forum pozostawia się pełną autonomię działania i zrzeszania się z innymi krajowymi
międzynarodowymi organizacjami.
§8.
Forum używa pieczęci, odznak i znaku graficznego wg wzoru przyjętego przez jego władze.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania
§9.
Celem działania Forum jest reprezentowanie interesów środowiska osób z niepełnosprawnościami, koordynacja
wspólnych działań w zakresie obrony ich praw oraz tworzenie warunków do pełnego i aktywnego udziału osób z
niepełnosprawnościami w życiu społecznym i zawodowym.
§10.
1. Forum realizuje swoje cele przez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

integrowanie lokalnych środowisk osób z niepełnosprawnościami, organizacji, stowarzyszeń, grup
samopomocowych i instytucji w celu obrony ich praw i interesów,
przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami,
promowanie i upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi,
krajowymi i międzynarodowymi,
reprezentowanie interesów organizacji i stowarzyszeń zrzeszonych w Forum wobec władz państwowych i
samorządowych,
inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących problematyki osób
z niepełnosprawnościami,
współpracę z osobami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów i pomocy osobom z
niepełnosprawnościami,
doradztwo i pomoc organizacyjno – ekonomiczna oraz szkolenie liderów organizacji i stowarzyszeń
zrzeszonych w Forum oraz innych podmiotów zainteresowanych tą działalnością,
działalność informacyjną, popularyzatorską i wydawniczą służącą środowisku osób z niepełnosprawnościami,
prowadzenie działalności charytatywnej i humanitarnej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami,
wspieranie stowarzyszeń i organizacji zrzeszonych w Forum w negocjacjach z administracją państwową,
samorządową oraz innymi instytucjami państwowymi i samorządowymi,
podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów statutowych stowarzyszeń i organizacji
zrzeszonych w Forum

2. Forum może realizować swoje cele odpłatnie poprzez:
•
- doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenia liderów, pracowników i członków
organizacji i stowarzyszeń zrzeszonych w Forum oraz innych podmiotów zainteresowanych tą działalnością,
•
- działalność informacyjną, popularyzatorska i wydawniczą służącą środowisku osób z
niepełnosprawnościami,
•
- podejmowanie innych działań wspomagających realizację celów statutowych stowarzyszeń i organizacji
zrzeszonych w Forum.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11.
Członkowie Forum dzielą się na:

1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych
§12.
Członkiem zwyczajnym może być organizacja lub stowarzyszenie zrzeszające osoby fizyczne jako członków,
posiadające osobowość prawną i działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, statutowo zajmujące
się wyłącznie problematyką osób z niepełnosprawnościami. Członkowie zwyczajni (organizacje, stowarzyszenia)
reprezentowane są w Forum przez swojego upoważnionego przedstawiciela.
§13.
O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Forum decyduje Zarząd w formie uchwał, po rekomendacji co
najmniej dwóch członków Forum – na podstawie pisemnej deklaracji i oświadczenia kandydata.
§14.
Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Forum
zainteresowanemu przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie
14 dni od jej doręczenia.
§15.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych lub osoba
prawna zainteresowana statutową działalnością Forum, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową,
rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Forum przez swojego upoważnionego przedstawiciela.
§16.
O przyjęciu członka wspierającego Forum decyduje Zarząd w formie uchwały na pisemny wniosek ubiegającej
się o to osoby określonej w §15.
§17.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei
Forum lub w inny sposób zasłużyła się dla Forum.
§18.
Nadanie godności członka honorowego
Członków na wniosek Zarządu.

Forum następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
§19.

Członek zwyczajny ma prawo:
1. posiadać czynne i bierne prawo wyborcze,
2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów funkcjonowania Forum oraz współdecydować o
programie działania Forum,
3. korzystać z lokali Forum,
4. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Forum w swojej działalności,
5. korzystać z poradnictwa i szkoleń i innych możliwości jakie stwarza swoim członkom Forum,
6. korzystać z funduszy pozyskanych przez Forum,
7. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Forum,
§20.
Członek wspierający i honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz korzystania z
funduszy pozyskanych przez Forum, posiada prawa określone w §19.

§21.
Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania uchwał i regulaminów władz Forum.
§22.
Członkowie Forum ( zwyczajni, wspierający i honorowi) zobowiązani są: swoją postawą i działaniami
przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Forum, dbać o jego dobre imię,
aktywnie uczestniczyć w pracach Forum oraz propagować jego cele i programy,
przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał
władz Forum,
• regularnie opłacać składki członkowskie i inne świadczenia obowiązujące w Forum.
•
•

§23.
Członkostwo w Forum ustaje wskutek:
•
•
•
•
•
•
•

dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Forum, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim
uregulowaniu zaległych składek członkowskich i innych zobowiązań,
nie wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Forum przez członka wspierającego lub utraty
osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 10 miesięcy, z opłatą składek
członkowskich lub innych świadczeń,
wykluczenie z Forum przez Zarząd na skutek naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i
regulaminów lub działania na szkodę Forum,
nie uczestniczenie w pracach Forum,
pozbawienie godności członka honorowego lub wspierającego uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków na
wniosek Zarządu,
śmierć członka honorowego lub członka wspierającego będącego osobą fizyczną.
ROZDZIAŁ IV
Władze Forum
§24.

Władzami Forum są:
•
•
•

Walne Zgromadzenie Członków,
Zarząd.
Komisja Rewizyjna,
§25.

