
Statut Towarzystwa Nasz Dom
z dnia 14 listopada 1991 r.

po zmianach dokonanych w dniach: 10.03.2001 r., 19.05.200G r., 13.09.200g r.,
29.06.2009 r.,3.12.201t r. orar23.06.20t7 r,

Tekst zmieniony i ujednolicony

Stowarzyszenie Towarzystwo NASZ DOM, zwane dalej Towarzystwem, kontynuuje dzialalnoSi
Towarzystwa ,,Nasz Dom", kt6re istnialo w latach t92L-1945 z siedzibq w ,,Naszym Domu,, na
warszawskich Bielanach, przy obecnej Alei Zjednoczenia nr 34.
Towarzystwo NASZ DOM opiera siq w swojej dzialalno5ci na Konwencji Praw Dziecka przyjqtej przez
zgromadzenie 096lne Narod6w Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku.
Misjq Towarzystwa Nasz Dom jest dbalo(i o stabilne Srodowisko rodzinne (wlasne lub czasowo
zastqpcze) dla dzieci zagro2onych trwatym zerwaniem wiqzi rodzinnych oraz wszelkie dzialania
zmierzaiqce do zapewnienia bezpiecznej wiqzi z bliskimi dorostymi, warunk6w do rozwoju, a tak2e
odpowiedniego przygotowania do samodzielnego 2ycia. Towarzystwo czerpie inspiracje z my6li
pedagogicznej Janusza Korczaka i Maryny Falskiej oraz wsp6tczesnych osiqgniqi psychologii i pracy
socjalnej opartych na podmiotowym, wzmacniajqcym podejSciu do dzieci i rodzin, jak r6wnie2
wykorzystaniu ich wewnqtrznych i zewnqtrznych zasob6w.

ROZDZIAT I

Postanowienia o96lne
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Stowarzyszenie pod nazwq Towarzystwo NASZ DOM z siedzibq w Warszawie, zwane dalej
Towarzystwem dziala zgodnie z obowigzujacym prawem, na podstawie ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104 z poiniejszymi zmianami), ustawy o dzialalno(ci
po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz
niniejszego statutu.
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7. Towarzystwo posiada osobowo6i prawnE.
2. Towarzystwo powolane jest na czas nieokreSlony.

s3

1". Towarzystwo dziala na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towarzystwo mo2e prowadzii dzialalno6i tak2e poza granicami kraju zgodnie z przepisami
prawa danego pafstwa.

s4

Towarzystwo mo2e byi czlonkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym
profilu dzialania. Mo2e pozostawa6 czlonkiem tych organizacji na zasadach peinej autonomii.
Towarzystwo mo2e powolywai fundacje.

t.

2.



Ss

t. Znakiem Towarzystwa jest znak towarowy Dzieciak; biala gl6wka Dzieciaka
na czerwonym polu, wedlug wzoru zalqczonego do niniejszego statutu.

2. Towarzystwo mo2e u2ywai pieczqci iodznak zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie
przepisami.

s6

1. Dzialalno5i Towarzystwa opiera siq na pracy spolecznej og6lu jego czlonk6w.
2. Do prowadzenia swojej dzialalno6ciTowarzystwo moze zatrudniai pracownik6w, w tym

osoby spo516d czlonk6w Towarzystwa.

Sz

1. Na zasadach okreSlonych w statucie Towarzystwo Nasz Dom tworzy oddzialy, kt6re mogq
posiadai osobowoSi prawnq.

ROZDZIAI il
Cele isposoby ich realizacji
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CelamiTowarzystwa sq:

1,. pomoc dzieciom i ich rodzinom w trudnej sytuacji 2yciowej, oraz wyr6wnywanie szans tych
dzieci i rodzin.

2. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastqpczej.

3. wzmacnianie wiqzi rodzinnych dzieciwychowujqcych siq poza wlasnymi rodzinami;
4. zwiqkszenie szans na godne 2ycie oraz przeciwdziatanie wykluczeniu spolecznemu dzieci i

mlodzie2y z rodzin w kryzysie, dzieci z rodzinnych form opieki zastqpczej oraz przebywajqcej
w plac6wkach opiekuriczo-wychowawczych , w tym dzialanie na rzecz os6b
niepelnosprawnych.

5, zwiqkszenie mo2liwoicistartu 2yciowego dla usamodzielnionych wychowank6w pieczy
zastqpczej, reintegracja i integracja zawodowa i spoleczna os6b zagro2onych wykluczeniem
spolecznym, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej

6. zmniejszenie liczby dzieci i mlodziezy w instytucjonalnej pieczy zastqpczej;
7. dzialania na rzecz rodziny, macierzyristwa, rodzicielstwa, upowszechnianie iochrona praw

dziecka, tworzenie sp6jnego systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym,
krajowym oraz wsp6lpraca w tej dziedzinie poza granicami kraju.

8. Promocja iorganizacja wolontariatu.
9. Dzialalnoii na rzecz dzieci i mlodzie2y, w tym wypoczynku dzieci i mlodzie2y,

upowszechnia nie turystyki i krajoznawstwa.



