
 

 

Kwiecień 2012 

1 

STATUT 

STOWARZYSZENIA  NA   RZECZ   DZIECI    

I OSÓB   NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W   KROTOSZYNIE 

 

§1 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie zwane dalej 

„Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną. 

2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 

 

 

§2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz stowarzyszenia 

jest Krotoszyn. 

 

§3 

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i nie prowadzi działalności 

wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić 

pracowników.  

 

§4 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

 

§5 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne 

Zebranie Członków wielkością kwalifikowaną, co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych, 

biorących udział w Walnym Zebraniu Członków. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§6 
1. Cele Stowarzyszenia to: 

a) wspieranie działań  z zakresu rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych, a na pierwszym miejscu   niepełnosprawnych dzieci, 

b) prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, 

c) promocja zdrowia psychicznego, 

d) pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, podnoszenie poziomu 

wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych, praw i obowiązków pracowniczych,  

e) promowanie zatrudnienia wspomaganego wśród osób niepełnosprawnych, ich rodziców, 

opiekunów, potencjalnych pracodawców i w środowisku lokalnym 

f) prowadzenie kursów i szkoleń z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych, 

g) tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w pierwszej kolejności dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,  

h) wspieranie inicjatyw społecznych i kulturalnych, 

i) materialne i rzeczowe wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych,  

j) wspieranie działań na rzecz integracji społecznej, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, 

k) rozwój działalności oświatowej i kulturalnej, 

l) przeciwdziałanie uzależnieniom,  

m) propagowanie zdrowego stylu życia i form aktywnego spędzania czasu, popularyzowanie sportu, 

n) przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniom społecznym,  

o) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,  

p) pomoc i wspieranie ofiar wypadków, 

q) budowanie lokalnych partnerstw, rozwiązujących problemy osób niepełnosprawnych i ich 

najbliższych, 
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r) wspieranie osób starszych, niedołężnych i potrzebujących pomocy, 

s) nawiązywanie współpracy z aktywnymi działaczami dla realizowanych przez Stowarzyszenie 

przedsięwzięć, 

t) współuczestnictwo w działalności charytatywnej. 

 

§7 

 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie następującej działalności zgodnie z 

klasyfikacją kodów wg PKD: 

 

A) Nieodpłatna działalność pożytku publicznego: 
88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi - w zakresie; 

 pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne. 

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

– w zakresie; 

 dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, 

 działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub 

niepełnosprawnych fizycznie. 

88.99.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana –  w zakresie; 

 pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, 

 działalność społeczną lokalną i sąsiedzką, 

 działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność  tego 

rodzaju, 

 działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, 

 działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania 

finansowego w ramach pomocy społecznej. 

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna – w zakresie; 

 indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną  w takich dziedzinach jak: 

diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia,  hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa 

itp. 

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej  niesklasyfikowana  

- w zakresie; 

 działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii, 

 działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i 

psychoterapeutów. 

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki – w zakresie; 

 organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki  turystyczne, z kompleksowym 

programem imprez, uwzględniające transport,  zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie 

muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych. 

93.1 - Działalność związana ze sportem –  w zakresie; 

 pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami 

sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 

94.99.Z  - Działalność pozostałych organizacji członkowskich - w zakresie; 

 działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej 

(innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła 

działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, 

kluby środowiskowe itp. 

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w zakresie; 

 edukacja w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, 

 korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, 

 kursy komputerowe, 

 szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

 pozostałe formy edukacji związane głównie z rozwojem własnych zainteresowań oraz 

doskonaleniem zawodowym. 

87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie; 

 domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, 

 placówki dla osób opóźnionych umysłowo, 
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B) Odpłatna działalność pożytku publicznego: 
88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi - w zakresie; 

 pozostała opieka dzienna nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne. 

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

– w zakresie; 

 dzienna opieka dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, 

 działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub 

niepełnosprawnych fizycznie. 

88.99.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana –  w zakresie; 

 pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, 

 działalność społeczną lokalną i sąsiedzką, 

 działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność  tego 

rodzaju, 

 działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, 

 działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania 

finansowego w ramach pomocy społecznej. 

86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna – w zakresie; 

 indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną  w takich dziedzinach jak: 

diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia,  hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa 

itp. 

86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej  niesklasyfikowana  

- w zakresie; 

 działalność w dziedzinie terapii logopedycznej, optometrii, 

 działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i 

psychoterapeutów. 

79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki – w zakresie; 

 organizowanie imprez turystycznych, włączając wycieczki  turystyczne, z kompleksowym 

programem imprez, uwzględniające transport,  zakwaterowanie, wyżywienie, zwiedzanie 

muzeów, miejsc historycznych, oglądanie widowisk teatralnych, muzycznych i sportowych. 

93.1 - Działalność związana ze sportem –  w zakresie; 

 pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami 

sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 

94.99.Z  - Działalność pozostałych organizacji członkowskich - w zakresie; 

 działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej 

(innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła 

działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, 

kluby środowiskowe itp. 

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – w zakresie; 

 edukacja w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania, 

 korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych, 

 kursy komputerowe, 

 szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej 

 pozostałe formy edukacji związane głównie z rozwojem własnych zainteresowań oraz 

doskonaleniem zawodowym. 

87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie; 

 domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, 

 placówki dla osób opóźnionych umysłowo, 

 

C) Nieodpłatna działalność statutowa: 

58.11.Z – Wydawanie książek. 
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza  
85.10.Z – Wychowanie przedszkolne. 

