STATUT Ogólnopolskiej Federacji Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym „Sieć MPD”
Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba.

§1
1. Ogólnopolska Federacja Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym, zwana dalej ”Siecią MPD”, stanowi związek stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych zainteresowanych sprawami osób z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd).
2. Ogólnopolska Federacja Organizacji na rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym używa nazwy „Sieć MPD” jako nazwy skróconej.

§2
1. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. „Sieć MPD” może prowadzić działalność także poza granicami RP.
3. Siedzibą władz „Sieci MPD” jest miasto Zamość.

§3
„Sieć MPD” posiada osobowość prawną. „Sieć MPD” może używać odznak oraz znaków
graficznych.

§4
„Sieć MPD” może przystępować jako członek zbiorowy do związków stowarzyszeń oraz innych
organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych.
Rozdział II
Cele i sposoby działania.

§5
Celem działania „Sieci MPD” jest:
1)tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób niepełnosprawnych z mózgowym
porażeniem dziecięcym w życiu społecznym,
2) działania na rzecz wyrównywania ich szans,
3) przeciwdziałanie ich dyskryminacji,
4) inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym i ich rodzin.
5) wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych z mpd,
dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową, promowanie nowatorskich
rozwiązań w sferze pomocy społecznej, tworzenie zasad i modeli działania, a także standardów
ich realizacji, tworzenie lobby organizacji, tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych
wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie obywatelskiej aktywności.
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§6
„Sieć MPD” realizuje swoje cele przez:
1.

reprezentowanie interesów osób z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich rodzin oraz
koordynacja działań w tym zakresie,

2.

integrowanie lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, w tym stowarzyszeń, grup
samopomocy i instytucji w celu obrony ich interesów,

3.

inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących warunków życia
osób niepełnosprawnych,

4.

prowadzenie działalności w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych z
mózgowym porażeniem dziecięcym znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,

5.

prowadzenie działań informacyjnych i diagnostycznych oraz rozpoznawanie potrzeb osób z
mózgowym porażeniem dziecięcym, prowadzenie i zlecanie badań i ekspertyz

6.

prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem całego dochodu na cele służące
realizacji zadań statutowych,

7.

prowadzenie działalności szkoleniowej i rehabilitacyjnej,

8.

organizowanie konferencji, spotkań, dyskusji i zebrań informacyjnych,

9.

wydawanie publikacji dotyczących problematyki osób z mózgowym porażeniem dziecięcym,

10.

11.

prowadzenie działań w zakresie aktywizacji zawodowej oraz promocji zatrudnienia osób
niepełnosprawnych,
udzielanie pomocy organizacjom członkowskim „Sieci MPD”,
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§7
Członkowie „Sieci MPD” dzielą się na:
1.
2.
3.

zwyczajnych;
wspierających;
honorowych.

§8
Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, organizacja lub inna osoba prawna, nie mająca
celu zarobkowego, zajmująca się problemami osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Członkowie zwyczajni reprezentowani są w „Sieci MPD” przez swych upoważnionych przedstawicieli.

§9
Każda organizacja członkowska upoważnia do swojej reprezentacji dwie osoby.

§ 10
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna.

2

§ 11
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna zasłużona w działalność na rzecz
i dla dobra osób z mózgowym porażeniem dziecięcym.

§ 12
1.Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Rada po złożeniu pisemnego wniosku,
a w odniesieniu do osób prawnych z dołączeniem uchwały właściwego organu.
2. Członków honorowych przyjmuje Walne Zebranie na pisemny wniosek Rady.

§ 13
Członek zwyczajny ma prawo, poprzez upoważnionych przedstawicieli:
1.

wybierać i być wybieranym do władz „Sieci MPD”,

2.

zgłaszać wnioski dotyczące działalności „Sieci MPD”,

3.

korzystać z pomocy i urządzeń Sieci na zasadach określonych przez Radę „Sieci MPD”,

4.

dostępu do informacji o działalności „Sieci MPD”.

§ 14
Członek wspierający ma prawo:
1.

brać udział, z głosem doradczym, w zebraniach i pracach „Sieci MPD”

2.

zgłaszać wnioski dotyczące działalności „Sieci MPD”.

§ 15
Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach i pracach „Sieci MPD”.

§ 16
1.

Członek zwyczajny jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „Sieci MPD”,
2) aktywnie uczestniczyć w działalności „Sieci MPD”,
3) regularnie opłacać składkę członkowską,
4) dbać o dobre imię „Sieci MPD”.

2.

Członek wspierający jest obowiązany:
1) popierać działalność „Sieci MPD”,
2) regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 17
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Utrata członkostwa następuje w razie:
1.

dobrowolnego wystąpienia,

2.

likwidacji osoby prawnej lub zaprzestania przez nią działalności,

3.

wykluczenia na mocy uchwały Rady z powodu nie przestrzegania postanowień statutu,

4.

nie opłacania składek członkowskich przez okres 24 miesięcy.
Rozdział IV
Władze „Sieci MPD”

§ 18
1.

Władzami „Sieci MPD” są:
1) Walne Zebranie,
2) Rada,
3) Komisja Rewizyjna.

2.

Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym.

3.

Kadencja władz trwa 4 lata.

4.

Uchwały władz zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 36 i 37.

5.

Rada „Sieci MPD” i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków na stanowiska
zwolnione w czasie kadencji w liczbie nie większej niż 1/3 składu.

6.