5g

Towarzystwo realizuje swoje cele okreSlone w 5 8 w ramach nieodplatnej dzialalnoSci po2ytku
publicznego przez:

1'. Wsp6tpracq z instytucjami rzqdowymi, samorzqdowymi iorganizacjami pozarzqdowymi
polskimi, zagranicznymi i miqdzynarodowymi oraz innymi podmiotami.

2. Zabieranie glosu w publicznych debatach w sprawach z zakresu statutowej dzialalnoSci
Towarzystwa.

3. organizowanie pomocy dla rodzin w kryzysie poprzez prowadzenie dziala6 o charakterze
socjalno - pedagogicznym, warsztat6w szkoleniowych i terapeutycznych, terapii
indywidualnej, grup wsparcia i podobnych.

4. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie wtasnych edukacyjno - terapeutycznych o6rodk6w
rozwoju dziecka i rodziny oraz plac6wek opiekulrczo - wychowawczych w tym o charakterze
rodzinnym, specjalistycznym, oSrodk6w adopcyjnych, oSrodk6w wspierania pieczy zastqpczej
oraz oSrodk6w edukacyjno-szkoleniowych oraz samodzielnych mieszkad usamodzielnieri -
dla os6b opuszczajqcych pieczq zastQpczE.

5. Organizowanie i promowanie wolontariatu w prowadzonych przez Towarzystwo Nasz Dom
o5rodkach wymienionych w 5 9 pkt.4

6, Organizowanie i prowadzenie szkole6, poradnictwa oraz wydawnictw w zakresie rodzinnej
opieki zastepczej i adopcji.

7. Organizowanie i prowadzenie szkole6, poradnictwa i wydawnictw dla kadr oSrodk6w pomocy
spolecznej, plac6wek opiekuriczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

8. Promowanie kameralnych form opieki zastqpczej oraz indywidualnego podejScia do
dziecka i rodziny bqdqcej w kryzysie.

9. Pomoc finansowq i merytorycznq dla oSrodk6w adopcyjnych, plac6wek opiekudczo-
wychowawczych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych i 162nych form rodzinnej opieki
zastqpczej.

10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i mlodzie2y polqczonego z terapiq, krajoznawstwem
i edukacjq kulturalnq.

11. Realizacjq program6w autorskich dotyczqcych indywidualnej pomocy dzieciom
przebywajqcym w rodzinach zastgpczych i plac6wkach opiekudczo-wychowawczych oraz
resocja lizacyjnych i ich rodzinom.

12. Udzielanie pomocy materialnej i psychologicznej bylym wychowankom pieczy
zastqpczej w formie stacjonarnej i (rodowiskowej

13. Prowadzenie dzialalnoSci badawczej i monitoringowej.
1.4. Prowadzi plac6wki opiekuficzo - wychowawcze, o5rodki adopcyjne, dalej zwane lqcznie

plac6wkami.
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1,. Towarzystwo mo2e prowadzii dziatalnoii gospodarczq w rozmiarach slu2qcych
realizacji cel6w statutowych na zasadach okre5lonych w odrqbnych przepisach. DziafalnoSi ta
stanowi dzialalnoSi dodatkowq w stosunku do dzialalno5ci po2ytku publicznego prowadzonej
przez Towarzystwo.

2. Doch6d z dziatalnoSci gospodarczej Towarzystwa slu2y wytqcznie realizacji cel6w
statutowych orazzadafi nale2qcych do sfery zadad publicznych, o kt6rych mowa w art.4
ustawy zdnia 24.04.2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr
96 poz. 873) i nie mo2e byi przeznaczony do podzialu miqdzy jego cztonk6w.



3, Towarzystwo prowadzi nieodplatnq dzialalnoSi po2ytku publicznego w zakresie
okreSlonym w 5 9 statutu.

ROZDZIAI Ill
Czlonkowie, ich prawa iobowiqzki

s11

Cztonkowie dzielq siq na:

a) zwyczajnych;
b) wspierajqcych;
c) honorowych.
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1,. Czlonkiem zwyczajnym Towarzystwa mo2e byi ka2da osoba fizyczna posiadajqca petnq

zdolnoii do czynno6ci prawnych, bqdqca obywatelem polskim lub cudzoziemcem , kt6ra
zto2y pisemnq deklaracjq zawierajqcq rekomendacjq dw6ch cztonk6w Towarzystwa i

zobowiq2e siq do ptacenia skladek.
2. Przyjqcia nowych czlonk6w zwyczajnych ihonorowych dokonuje ZarzEd uchwalq podjqtq nie

p6lniej niz w ciqgu trzech miesiqcy od daty zto2enia deklaracji.
3. W przypadku gdy Zarzqd odm6wi przyjqcia w poczet cztonk6w, przysluguje odwofanie do

