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STATUT 
KÓRNICKIEGO TOWARZYSTWA POMOCY SPOLECZNEJ  

 
Tekst jednolity na dzień 08.06.2011 r. 

 
 

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Kórnickie Towarzystwo Pomocy Społecznej”. 
2. W dalszej części statutu określa się stowarzyszenie skrótem „KTPS”. 
3. Terenem działania KTPS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem miasta i gminy Kórnik.  
3a. Dla właściwego realizowania celów statutowych KTPS może podejmować działania 

poza granicami kraju. 
4. Siedzibą KTPS jest miasto Kórnik. 
5. Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość 

prawną. Działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu. 
 5a. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po zarejestrowaniu 

Stowarzyszenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego na 
ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w zakresie 
służącym realizacji celów statutowych. Decyzję o podjęciu i zakończeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej oraz o jej zakresie podejmuje Walne Zebranie Członków  
w formie uchwały. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie wyłącznie 
realizacji celów statutowych i nie będzie mógł być przeznaczony do podziału 
pomiędzy jego członków.  

6. KTPS jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, 
działającym dzięki  nieodpłatnej społecznej pracy swoich członków.  

7. KTPS współdziała z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o tym samym lub 
podobnym profilu działalności. 

7a.  KTPS może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego. 
 

 
Rozdział  II 

Cele i sposoby ich realizacji 
8. Podstawowym celem KTPS jest niezależna pomoc społeczna osobom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej. KTPS nadto pobudza oraz wspiera finansowo  
i organizacyjnie wszelkie formy samopomocy społecznej.  

9.1.Realizując powyższe cele, KTPS może podejmować działania w zakresie: 
a. działalności charytatywnej, 
b. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
c. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
d. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
e. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
f. wypoczynku dzieci i młodzieży, 
g. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
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h. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
i. turystyki i krajoznawstwa, 
j. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami, 
k. promocji i organizacji wolontariatu, 
l. ochrony i promocji zdrowia. 

9.2. Wyżej określona działalność statutowa KTPS może być prowadzona jako działalność 
nieodpłatna i odpłatna. 

10. 1. Do działalności nieodpłatnej zalicza się następujące działania: 
a. udzielanie pomocy dydaktycznej, merytorycznej, rzeczowej i finansowej osobom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 
b. propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i do nich samych, 
c. działalność informacyjna, w szczególności przy użyciu środków masowego 

przekazu,  
d. organizowanie i wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
e. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży,  
f. inicjowanie i organizowanie samopomocy społecznej, 
g. organizowanie warsztatów, szkoleń, konkursów, treningów, obozów, festynów, 

paneli dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych i innych przedsięwzięć  
o podobnych charakterze zmierzających do realizacji lub promocji celów 
statutowych KTPS, 

h. współpraca z administracją publiczną, placówkami służby zdrowia i oświaty, 
organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu oraz wszelkimi innymi 
podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także osobami fizycznymi 
zainteresowanymi realizacją celów statutowych KTPS, 

i. promocja osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów 
statutowych KTPS, 

j. organizowanie wolontariuszy i centrów wolontariatu na rzecz realizacji celów 
statutowych KTPS,  

k. udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych  
i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych 
KTPS. 

10. 2. Do działalności odpłatnej zalicza się następujące działania: 
a. organizowanie i wspieranie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
b. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży,  
c. inicjowanie i organizowanie samopomocy społecznej, 
d. organizowanie warsztatów, konkursów, treningów, obozów, festynów, paneli 

dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych i innych przedsięwzięć  
o podobnych charakterze zmierzających do realizacji lub promocji celów 
statutowych KTPS,  

e. promocja osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów 
statutowych KTPS, 

f. organizowanie wolontariuszy i centrów wolontariatu na rzecz realizacji celów 
statutowych KTPS,  

g. udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeń zawodowych  
i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych 
KTPS. 

Rozdział III 
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Członkowie ich prawa i obowiązki 
 

11. Członkami KTPS są osoby fizyczne i prawne . 
12. Członkowie dzielą się na :  

a. zwyczajnych , 
b. wspierających, 
c. honorowych. 

13. Członkiem zwyczajnym KTPS może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej  
Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i  nie pozbawiony praw 
publicznych, który pragnie realizować cele  KTPS. 

14. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów KTPS. . 

14a Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

15. Członek wspierający i honorowy działa w KTPS za pośrednictwem swego 
przedstawiciela, któremu przysługują prawa członka zwyczajnego. 

16. Członkiem zwyczajnym i wspierającym KTPS zostaje się z chwilą złożenia pisemnej 
deklaracji o przystąpieniu, na podstawie uchwały Zarządu. Członkiem honorowym 
staje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej na wniosek 
Zarządu lub co najmniej 5 członków KTPS.  

17. Członkowie zwyczajni KTPS mają prawo do :  
a. korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz KTPS, 
b. korzystania z pomocy i świadczeń KTPS ,oraz jego obiektów i urządzeń. 
c. brania udziału w zebraniach ,odczytach, i innych formach działalności KTPS, 
d. wysuwania postulatów wobec władz KTPS 

 18.  Członkowie wspierający i honorowi mają prawo : 
a. brać udział z głosem doradczym w zebraniach KTPS , 
b. zgłaszać wnioski do władz KTPS\\ 

 19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  
a. przestrzegania postanowień statutu i uchwał KTPS, 
b. popierania i realizowania celów KTPS oraz dbania o dobro KTPS, 
c. aktywnego udziału w działalności KTPS d. regularnego opłacania składek 

członkowskich w wysokości ustalonej uchwałą  Zarządu. 
19a. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

działań i świadczeń na rzecz KTPS. Członkowie wspierający i honorowi mają 
obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz KTPS. Są ponadto zwolnieni  
z obowiązku opłacania składek członkowskich.  