Funkcji we władzach „Sieci MPD” wymienionych w § 18 ust. 1 pkt 2 i 3 nie można łączyć.

§ 19
1.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą „Sieci MPD”.

2.

W Walnym Zebraniu uczestniczą przedstawiciele członków zwyczajnych.

3.

W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi lub inne osoby bez
prawa głosu.

4.

Każdy członek zwyczajny posiada jeden mandat.
§ 20
Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

1.

uchwalenie Statutu „Sieci MPD” i jego zmian,

2.

uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania,

3.

uchwalenie kierunków działania „Sieci MPD”,
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4.

wybór członków Rady „Sieci MPD” i Komisji Rewizyjnej,

5.

ocena działalności „Sieci MPD” i jego władz,

6.

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady „Sieci MPD” i Komisji Rewizyjnej,

7.

udzielenie absolutorium ustępującej Radzie „Sieci MPD” na wniosek Komisji Rewizyjnej,
ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całej Radzie „Sieci MPD” lub poszczególnym jej
członkom przy czym nie uzyskanie absolutorium pozbawia prawa kandydowania do władz
najbliższej kadencji,

8.

rozpatrywanie wniosków w sprawach członkostwa, w tym odwołań od uchwał o wykluczenie
podjęte przez Radę „Sieci MPD”,

9.

nadawanie honorowego członkostwa na wniosek Rady „Sieci MPD”.

§ 21
1.

W Walnym Zebraniu udział biorą:
1) z głosem decydującym upoważnieni przedstawiciele członków zwyczajnych „Sieci MPD”,
2) z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2.

Walne Zebranie jest zwoływane przez Radę „Sieci MPD” co najmniej raz na 12 miesięcy.

3.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Rada „Sieci MPD” zawiadamia członków
co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

4.

Walne Zebranie jest władne podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy liczby
członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §. 36 i 37. W przypadku braku quorum
Rada „Sieci MPD” zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później jak jeden miesiąc od
terminu pierwszego Walnego Zebrania. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie jest władne do
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków

5.

Na wniosek Rady „Sieci MPD”, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków „Sieci MPD”
może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie „Sieci MPD”. Zebranie takie powinno być zwołane
w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
6.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22
1.

Rada „Sieci MPD” , kieruje działalnością „Sieci MPD” w okresie między Walnymi Zebraniami
i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Do zakresu działalności Rady należy:
1) uchwalenie regulaminu Rady,
2) wykonywanie uchwały Walnego Zebrania,
3) uchwalanie rocznych planów działania i budżetu „Sieci MPD”,
4) powoływanie komisji i zespołów problemowych ułatwiających pracę „Sieci MPD” w miarę
potrzeb,
5) zarządzanie funduszami i majątkiem „Sieci MPD”,
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6) składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu,
7) zwoływanie Walnych Zebrań „Sieci MPD”,
8) ustalanie wpisowego i składek członkowskich,
9) występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie honorowego członkostwa.
10) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej.

§ 23
„Sieć MPD” reprezentuje na zewnątrz Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący lub inna
upoważniona przez Radę osoba.

§ 24
1.

Rada składa się z 3-7 przedstawicieli członków zwyczajnych wybranych przez Walne Zebrane.

2.

W skład Rady wchodzi: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik, członkowie.

§ 25
1.

Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli działalności „Sieci MPD”.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Rady z głosem doradczym.

§ 26
1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 przedstawicieli członków zwyczajnych.

2.

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 27
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1.

kontrola co najmniej raz w roku prawidłowości oraz zgodności całokształtu działalności „Sieci
MPD” ze statutem, uchwałami „Sieci MPD” oraz obowiązującymi przepisami prawa,

2.

przedstawianie Radzie uwag i ocen wynikających z kontroli działalności „Sieci MPD”,

3.

składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków
w sprawie udzielania absolutorium ustępującej Radzie „Sieci MPD”.

§ 28
1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia z członkami zarządu. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa w tej sprawie
stosowne oświadczenie.

2.

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej. Każdy członek Komisji składa w tej sprawie oświadczenie.
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Rozdział V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza.

§ 29
Majątek „Sieci MPD” stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§ 30
Na fundusze „Sieci MPD” składają się:
1.

wpisowe i składki członkowskie,

2.

dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

3.

dochody z działalności gospodarczej i praw majątkowych,

4.

darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia.

§ 31
W ramach obowiązujących przepisów prawa „Sieć MPD” może prowadzić działalność gospodarczą
pod warunkiem, że dochody z tej działalności przeznaczane są w całości na realizację celów
statutowych.

§ 32
„Sieć MPD” nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem „Sieci MPD” w
stosunku do jego członków, członków organów, pracowników lub osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zobowiązani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi.

§ 33
1.

„Sieć MPD” nie może przekazywać swojego majątku na rzecz 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.

2.

„Sieć MPD” nie może wykorzystywać swojego 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 ze statutowego celu „Sieci MPD”.

§ 34
„Sieć MPD” nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestniczą członkowie sieci oraz ich osoby bliskie.

§ 35
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych „Sieci MPD” oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy 2 osób z Rady: Przewodniczącego Rady i
Wiceprzewodniczącego albo Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i jednego z pozostałych
członków Rady.
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Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązywanie „Sieci MPD”.

§ 36
Nowy Statut lub zmiany Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 37
Uchwałę w sprawie rozwiązania „Sieci MPD” i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne
Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 38
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
prawa o stowarzyszeniach.
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