Walnego Zebrania Czlonk6w w terminie 14 dniod otrzymania decyzji o odmowie.
4. Czlonkiem wspierajqcym Stowarzyszenia moze zostai osoba fizyczna i prawna deklarujqca

pomoc finansowq, rzeczowq lub merytorycznE w realizacji cel6w Towarzystwa.
5. Czlonkiem wspierajqcym staje siq po zto2eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwaly

Zarzqdu podjqtej nie p62niej ni2 w ciqgu trzech miesiqcy od daty zlo2enia deklaracji.
6. Czlonkiem honorowym Stowarzyszenia mo2e byi osoba fizyczna, kt6ra wniosla wybitny

wklad w dzialalnoSi i rozw6j Towarzystwa.
7. Czlonkiem honorowym staje siq po przyjqciu uchwaty przez Walne Zebranie na wniosek

Zarzqdu albo co najmniej 6 czlonk6w Towarzystwa.
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Czlonek zwyczajny ma prawo:

a) brai udzial w pracach i innych przedsiqwziqciach Towarzystwa;
b)wybierai i byi wybieranym do wtadz Towarzystwa;
c) uczestniczyi z glosem stanowiqcym w Walnym Zebraniu;
d) zglaszai wnioski i postulaty dotyczqce dzialalnoSci Towarzystwa;

e) korzystai z pomocy Towarzystwa w podejmowanych dzialaniach zgodnych z jego

celamistatutowymi.
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1. Czlonek wspierajqcy, bqdqcy osobq prawnA, dziala w Towarzystwie za poSrednictwem
swojego przedstawiciela.

2. Czlonek wspierajqcy ma prawo:

a) uczestniczyi z glosem doradczym w Walnym Zebraniu;
b) zglasza( wnioski i postulaty dotyczqce dzialalnoSci Towarzystwa.

$1s

t. Czlonek honorowy posiada wszystkie prawa cztonka zwyczajnego, za wyjqtkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego. Cztonek honorowy ma glos doradczy.

2. Czlonek honorowy zwolniony jest z obowiqzku oplacania skladek czlonkowskich.
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Do obowiqzk6w czlonk6w Towarzystwa nale2y:

a) przestrzeganie postanowieri statutu, regulamin6w i uchwal wladz Towarzystwa;
b) czynne uczestniczenie w realizacji cel6w statutowych Towarzystwa;
c) regularne oplacanie skladek czlonkowskich przez cztonkow zwyczajnych.
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Czlonkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1." dobrowolnego wystqpienia zlo2onego na piSmie doZarzqdu, (skre6lenie z listy czlonk6w);
2. Smierci osoby fizycznej lub utraty osobowoici prawnej przez czlonka wspierajqcego -

osobq prawnE (skreSlenie z listy cztonk6w);
3. uchwaly Zarzqdu o wykluczeniu czlonka z powodu nieplacenia skladek cztonkowskich przez

okres 1 roku, mimo uprzedniego upomnienia;
4. uchwaly Zarzqdu o wykluczeniu z powodu:
a) nieprzestrzegania postanowiefi statutu, regulamin6w lub uchwai wladz Towarzystwa
b) lub ra2qcego dzialania na szkodq Towarzystwa.
c) ze wzglqdu na brak przejaw6w aktywnej dzialalno6ci na rzecz Towarzystwa.

5re

t. Od uchwaly w przedmiocie skre5lenia lub wykluczenia przysluguje odwolanie w terminie



14 dnido Komisji Rewizyjnej, a w nastqpnej instancjiw tym samym terminie - do Walnego
Zebrania, odwotanie jest rozpatrywane na najbli2szym Walnym Zebraniu Czlonk6w, kt6rego
uchwala jest ostateczna.

2. Termin zlo2enia odwolania od uchwaly w sprawie skre6lenia lub wykluczenia z listy
czfonk6w biegnie od chwili dorqczenia przedmiotowej uchwaly zainteresowanemu.

ROZDZIAI IV

Wladze Towarzystwa
sle

Wladza mi Towarzystwa sq:

a) Walne Zebranie Czlonkow
b)Zarzqd;
c) Komisja Rewizyjna.

$zo

Najwy2szq wladzq Towarzystwa jest Walne Zebranie Czlonk6w i, zwane dalej Walnym
Zebraniem, kt6re mo2e byi zwyczajne lub nadzwyczajne.
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1.. Zwyczajne Walne Zebranie zwoluje Zarzqd co najmniej raz w roku jako sprawozdawcze i

co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiajqc czlonk6w pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porzqdku obrad co najmniej na L4 dni przed terminem
Walnego Zebrania.

2. Je5li statut nie stanowi inaczej, uchwaly Walnego Zebrania zapadajq zwyklq wiqkszo5ciq
glos6w przy obecno5ci co najmniej potowy czlonk6w uprawnionych do glosowania - w
pierwszym terminie, w drugim terminie - bez wzglqdu na liczbq obecnych.