1. Kadencja wszystkich władz Forum trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Prezes Forum nie może być członkiem władz organizacji wchodzącej w skład Forum.
3. Uchwały Władz Forum podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W Przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Forum, w trakcie kadencji, skład osobowy
tych władz jest uzupełniany. Władze Forum mają prawo dokooptować nowych członków, których ilość nie
może przekroczyć liczby członków pochodzących z wyboru.
Walne Zgromadzenie Członków
§26.
1. Walne zgromadzenie członków jest najwyższą władzą Forum.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w pierwszym półroczu roku kalendarzowego.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą Udział:
z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni z głosem doradczym członkowie honorowi i wspierający oraz
zaproszeni goście.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd powiadamia członków co
najmniej na 14 dni prze terminem rozpoczęcia obrad.
§27.
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego, sekretarz.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków i
powołanych na nim komisji.
§28.
1. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd
1. z własnej inicjatywy
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
3. pisemny wniosek, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne zgromadzenie Członków w ciągu 3 miesięcy od daty
otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust.1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§29.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym
terminie co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, w drugim terminie – wyznaczonym w tym
samym dniu, 15 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
§30.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: uchwalenie statutu i jego zmian,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Forum,
wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz naczelnych Forum,
uchwalenie budżetu Forum
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
zatwierdzenie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w
przedmiocie udzielania lub odmowy absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Forum, na wniosek Zarządu,
podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Forum innych organizacji i stowarzyszeń,
rozpatrywanie skarg członków na działalność władz Forum
podjęcie uchwał o rozwiązaniu Forum i przeznaczenia jego majątku.
§31.

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
Zarząd
§32.
Zarząd będący najwyższą władzą Forum w okresie pomiędzy Walnym Zgromadzeniem Członków, kieruje
całokształtem działalności Forum, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed walnym Zgromadzeniem
Członków,
§33.
1. Zarząd składa się z 5 – 11 członków.
2. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
• Prezesa
• do dwóch Wiceprezesów,

3.
4.
5.
6.

Sekretarz,
Skarbnik
Członkowie Zarządu
Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków na 5 – letnią kadencję. Prezes kieruje pracami
Forum.
Zarząd wybierany jest spośród nieograniczonej ilości kandydatów obecnych na Walnym Zgromadzeniu
Członków i konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, zadanie to obejmuje Wiceprezes.
•
•
•

§34.
1. Zarząd do prowadzenia spraw Forum może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro. Pracownicy biura nie
mogą być członkami władz organizacji i stowarzyszeń wchodzących w skład Forum.
2. Biurem kieruje Dyrektor.
3. Pracowników biura zatrudnia Zarząd.
4. Szczegółowe zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
§35.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. przyjmowanie i wykluczanie członków Forum,
2. reprezentowanie Forum na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. określanie kierunków działania Forum,
4. kierowanie bieżącą pracą Forum,
5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
6. realizowanie programów i celów Forum oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
7. uchwalanie regulaminu Zarządu
8. określanie wysokości składek członkowskich,
9. zarządzanie majątkiem Forum,
10. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Forum
11. uchwalanie projektu budżetu Forum oraz przygotowywanie dla Walnego Zgromadzenia Członków rocznego
sprawozdania finansowego i merytorycznego
12. podejmowanie uchwał o przynależności Forum do krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń
oraz delegowanie do nich przedstawicieli Forum,
13. zawieranie porozumień i umów z organami administracji państwowej, samorządowej, fundacjami i innymi
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
14. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
15. zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie Członków godności członka honorowego Forum.
§36.
1. Do rozpracowania problemów związanych z działalnością Forum, Zarząd może powołać zespoły pomocnicze
– komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.
2. Powołane zespoły pomocnicze – komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej
działalności oraz wnioski.
Komisja Rewizyjna
§37.
Komisja Rewizyjna jest władzą Forum powołana do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
§38.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, którzy na
swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i
sekretarza.
§39.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Forum, z
uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, statutu i
uchwałami władz,
2. uchwalanie regulaminu komisji rewizyjnej,
3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami
4. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub w trybie
ustalonym w statucie, a także prawo żądania zwołania zebrania zarządu,
5. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium władzom naczelnym Forum, bądź każdemu członkowi
Zarządu oddzielnie na Walnym Zgromadzeniu Członków,
6. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
7. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Forum zgodnie z przepisami o
rachunkowości.
§40.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Forum wszystkich szczebli złożenia pisemnych
wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
§41.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Forum.

ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze
§42.
1. Majątek Forum stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Forum są:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

składki członkowskie
dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Forum,
dotacje,
darowizny, zapisy i spadki,
wpływy z działalności statutowej,
dochody z ofiarności publicznej,
dochody z działalności gospodarczej,
innych wpływów.
§43.

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia powinny być przechowywane w banku na koncie
Forum. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na
konto bankowe. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Forum.
§44.
Nowo przyjęci członkowie Forum wpłacają pierwszą składkę członkowską w ciągu 30 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o przyjęciu na członka.
§45.
1. Dla ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Forum upoważniony jest Prezes lub
Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu łącznie.
2. Osoby wymienione w pkt. 1 mogą upoważnić inne osoby do podpisania ww. dokumentacji w ściśle określonym
zakresie.

§46.
Za gospodarkę majątkiem Forum odpowiada Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązania Forum
§47.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Forum przez Walne Zgromadzenie
członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
§48.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Forum mogą być przedmiotem obrad Walnego
Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia określonego w §26 ust. 4 należy dołączyć projekty stosowanych
uchwał.
§49.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana wywiera skutki prawnie od chwili jej podjęcia.
§50.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Forum, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz przeznaczenia majątku zgodnie z celami statutowymi Forum.
§51.
W sprawach dotyczących rozwiązywania i likwidacji Forum, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U – Nr 20, poz. 104, z późniejszymi
zmianami).

