Uchwalono zmiany:
Pisz, dn. 19.06.2016 r.
Tekst jednolity.

STATUT
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie o nazwie Ewangelickie Stowarzyszenie Betel , zwane dalej
„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu
aktywną troskę o ludzi niepełnosprawnych, słabych, potrzebujących opieki i wsparcia.
§2
1. Stowarzyszenie obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Pisz, 12 -200 Pisz, pl. Ignacego Daszyńskiego 12 A.
§3
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem społecznym, działającym na podstawie ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach i posiadającym osobowość prawną.
§4
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§6
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaku i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§7
Celami Stowarzyszenia są:
1. Udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym;
2. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności
chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej;
3. Okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom
wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci;
4. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii
społecznej;
5. Krzewienie gospodarności i etosu pracy;
6. Inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa,
zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie
się do takich akcji;
7. Wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy kościołami
chrześcijańskimi;
8. Samopomoc koleżeńska.
9. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób.
10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11. Działalność charytatywna.
12. Ochrona i promocja zdrowia.
13. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
14. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
15. Prowadzenie opieki medycznej, leczniczej stacjonarnej i dziennej.
16. Prowadzenie opieki hospicyjnej domowej i stacjonarnej.
§8
Do osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie dąży przez:
1. Tworzenie i wspieranie instytucji oraz inicjatyw w zakresie udzielania osobom
potrzebującym różnych form pomocy – m.in. uruchamianie warsztatów i zajęć dla
osób niepełnosprawnych itp.;
2. Tworzenie kół, klubów zainteresowań w szczególności przeznaczonych dla dzieci i
młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie.
3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, wózków dla inwalidów itp.;
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4.
5.
6.
7.
8.