3. W Walnym Zebraniu udziat biorqz glosami stanowiqcymi czlonkowie zwyczajni i

honorowi, z gfosami doradczymi czlonkowie wspierajqcy i zaproszeni goScie.
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Do kompetencji Walnego Zebrania nale2y:

t. uchwalanie 916wnych kierunk6w dzialalno6ci merytorycznej ifinansowejTowarzystwa
2. zatwierdzanie sprawozdaf z dzialalnoici Towarzystwa;
3. podejmowanie uchwal w przedmiocie absolutorium dla ustqpujqcego Zarzqdu na wniosek

Komisji Rewizyjnej;
4. wyb6r czlonk6w Zarzqdu oraz Komisji Rewizyjnej;
5" ustalanie wysoko6ci skladek czlonkowskich;
6. nadawanie godnoSci czlonka honorowego;



7. podejmowanie uchwal w sprawie zmian statutu i rozwiqzania Towarzystwa;
8. podejmowanie uchwal w sprawie zmianf rozszerzania celu dzialalno6ci Towarzystwa
9. rozpatrywanie odwotad od uchwal w sprawach czlonkowskich;

s23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoluje Zarzqd:
a. z wlasnej inicjatywy;
b. na 2qdanie Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej L/3 czlonk6w zwyczajnych Towarzystwa.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno byi zwolane w terminie 1 miesiqca od daty
zgloszenia wniosku lub 2qdania i obradowai nad sprawami, dla kt6rych zostalo zwolane.

3. W przypadku niezwolania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w trybie okre(lonym w ust.
2, uprawnienie do zwolania go przejmuje Komisja Rewizyjna.

4. Uchwaly nadzwyczajnego Walnego Zebrania zapadajq w spos6b przewidziany dla uchwal
zwyczajnego Walnego Zebrania, przewidziany w S 21 statutu.
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1-. Zarzqdjest najwy2szqwladzqTowarzystwa w okresie pomiqdzy WalnymiZebraniami.
2. Zarzqd wybierany jest przez Walne Zebranie cztonk6w w tajnym gtosowaniu zwyklq

wiqkszoSciq glos6w.

3. Zarzqd sklada siq z 5 - 7 czlonk6w, kt6rzy na pierwszym posiedzeniu wybierajq spo6r6d
siebie Przewodniczqcego i Wiceprzewod niczqcego. I lo6i czlonk6w ka2dorazowo ustala
Walne Zebranie.

4. Warunkiem pelnienia funkcji w Zarzqdzie jest zto2enie przez kandydata o(wiadczenia, 2e

nie byl skazany prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo umy(lne Scigane z oskarzenia
publicznego lub przestqpstwo skarbowe.

5. Posiedzenia Zarzqdu zwolywane sq przez Przewodniczqcego w miarq potrzeby, nie rzadziej
jednak ni|raz na kwartat. Pierwsze posiedzenie Zarzqdu po wyborze czlonk6w, powinno
odbyi siq najp62niej w ciqgu trzech dni od Walnego Zebrania, na kt6rym ten wyb6r nastapil.

6. Zarzqd podejmuje uchwaly przez glosowanie, a w przypadku r6wnej iloSci glos6w
przewaia glos Przewod n iczqcego,

7. Zarz1d mo2e powolai Radq Programowq Towarzystwa, kt6ra jest cialem doradczym w
zakresie tworzenia i realizacji programu Towarzystwa, jak r6wnie2 realizowanych przez

Towarzystwo program6w pedagogicznych oraz z dziedziny pomocy spolecznej.

S2s

Do kom pete ncji Zarzqdu na le2y:

1. reprezentowanie interes6w Towarzystwa podczas calej kadencji, r6wnie2 poza

posiedzenia mi Zarzqdu.
2. realizowanie uchwal Walnego Zebrania;

3. uchwalanie corocznych plan6w pracy i bud2etu Towarzystwa;

4. skladanie sprawozdari z rocznej dzialalnoici Towarzystwa Walnemu Zebraniu;

5. zarzqdzanie majqtkiem Towarzystwa;
6. kierowanie i organizowanie bie2qcej dzialalnoSci w spos6b zapewniajqcy realizacjq cel6w



statutowych Towarzystwa;
7. rozdzialpozyskanych Srodk6w finansowych i rzeczowych;
8. podejmowanie uchwal w sprawach czlonkowskich (przyjmowanie, skre6lanie,

wykluczanie);
9. wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie czlonkostwa honorowego;
10. zatrudnianie czlonk6w zarzqdu do realizacji projekt6w izadafi zgodnych z celami

Towarzystwa. Towarzystwo w tej sprawie reprezentuje pelnomocnik powolany uchwalq
Walnego Zebrania Czlonk6w

L1. rozpatrywanie spordw powstafych pomiqdzy cztonkami na tle dziafalno5ci w
Towarzystwie;

1.2. zwolywanie Walnych Zebran;
13. podejmowanie uchwal o utworzeniu wtasnych edukacyjno - terapeutycznych oSrodk6w

rozwoju dziecka i rodziny oraz plac6wek opieku6czo - wychowawczych w tym o charakterze
rodzinnym, specjalistycznym, oSrodk6w adopcyjnych, oSrodk6w wspierania pieczy

zastqpczej, o5rodk6w edukacyjno-szkoleniowych oraz samodzielnych mieszkafi
usamodzielnied - dla os6b opuszczajqcych pieczq zastqpczych, a tak2e sprawowanie nadzoru
nad ich dzialalnoSciq

14. zatrudnianie pracownik6w Towarzystwa, wyznaczanie i odwolanie dyrektor6w jego

edukacyjno -terapeutycznych oSrodk6w rozwoju dziecka i rodziny, plac6wek opiekuficzo-
wychowawczych, oSrodk6w adopcyjnych, o(rodk6w wspierania pieczy

zastqpczej, oSrod k6w ed u ka cyj no- szkole n iowych.

