Statut
Stowarzyszenia Żółty Parasol i Partnerzy

wersja I z dnia 10.10.2008 r.
wersja II z dnia 30.11.2009 r.
wersja llI z dnia 7.03.2011 r.
wersja IV z dnia 16.09.2020 r.
wersja V z dnia 22.09.2021 r.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1
1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy", zwane dalej
Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: “Żółty Parasol i Partnerzy"
3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.

§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym
uwzględnieniem Wrocławia.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§5
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura;

Rozdział II. Misja, cele i sposoby ich realizacji

§7
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie społeczności i wspólnot lokalnych oraz kształtowanie
postaw obywatelskich i pobudzanie aktywności społecznej w oparciu o podstawowe
wartości jakimi są: dobro wspólne, solidarność społeczna, różnorodność i innowacyjność.

§8
Celem Stowarzyszenia jest :
1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji; życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
3. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
4. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w
kraju i za granicą
5. działalność w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
6. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
praw dziecka;
7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
8. działalność charytatywna

9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji
10. działalność z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
11. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
12. działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
13. działalność z zakresu turystyki i krajoznawstwa;
14. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
15. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
16. ochrona i promocja zdrowia;
17. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy;
18. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
19. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
20. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
21. działalność z zakresu ratownictwa i ochrony ludności;
22. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
w kraju i za granicą;
23. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
24. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
25. promocja i organizacja wolontariatu w kraju i za granicą;
26. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
27. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
28. działalność wspomagająca technicznie, merytorycznie, szkoleniowo, informacyjnie,
finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§9

1. Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez wszelkie formy dozwolone prawem.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w
zakresie wymienionym w §8 niniejszego Statutu
§ 10
Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi,
samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do
realizacji celów statutowych.
§ 11
Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji
rządowej i samorządowej.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§ 13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną
deklarację.
2. Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie jego członkami bez konieczności
składania deklaracji.
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna
deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, wszelkich form działalności i pomocy Stowarzyszenia, z
zastrzeżeniem postanowień § 27.
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 15
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,
b. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
c. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
d. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
§ 16
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w § 14 pkt. b,c.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce
Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych
zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia, ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz
Stowarzyszenia przez okres przekraczający 12 miesięcy.
c. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. pozbawienia członkostwa honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków,
e. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić członka o wykluczeniu, podając
przyczyny wykluczenia i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
3. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna i Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o
niej członka.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 19
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia wybierani są przez Walne
Zebranie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie może
zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu
w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.

3. W przypadku określonym w punkcie 2 dokooptowani członkowie władz pełnią swoje
funkcje do końca kadencji organu.

§ 20
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie,
jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. Władze Stowarzyszenia mogą podjąć
decyzję o głosowaniu tajnym.
2. Drugi termin Walnego Zebrania jest zwoływany w ciągu miesiąca od dnia zwołania
Walnego Zebrania.
3. W przypadku głosowania Walnego Zebrania i równego rozłożenia głosów decyduje głos
Przewodniczącego Walnego Zebrania.
4. W przypadku głosowania Zarządu i równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
Zarządu.
5. W przypadku głosowania Komisji Rewizyjnej i równego rozłożenia głosów decyduje głos
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 21
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat,
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i
proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. W przypadku nie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania w terminie określonym w
punkcie 4 przez Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. W
przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w powyższym
terminie przez Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
2. Uchwalanie zmian statutu,
3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat dotyczących członków
zwyczajnych
Stowarzyszenia,
5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Stowarzyszenia,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka honorowego,
10. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych władz Stowarzyszenia.
11. Powoływanie ciał opiniodawczych i doradczych w tym np. Rady Programowej.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi
odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 2 do 5 osób, spośród których Zarząd na posiedzeniu wybiera Prezesa .
3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Zarządzie.

§ 25
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7. Zwoływanie Walnego Zebrania,
8. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
9. Zatrudnianie pracowników, powoływanie zespołów oraz określanie ich zadań,
10. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości corocznych sprawozdań z
działalności Stowarzyszenia, po uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną.
11. Decyzja o uruchomieniu, zawieszeniu lub podjęciu działalności gospodarczej i/lub
odpłatnej pożytku publicznego
Komisja Rewizyjna

§ 26
1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym od Zarządu organem Stowarzyszenia powołanym do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym z Przewodniczącego wybieranego
spośród członków na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
w roku. Posiedzenia komisji zwołuje Przewodniczący.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a. członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. Skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok
poprzedni.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. Kontrola pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych,
3.Występowanie do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
4.Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i
Zarządu Stowarzyszenia,
5. Wnioskowanie do Walnego Zebrania o udzielanie absolutorium Zarządowi,
6. Zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie
ustalonym statutem,
7.Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego
bezczynności,
8.Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 28
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje, granty, subwencje w tym z budżetu publicznego
c) kontrakty, zlecenia usług,
d) wpływy z działalność odpłatnej pożytku publicznego
e) środki pochodzące z ofiarności prywatnej, spadków i zapisów
f) wpływy z działalności statutowej,
g) wpływów z loterii i zbiórek publicznych
h) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, w funduszach
inwestycyjnych, w obligacjach itp.
i) przychody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
5. Stowarzyszenie nie przyjmuje jakichkolwiek płatności w gotówce w kwocie równej lub
przekraczającej równowartość 10 tys. EURO również w drodze więcej niż jednej operacji.
6. Przy ustalaniu równowartości w EURO, o której mowa w ust 2, stosuje się średni kurs
Narodowego Banku Polskiego obowiązujący w dniu dokonania transakcji.

Sposób reprezentacji

§ 29
1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są:
a) do kwoty równowartej 10 000 złotych jeden członek Zarządu;
b) powyżej kwoty równowartej 10 000 złotych dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
w tym prezes lub wiceprezes.
2. Zarząd może mocą uchwały upoważnić osoby trzecie do zaciągania zobowiązań
majątkowych.

3. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka zarządu
lub osoby upoważnionej przez Zarząd.

Zakazy

§ 30
Stowarzyszeniu zabrania się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego
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",
2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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,
3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI. Działalność gospodarcza

§ 31
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych. Cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami)
przeznaczony będzie na działalność pożytku publicznego.

3. W przypadku podjęcia decyzji przez Zarząd o uruchomieniu działalności gospodarczej ma
ona charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego. Działalność
gospodarcza nie może się pokrywać z działalnością odpłatną

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 32
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowana
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia można wyznaczyć likwidatorów także spoza
członków Zarządu.
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