Organizowanie przewozów osób niepełnosprawnych;
Organizowanie akcji wypoczynkowych, obozów językowych;
Urządzanie odczytów, wykładów i zgromadzeń publicznych;
Przeprowadzanie zbiórek publicznych;
Współpracę z przedstawicielami opieki społecznej, instytucji państwowych,
samorządowych, fundacji, stowarzyszeniami, Diakonią Polską, Diakonią Mazurską,
Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi instytucjami i osobami;
9. Współdziałanie z przedstawicielami służb diakonijnych Kościołów chrześcijańskich
włącznie z możliwością organizacyjnej współpracy;
10. Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy.
11. Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej.
12. Prowadzenie działań w zakresie ogólnie pojmowanej pomocy społecznej;
13. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
14. Prowadzenie Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych – ZOL.
15. Prowadzenie Domów Opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
16. Prowadzenie Hospicjum Stacjonarnego oraz Hospicjum Domowego.
§ 8A
Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:
a) organizowanie koncertów i imprez muzycznych – kod PKD 92.31.C
b) organizowanie wystaw, urządzanie konkursów, przeglądów i festiwali – kod PKD
92.31.E
c) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana –
kod PKD 86.90.E
d) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana,
pomoc dla chorych i ich rodzin, pomoc rzeczowa, finansowa, inna – kod PKD
88.99.Z
e) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane, szkolenia,
konferencje, seminaria w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej dla pracowników,
członków stowarzyszenia, wolontariuszy i innych zainteresowanych osób – kod PKD
85.59.B
f) pozostała działalność związana ze sportem – kod PKD 93.19.Z
g) działalność wspomagająca edukację – kod PKD 85.60.Z
h) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – kod PKD
87.10.Z
i) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi – kod
PKD 87.20.Z
j) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – kod PKD 87.30.Z
k) pomoc społeczna z zakwaterowaniem – kod PKD 87.90.Z
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§ 8B
Jako organizacja pożytku publicznego stowarzyszenie zobowiązuje się spełniać następujące
wymagania:
1. Prowadzić w ramach celów statutowych stowarzyszenia działalność pożytku
publicznego w sferze pożytku publicznego;
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczać na działalność pożytku
publicznego;
3. Posiadać statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, Komisję Rewizyjną, która
to jest odrębnym organem od organu zarządzającego, Zarządu, i nie podlega mu w
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
§9
Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich
członków. Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw lub
zlecać je wybranym firmom.
§ 10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, na zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego
służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony
do podziału między jego członków.
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Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§11
Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletni obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz
cudzoziemcy, którzy uznają cele i zadania Stowarzyszenia, popierają jego działalność i
pragną służyć jego rozwojowi oraz wyznają wartości chrześcijańskie.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Honorowych
3. Wspierających
§ 13
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały, po złożeniu deklaracji
członkowskiej przez kandydata.
2. Postanowień ust.1 nie stosuje się do członków założycieli Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
• Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
• Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
• Regularnie opłacać składki członkowskie,
• Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
• Zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska osób
niepełnosprawnych, bezdomnych chorych.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo brać udział w życiu
Stowarzyszenia, w szczególności:
• Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
• Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
• Wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
• Korzystać z lokali Stowarzyszenia,
• Posiadać legitymację Stowarzyszenia, i nosić odznaki Stowarzyszenia.
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3. Prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym z opłaconą składką
członkowska.
§ 15
Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie,
2. Skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na skutek:
a. Nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. Działania na szkodę Stowarzyszenia,
c. Nie opłacanie składek członkowskich przez okres powyżej 1 roku, pomimo
udzielonych upomnień,
d. Śmierć
e. Utratę zdolności do czynności prawnych.
§ 16
Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia osobom wybitnie zasłużonym
dla rozwoju Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członek honorowy ma prawo korzystania z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia z
wyjątkiem Funduszu Pomocy Koleżeńskiej.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkostwo honorowe wygasa przez:
a. Dobrowolne zrzeczenia się,
b. Pozbawienie tej godności uchwałą Zarządu.
§ 18
1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenia oświadczenia
woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich
5. Członek wspierający może brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia
6. Członek wspierający nie może wybierać ani być wybieranym do władz
Stowarzyszenia.
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§ 19
Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane przez Zarząd Stowarzyszenia nagrody za
wybitne osiągnięcia w realizacji celów Stowarzyszenia, wyróżnienia za aktywną pracę
społeczną oraz mogą być fundowane stypendia
Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne zebranie członków
2. Zarząd Stowarzyszenia
3. Komisja Rewizyjna
§ 21
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lata, są one jednak
obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.
§ 22
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego zebrania.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że głosowania tajnego
zażąda 1/3 członków danej władzy obecnych na posiedzeniu.
§ 23
Wybory wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że
głosowania tajnego zażąda 1/3 członków obecnych na posiedzeniu.
§ 24
Uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia czyli zarządu i komisji rewizyjnej w trakcie
kadencji nastąpi poprzez wybory uzupełniające na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
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Walne Zebranie Członków
§ 25
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym Członkowie wspierający, honorowi i
zaproszeni goście.
§ 26
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej
raz na dwanaście miesięcy.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w
szczególnie uzasadnionych wypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia
z własnej inicjatywy lub na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego zebrania Członków Zarząd
powiadamia wszystkich członków przynajmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia
obrad.
4. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim – może ono
skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
5. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.
§ 27
Walne Zebranie Członków:
1. Rozpatruje sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej i udziela
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
2. Uchwala program działania Stowarzyszenia,
3. Wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. Uchwala zmiany Statutu,
5. Ustala wysokość składek członkowskich,
6. Podejmuje uchwały w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
7. Podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad,
8. Podejmuje uchwały w sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia,
9. Podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia ruchomości oraz nieruchomości na
potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia,
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10. Powołuje komisje stałe i doraźne do realizacji celów Stowarzyszenia określając ich
liczebność i zadania.
Zarząd Stowarzyszenia
§ 28
1. Zarząd składa się z 5 członków, w tym z Prezesa, Wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i
członka zarządu.
2. Członkiem zarządu może być wyłącznie członek Parafii Ewangelicko – Augsburskiej
w Piszu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w
ciągu roku.
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych wymaga
współdziałania łącznie dwóch członków Zarządu.
§ 29
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4. Inicjowanie planów działania i przedkładanie propozycji realizacji celów
Stowarzyszenia,
5. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
6. Przygotowanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
7. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
8. Współdziałanie z zainteresowanymi organizacjami i instytucjami zarówno w kraju jak
i za granicą,
9. Decydowanie o przyjmowaniu i skreślaniu członków Stowarzyszania,
10. Przyznawanie nagród i wyróżnień za aktywną pracę społeczną w Stowarzyszeniu
11. Zarządzanie majątkiem i dysponowanie funduszami Stowarzyszenia,
12. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,
13. Występowanie o dotacje i środki finansowe dla Stowarzyszenia,
14. Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków członków Stowarzyszenia w sprawach
spornych a także wymierzanie następujących kar:
a) Upomnienia,
b) Nagany,
c) Wykluczenia ze Stowarzyszenia.
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15. Pełnienie funkcji, lub powołanie, Rady Nadzorczej nad prowadzonymi przez
Stowarzyszenie ośrodkami, tj:
a) Środowiskowymi Domami Samopomocy.
b) Domami Pomocy Społecznej.
c) Domami Opieki.
d) Hospicjami.
e) Zakładami Opiekuńczo – Leczniczymi.
f) Innymi ośrodkami wsparcia i opieki nad osobami starszymi i
niepełnosprawnymi.
Komisja Rewizyjna
§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają Przewodniczącego
spośród swego grona.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
• Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki
finansowej,
• Złożenie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosku w
sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
• Wystąpienie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.
4. Z przeprowadzonych kontroli Komisja sporządza protokół.
Rozdział V
MAJATEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej,
c) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochodów z własnej
działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dochodów z kapitału (odsetek,
lokat, akcji),
d) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu
Stowarzyszeniu,
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e) dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów,
zleconych usług,
f) dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. 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 ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
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.
§ 32
1. Fundusz Pomocy Koleżeńskiej tworzy się z określonej przez Zarząd Stowarzyszenia
części składek członkowskich oraz innych wpływów przeznaczonych na ten cel.
2. Przeznaczenie środków finansowych Funduszu Pomocy Koleżeńskiej oraz zasady i
tryb udzielania pomocy z tego funduszu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU, ROZWIAZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA
§ 33
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków
lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
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2. Wniosek o rozwiązaniu się Stowarzyszenia lub o zmianie Statutu musi być
umieszczony w porządku zebrania na miesiąc przed terminem Walnego Zebrania i
podany do wiadomości członków.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia lub o zmianie Statutu wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 uprawnionych do głosowania.
§ 34
1. W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu się
Stowarzyszenia, powołuje Komisję Likwidacyjną , która zgodnie z uchwalonymi
przez Walne Zebranie Członków wytycznymi przeprowadzi likwidację.
2. W razie likwidacji Stowarzyszenia cały majątek ruchomy i nieruchomy zostaje
przekazany na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Piszu.
3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
§35
W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy prawa ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.
Niniejszy Statut uchwalono na Walnym Zebraniu Członków w dniu 19.06.2016 r. w Piszu.

Prezydium Zebrania:

……………………

…………………….

……………………..
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