15. udzielanie dyrektorom edukacyjno -terapeutycznych o5rodk6w rozwoju dziecka i rodziny,
plac6wek opiekuriczo-wychowawczym, oSrodk6w adopcyjnych lub oSrodk6w wspierania
pieczy zastqpczej Towarzystwa oraz o5rodk6w edukacyjno -szkoleniowych pelnomocnictw do
podejmowania decyzji i reprezentowania Towarzystwa w sprawach nale2qcych do ich

kompetencji, a mieszczqcych siq w kompetencjiZarzqdu;
16. udzielanie pelnomocnictw czlonkom Zarzqdu i innym osobom;
17. przyznawanie prawa do postugiwania siq znakiem Dzieciak;

18. podejmowanie decyzjiw przedmiocie przystEpienia i wystqpienia z innych organizacji.
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t, Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli w Towarzystwie.

2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie cztonk6w w tajnym glosowaniu

zwyklq wiqkszo5ciq glos6w.

3. Komisja Rewizyjna sklada siq z 3 czlonk6w, kt6rzy spoSrod siebie wybierajq
Przewod n iczEcego.

s27

1,. Komisja Rewizyjna jest organem odrqbnym i niezaleznym odZarzqdu. Komisja nie

pod lega ZarzEdowi w za kresie wykonywa n ia kontro I i wewnqtrznej.
2. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej:

a. nie mogq byi cztonkamiZarzqdu ani pozostawai z nimiw zwiqzku mat2eriskim, we
wsp6lnym po2yciu, w stosunku pokrewieristwa, powinowactwa lub podlegloici
slu2bowej,

b. nie mogq byi skazani prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo umySlne 6cigane z

oskar2enia publicznego lub przestqpstwo skarbowe,
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Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale2y:

t. kontrola pracy zarzqdu, czyli sprawdzanie, czy dzialania prowadzone przez zarzqd, sq zgodne
ze statutem oraz obowiqzujqcym prawem.

2. kontrola co najmniej raz w roku caloksztaltu dzialalnoSci Towarzystwa;
3. wystqpowanie do Zarzqdu z wnioskami wynikajqcymi z ustale6 kontroli i2qdania

wyjaSnie6;
4. wnioskowanie o zwolanie Walnego Zebrania;
5. skladanie Walnemu Zebraniu sprawozdari ze swojej dzialalnoSci oraz wystqpowanie z

wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustqpujqcego Zarzqdu;
6. zwotywanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania w wypadku zaistnienia sytuacji z g 22 ust 3

s2e

t. Kontrola caloksztaltu dzialalnoScifinansowej obejmuje badania dokument6w, ksiqg
rachunkowych, zestawiefiilp.Z kontrolika2dorazowo sporzqdzany jest protok6l.

2. Kontrola caloksztaltu dzialalnoSci w pozostalym zakresie obejmuje badanie protokot6w z

posiedzefi zarzqdu, uchwal zarzqdu pod kqtem zgodnoSci ze statutem Towarzystwa i

obowiqzujqcym prawem. Z kontroli ka2dorazowo sporzqdzony jest
protok6l.
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1. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej mogq brai udziat w posiedzeniach Zarzqdu z glosem
doradczym.

2. PrzewodniczqcyZarzqdu zawiadarnia czlonk6w Komisji Rewizyjnej o planowanej dacie
posiedzenia Zarzqdu - z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
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1. Kadencja Zarzqdu i Komisji Rewizyjnejtrwa 3 lata.
2. Uchwaly tych organ6w, je6li statut nie stanowi inaczej, zapadajq zwykiq wiqkszoSciq

glos6w przy obecno6ci co najmniej polowy czionk6w, w przypadku Komisji Rewizyjnej - w
obecno6ci co najmniej 2 czlonk6w.

3. Uchwaly tych organ6w sq podejmowane w glosowaniu jawnym, chyba 2e statut stanowi
inaczej. Czlonkowie organ6w mogq podjqi uchwalq o podejmowaniu decyzjiw gtosowaniu
tajnym.

4. W przypadku ustqpienia w czasie kadencji czlonk6w Zarzqdu lub Komisji Rewizyjnej,
wladzom tym przysluguje prawo kooptacji, z tym 2e liczba os6b dokooptowanych nie mo2e
przekraczai L/3 czfonk6w tych wladz z wyboru.