 20.  Członkostwo KTPS ustaje na skutek:  
a. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z KTPS, 
b. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez  

okres 6 miesięcy, 
c. wykluczenia członka uchwałą Zarządu z powodu  łamania statutu  

i nieprzestrzegania uchwał władz KTPS bądź braku aktywności w działalności 
Stowarzyszenia, 

d. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
e. śmierci członka będącego osobą fizyczną, 
f. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną. 

20a.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków KTPS lub wykluczenia 
członka, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, 
zgłoszone za pośrednictwem Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 
ostateczna. 
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Rozdział  IV 
Władze  KTPS 

 
21. Władzami KTPS są : 

a. Walne Zebranie Członków, 
b. Zarząd, 
c. Komisja Rewizyjna . 

22. Kadencja wybieralnych władz KTPS wynosi 4 lata.  
23. W przypadku ustąpienia  lub odwołania członków wybieralnych władz KTPS w czasie 

trwania ich kadencji,. uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, 
której dokonują pozostali członkowie danego organu. We wskazanym trybie można 
powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. 

24. Uchwały władz KTPS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

25. Najwyższą władzą KTPS jest Walne Zebranie Członków.  
26. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

a. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd. 
b. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub 

na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej  ¼  liczby wszystkich członków 
KTPS. 

27. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 
a. ustalenia kierunków  działalności KTPS, 
b. wybór i odwoływanie wybieralnych władz KTPS, 
c. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej 
d. udzielenie absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej, 
e. uchwalania zmian statutu, 
f. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
h. podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania KTPS i przeznaczenia jego 

majątku. 
i. rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez organ zwołujący Walne 

Zebranie Członków. 
28. Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym 

terminie przy obecności co najmniej polowy uprawnionych do głosowania.  
W przypadku braku kworum zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim 
terminie, a uchwały zapadają wówczas w sposób ważny bez względu na liczbę 
obecnych.  

29. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego, który następnie powołuje 
protokolanta.  

30. Zarząd KTPS wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i składa się 3-7  
członków, którzy wybierają spośród siebie: przewodniczącego, sekretarza  
i skarbnika. 

30a.Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe, Wybór osoby 
na członka Zarządu dokonany wbrew niniejszemu postanowieniu jest nieważny. 
Wystąpienie wskazanej okoliczności w trakcie trwania kadencji Zarządu jest 
równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego dana okoliczność dotyczy. 

31. Zarząd KTPS posiada w szczególności następujące uprawnienia :  
a. kieruje pracami KTPS , 
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b. zwołuje Walne Zebrania Członków, 
c. realizuje uchwały Walnego Zebrania Członków, 
d. reprezentuje KTPS na zewnątrz i składa w jego imieniu oświadczenia woli, 
e. zarządza majątkiem KTPS, 
f. podejmuje uchwały w kwestii przyjęcia nowych członków zwyczajnych  

i wspierających, 
g. rozstrzyga spory zaistniałe między członkami KTPS, 
h. wykonuje inne działania niezastrzeżone dla pozostałych władz. 

32. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż  raz w miesiącu. 
33. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków Zarządu, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.  
34. Do skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu KTPS w sprawach  

majątkowych  wymagane jest pisemne oświadczenie –potwierdzenie czynności 
dokonanej  przez  3 osoby do których należą : przewodniczący lub jego zastępca oraz 
2 członków. 

35. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego i jego 
zastępcę. 

35a. Komisja rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu  
w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

35b. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 
a. będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy 
umyślnej lub przestępstwo skarbowe. 

35c. Wybór osoby na członka Komisji Rewizyjnej dokonany wbrew postanowieniom pkt. 
35b jest nieważny. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w pkt. 35b w trakcie 
trwania kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją 
członka, którego dana okoliczność dotyczy. 

36. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzeniach najmniej raz w roku kontroli 
działalności KTPS ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych.  

37. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.  
38. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu  

z głosem doradczym. 
 

Rozdział  V 
                                                          Fundusze i majątek KTPS  
 

39. Majątek KTPS stanowią ruchomości, nieruchomości oraz fundusze . 
40 . Na fundusze składają się :  

a. składki członkowskie, 
b. dotacje,  
c. spadki, zapisy i darowizny, 
d. dochody z ruchomości i nieruchomości KTPS, 
e. dochody z działalności KTPS, 
f. wpłaty 1% podatku przekazywanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 
40a. Zabrania się :  

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem KTPS w stosunku 
do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
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członkowie, członkowie organów oraz pracownicy KTPS 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 związania tyt. 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi; 

b. przekazywania majątku KTPS na rzecz jego członków, członków jego 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 KTPS 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 
KTPS, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

40b. Cały dochód z działalności KTPS przeznacza się na prowadzenie działalności 
statutowej. 

 
 

Rozdział VI 
Zmiana Statutu i rozwiązanie KTPS 

 
41. Uchwałę o zmianie statutu i rozwiązaniu KTPS Walne Zebranie Członków podejmuje 

większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
42. Uchwałę o rozwiązaniu KTPS podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾ 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
43. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu KTPS, Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku KTPS. 
 

 
 