ROZDZIAT V
Oddziaty terenowe Towarzystwa
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Towarzystwo mo2e tworzyi oddziaty Towarzystwa jako wydzielone z o96lnej struktury
stowarzyszenia wewnqtrzne jednostki, kt6re realizujq cele statutowe Towarzystwa

1. Oddzialy mogq wystqpowai w dw6ch formach:
a. jako posiadajqce wtasnq osobowo(i prawnA
b. lub nieposiadajqce wlasnej osobowo6ci prawnej

2. Cztonkowie Oddzialu uczestniczq w Walnym Zebraniu Czlonk6w Stowarzyszenia.
3. Zasady tworzenia

Odzial terenowy mo2e zostaC powolany na wniosek Komitetu Zato2ycielskiego Oddzialu
powolanego przezZebranie Zalozycielskie Oddziatu liczqce nie mniej ni27 czlonkow zwyczajnych
Towarzystwa dzialajqcych na danym terenie lub na wniosek zarzqdu Towarzystwa. Uchwalq o
utwo rze n iu oddzialu podejm uje Zarzqd Towa rzystwa.

4. Struktura organizacyjna
1. Wladze oddzialu to:
a. Walne Zebranie Czlonk6w Oddzialu,
b. Zarzqd Oddzialu,
c. Komisja Rewizyjna.

5. Uchwaty wszystkich wladz Oddziatu Stowarzyszenia zapadajq w glosowaniu jawnym zwyktq
wiqkszo5ciq glos6w, przy obecno6ci co najmniej polowy czlonk6w uprawnionych do glosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzglqdu na liczbq obecnych czlonk6w.

6. Kadencja wszystkich wybieralnych wladz Oddziatu Stowarzyszenia trwa 3 lata.
7 , W razie, gdy sktad wladz wybieralnych f Zarzqd, Komisja rewizyjna/ Oddzialu Stowarzyszenia,

ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupelnienie ich skladu mo2e nastqpii w drodze
kooptacji, kt6rej dokonujq pozostali czlonkowie organu, kt6ry ulegl zmniejszeniu. W trybie tym
mo2na powola6 nie wiqcej ni2 polowq skladu orBanu.

8, Walne Zebranie Czlonk6w Oddzialu
L. Najwy2szq wladzq Oddzialu Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Czlonk6w Oddzialu. Mo2e byi

ono zwyczajne bqdf nadzwyczajne.
2. Zwyczaine Walne Zebrania zwotuje ZarzEd Oddzialu raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy

iata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiajqc cztonk6w o jego terminie, miejscu i

proponowanym porzqdku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. je5li
statut nie stanowi inaczej, uchwaly walnego zapadajq zwyklq wiqkszoSciq glos6w przy obecno6ci
co najmniej polowy czlonk6w uprawnionych do glosowania - w pierwszym terminie, w drugim
terminie - bez wzglqdu na liczbq obecnych

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddzialu zwoluje Zarzqd Oddzialu:
a. z wlasnej inicjatywy,
b. na 2qdanie Komisji Rewizyjnej Oddzialu,
c. na wniosek co najmniej 1/3 o96lnej liczby cztonk6w zwyczajnych Oddzialu Stowarzyszenia

4. Kompetencje Walnego Zebrania Czlonk6w to:
a. uchwalanie gl6wnych kierunk6w dziatalnoSci Oddzialu,
b. wybieranie i odwolywanie wtadz Oddzialu,
c. udzielanie absolutorium ustqpujqcemu Zarzqdowi Oddzialu,
d, zabieranie gtosu w sprawach wa2nych dla calego Stowarzyszenia,
e. rozpatrywanie odwolari od uchwaf Zarzqdu Oddzialu,
f. podejmowanie uchwal w sprawach rozwiqzania siq Oddziatu Stowarzyszenia.



9. Zarz4d Oddzialu Stowarzyszenia
1,.Zarzqd Oddzialu sklada siq z 3 do 5 czlonk6w, spo6r6d kt6rych na pierwszym posiedzeniu

wybiera siq przewodniczqcego i wiceprzewodniczqcego.
2. PosiedzeniaZarzqdu Oddziatu odbywajq siq w miarq potrzeb, nie rzadziejjednak nii raz na trzy

miesiqce.
3. Kompetencje Zarzqdu Oddzialu to:

a. kierowanie bie2qcq pracq Oddzialu Stowarzyszenia,
b. realizacja uchwal Walnego Zebrania Oddzialu i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
c. sprawowanie zarzqdu nad majqtkiem Oddzialu Stowarzyszenia,
d. zwolywanie Walnego Zebrania Oddzialu,

e. przyjmowanie i wykluczanie cztonk6w Oddziatu Stowarzyszenia,

f. reprezentowanie Oddzialu Stowarzyszenia na zewnqtrz i dzialanie w jego imieniu,
g. zgtaszanie informacji o zmianie wtadz Oddzialu do Zarzqdu Stowarzyszenia.

10. Komisja Rewizyjna Oddziatu
1. Komisja Rewizyjna Oddzialu jest niezale2nym od Zarzqdu Oddzialu organem Oddzialu

Stowarzyszenia powolanym do sprawowania kontroli nad jego dzialalno6ciq, zgodno6ci ze

statutem i obowiqzujqcym prawem.

2. Komisja Rewizyjna sklada siq z 3 os6b w tym przewodniczqcego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.

3, Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a. kontrola caloksztaltu dzialalnoSci Oddzialu Stowarzyszenia,

b. ocena pracyZarzEdu, w tym corocznych sprawozdai i bilansu,

c. skladanie sprawozdad na Walnym Zebraniu Oddzialu wrazz ocenE dzialalnoSci Oddzialu
Stowarzyszenia i Zarzqdu Oddzialu,

d. wnioskowanie do walnego zebrania cztonk6w o udzielanie absolutorium Zarzqdowi,
e. wnioskowanie o odwolanie Zarzqdu lub poszczeg6lnych czlonk6w Zarzqdu Oddziatu w razie

jego bezczynnoSci,

f. wnioskowanie o zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddzialu
g. wnioskowanie do Walnego Zebrania Czlonk6w o rozwiqzanie Oddzialu Stowarzyszenia
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L. W zakresie wynikajqcym z dziatalnoSci statutowej i gospodarczej Oddzial Terenowy
Towarzystwa posiadajqcy osobowo5i prawnq mo2e nabywai prawa i zaciqgai zobowiqzania.

2. OSwiadczenia woliw sprawach Oddzialu Terenowego Towarzystwa w tym w sprawach

majqtkowych, skladajq lqcznie dwie osoby:
a. Przewodniczqcy Oddzialu Terenowego Towarzystwa orazjeden z czlonk6w Zarzqdu

Oddzialu Terenowego Towa rzystwa lub

b. Wiceprzewodniczqcy Oddzialu Terenowego Towarzystwa oraz jeden z czlonk6w
Zarz1ou Oddzialu Terenowego Towarzystwa lub

3. OSwiadczenia woli w sprawach Oddzialu Terenowego Towarzystwa z osobowoSciq prawnq, w
tym w sprawach majqtkowych, skladajq lqcznie dwie osoby:

a. Przewodniczqcy Oddzialu Terenowego Towarzystwa orazjeden z czlonk6w Zarzqdu
Oddzialu Terenowego Towarzystwa lub

b. Wiceprzewodniczqcy Oddzialu Terenowego Towarzystwa orazjeden z czlonk6w
Zarzqdu Oddzialu Terenowego Towarzystwa lub
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7. Aby Oddziat Terenowy Towarzystwa uzyskal osobowoSi prawnE Komitet Zalo2ycielski
Oddzialu lub Walne Zebranie Czlonk6w Oddzialu po podjqciu przezZarzqd Towarzystwa
Uchwaly sklada wniosek rejestracyjny do Krajowego Rejestru Sqdowego.
Wniosek sklada siq z:

a. formularzy: KRS - W20, KRS - WK (dla zarzqdu i komisji rewizyjnej),
b" protokolu z zebrania zalo2ycielskiego,

c. uchwat: o wyborze wladz oraz komitetu zato2ycielskiego,
d. listy czlonk6w zalo2ycieli (wraz z o5wiadczeniem o pelnej zdolno6ci do czynno5ci

cywilnoprawnych i o tym, 2e nie sq pozbawieni praw publicznych) z ich wlasnorgcznymi
podpisami,

e. statutu organizacji macierzystej - uwierzytelnionego przez KRS,

f. uchwaly organizacji macierzystej o powolaniu oddzialu,

C. wyciqgu z rejestru organizacji macierzystej.
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t. Majqtek Oddzialu Terenowego z osobowo5ciq prawnq stanowiq: nieruchomoSci,
ruchomo6ci, fundusze oraz dobra niematerialne.

2. Majqtek Oddziatu Terenowego z osobowo6ciq prawnq powstaje:

a. ze skladek czlonkowskich;
b. ze zbi6rek publicznych,

c. z darowizn, dotacji, grant6w , spadk6w, zapis6w;
d. program6w pomocowych Towarzystwa Nasz Dom
e. z prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej;
f. z wplyw6w z wlasnej dzialalno5ci;
g. z wplyw6w z t% podatku;
h. z dochod6w z posiadanych praw majqtkowych, w tym odsetek bankowych i innych

dochod6w z tytulu zarzqdzania majqtkiem Oddzialu Towarzystwa.
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Postanowienia kofcowe

L.Zarzqd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazii zgody na przeprowadzenie przez Oddziat dziatar=r

niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, kt6re zdaniem Zarzqdu
Stowarzyszenia mogq zaszkodzii wizerunkowi Stowarzyszenia.

2. Uchwatq o rozwiqzaniu Oddzialu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddzialu
kwalifikowanq wiqkszoSciq2/3 gtos6w przy obecnoScico najmniej polowy czlonk6w
uprawnionych do glosowania. Decyzjq o rozwiqzaniu Oddzialu Stowarzyszenia mo2e podjqi
takze Walne Zebranie Czlonk6w kwalifikowanq wiqkszo6ciq2/3 glos6w, przy obecno6cico
najmniej polowy czlonk6w uprawnionych do gtosowania, na wniosek Zarzqdu Stowarzyszenia,
lub Komisji Rewizyjnej Oddzialu, po stwierdzeniu nieprawidlowo6ciw dzialaniach Oddzialu
Stowarzyszenia,



ROZDZ|AI Vil
Majatek Towarzystwa
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2. Majqtek Towarzystwa stanowiq: nieruchomo6ci, ruchomoSci, fundusze oraz dobra
niematerialne,

3. Majqtek Towarzystwa powstaje:

a. ze skladek czlonkowskich;
b. ze zbi6rek publicznych, akcji spolecznych
c. z darowizn, dotacji, grant6w, spadk6w, zapis6w;
d. z prowadzenia dzialalno6ci gospodarczej;

e. z wptyw6w z wtasnejdziatalno5ci;
f. z wplywow z1% podatku;
g. z dochod6w z posiadanych praw majqtkowych, w tym odsetek bankowych i innych

dochod6w z tytulu zarzqdzania majqtkiem Towarzystwa.

4. Towarzystwo ma prawo nabywai udzialy w sp6lkach z ograniczonq odpowiedzialno6ciq

oraz akcje w sp6lkach akcyjnych.
5. Dokumentacja dzialalno(ci gospodarczejjest wyodrqbniona ewidencyjnie w ksiqgach

rachunkowych Towarzystwa w spos6b zgodny z obowiqzujqcym prawem, oraz czytelny dla

organ6w nadzoru, kontroli wewnqtrznej i zewnqtrznej.
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t. Skladkq cztonkowskq pobieranq na rzecz Zarzqdu Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie
Czlonk6w i Delegat6w.

2. Skladkq czlonkowskq na rzecz Oddzialu ustala Walne Zebranie Czlonk6w Oddzialu.
3, Skladki pobierajq w calo6ci Zarzqdy Oddzial6w i przekazujq ich czqSi okreSlonq w ust, 1

ZarzEdowi Stowa rzyszen ia.

$3e

Zabrania siq:

1,. udzielania po2yczek lub zabezpieczania zobowiqzad majqtkiem Towarzystwa w stosunku
do jej czlonk6w, cztonk6w organ6w lub pracownik6w oraz os6b, z kt6rymi pracownicy
pozostajq w zwiqzku malzeriskim albo w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewiefistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sq

zwiqzani z tytulu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi".

2. przekazywania majqtku Towarzystwa na rzecz jej czlonk6w, cztonk6w organ6w lub
pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych ni2 w stosunku do os6b trzecich, w
szczeg6lnoSci je2eli przekazanie to nastqpuje bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. wykorzystywania majqtku Towarzystwa na rzecz czlonk6w, cztonk6w organ6w lub
pracownik6w oraz ich os6b bliskich na zasadach innych ni2 w stosunku do osob trzecich,



chyba 2e to wykorzystanie bezpoSrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

4. zakupu towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rych uczestniczq czlonkowie organizacji,
czlonkowie jej organ6w lub pracownicy oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych ni2 w
stosunku do os6b trzecich lub po cenach wy2szych ni2 rynkowe.
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4. W zakresie wynikajqcym z dzialalnoScistatutowej igospodarczej Towarzystwo mo2e
nabywai prawa i zaciqgai zobowiqzania.

5. Oiwiadczenia woli w sprawach Towarzystwa, w tym w sprawach majqtkowych, skladajq
lqcznie dwie osoby:

c. PrzewodniczEcy oraz jeden z cztonk6w Zarzqdu lub
d. Wiceprzewodniczqcy oraz jeden z czlonk6w Zarzqdu lub
e. Przewodniczqcy i Wiceprzewodniczqcy.

ROZDZIAI Vilt
Zmiana statutu i rozwiqzanie Towarzystwa
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1-. Uchwaty w sprawie zmiany statutu i rozwiqzania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie
wiqkszoSciq 2/3 glosow przy obecnoSci, co najmniej polowy czlonk6w upowa2nionych do
glosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez wzglqdu na liczbg obecnych.

2. Wniosek o zmianq statutu musi byi zgioszony na pi5mie.

3. W przypadku rozwiqzania siq Towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu

majqtku Towarzystwa i powola trzyosobowq Komisjq Likwidacyjnq, kt6ra przeprowadzi
li kwidacjq Towa rzystwa.

Zal4cznik do Statutu Towarzystwa Nasz Dom

Wz6r znaku Towarzystwa

(5 5 ustqp l,,Znakiem Towarzystwa jest znak towarowy Dzieciak: biata gl6wka
Dzieciaka na czerwonym polu, wedtug wzoru zatqczonego do niniejszego statutu").