85.60.Z – Działalność wspierająca edukację. 

85.20.Z – Szkoła podstawowa. 

85.3  - Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych. 
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C) Odpłatna działalność statutowa: 

58.11.Z – Wydawanie książek. 
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza  
85.10.Z – Wychowanie przedszkolne.  

85.60.Z – Działalność wspierająca edukację.  

85.20.Z – Szkoła podstawowa. 

85.3  - Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych. 
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach. 

47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. 

 

 
§8 

 Stowarzyszenie przyjmuje następujące sposoby realizacji swoich celów poprzez prowadzenie 

działań: 

 

1. Organizowanie i prowadzenie świetlic rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży 

oraz organizowanie i prowadzenie integracyjnych kolonii i półkolonii. 

2. Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych dla dorosłych osób niepełnosprawnych oraz 

osób starszych i niedołężnych oraz  organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii  zajęciowej. 

3. Organizowanie i prowadzenie poradni dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, 

organizowanie działań wspierających dzieci i młodzież, która uległa przemocy oraz organizowanie 

szkoleń i kursów, konsultacji, doradztwa ze specjalistami w różnych dziedzinach dla nieaktywnych 

zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenie zatrudnienia wspomaganego, 

zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (np. spółdzielni socjalnych), oraz długoterminowe 

wspieranie osób już zatrudnionych, a także organizowanie zbiórek rzeczowych oraz pieniężnych. 

4. Organizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacji i terapii ruchowej w zakresie fizykoterapii, 

hydroterapii, masażu leczniczego. 

5. Organizowanie i prowadzenie pracowni logopedycznej i psychologicznej. 

6. Organizowanie wycieczek dla niepełnosprawnych, będących pod opieką osób trzecich. 

7. Organizowanie zawodów sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych z elementami 

integracji i współzawodnictwa. 

8. Wydawanie broszur, folderów i podobnych publikacji, promujących działania stowarzyszenia; 

dokumentowanie przebiegu zbiórek pieniężnych, imprez czy konferencji informacyjnych dla 

niepełnosprawnych oraz drukowanie materiałów pomocniczych do prowadzenia szkoleń, plakatów 

czy ankiety ewaluacyjnych. 

9. Organizowanie kół fotograficznych,  muzycznych i artystycznych oraz  klubów środowiskowych. 

10. Organizowanie kursów, szkoleń, korepetycji. 

11. Organizowanie i prowadzenie mieszkań chronionych dla z zaburzeniami emocjonalnymi i osób 

opóźnionych umysłowo. 

12. Organizowanie i prowadzenie przedszkoli. 

13. Organizowanie zbiórek rzeczowych lub pieniężnych wspierających edukację. 

14. Organizowanie i prowadzenie szkół podstawowych. 

15. Organizowanie i prowadzenie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. 

16. Sprzedaż wyrobów powstałych w procesie terapii. 

17. Organizowanie i udział w sprzedaży internetowej wyrobów powstałych w procesie terapii. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§9 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 

§10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 
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3) członków honorowych. 

 

§11 
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna 

działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, który może być członkiem zwyczajnym. 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która w szczególny sposób przysłużyła 

się Stowarzyszeniu. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej 

deklaracji. 

5. Nadanie i pozbawienie godności członka honorowego następuje poprzez podjęcie uchwały przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§12 
1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego władz Stowarzyszenia, 

2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, zjazdach, obozach, festynach 

itp. Organizowanych przez władze Stowarzyszenia, 

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia. 

5) noszenia odznaki organizacyjnej, 

6) zaskarżenia, do Walnego Zebrania członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o 

skreśleniu z listy członków.  

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 

2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

3) regulaminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w 

Stowarzyszeniu. 

 

§13 
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada 

prawa określone w § 12 ust 1. pkt 2 – 6.  

2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń 

oraz przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

 

§14 
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 

uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań, 

2) skreślenia z listy członków, które może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy 

członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy w Stowarzyszeniu lub zalega z opłacaniem składek, 

co najmniej przez okres jednego roku. Od tej uchwały przysługuje członkowi prawo odwołania do 

Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia w ciągu 14 dni od otrzymania Uchwały Zarządu na piśmie, 

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia, które może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 

gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu, albo niegodnym zachowaniem 

narusza dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. Od tej uchwały przysługuje prawo odwołania do 

Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały na piśmie. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§15 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 
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§16 
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat. Wybór władz Stowarzyszenia przeprowadza 

się poprzez głosowanie tajne lub jawne. 

2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 
1
/2 członków uprawnionych do głosowania. 

 

§17 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia . 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście, 

3) o miejscu, terminie i porządku obrad Zarządu powiadamia członków co najmniej na 

14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków, 

4) uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: 

a) w pierwszym terminie – większości 50%+1 członków uprawnionych do 

głosowania, 

b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później od 

pierwszego terminu – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. 

 

§18 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w 

terminie określonym w §16 ust. 1 

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz. 

5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i 

powołanych na nim komisji. 

6.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,        

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

7.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3) na umotywowane  żądania co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być 

zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało 

zwołane. 

 

§19 
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 

1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 

2) uchwalenie statutu i jego zmian, 

3) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

4) ustalanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia. 

5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 

6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od 

tych składek lub świadczeń, 

7) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze, 

9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu, 

10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, 

13) powoływanie pełnomocników do spraw nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 

ustalania wynagrodzenia i nagród dla zatrudnianych członków Zarządu Stowarzyszenia, 
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14) powoływania jednostek Stowarzyszenia realizujących cele statutowe Stowarzyszenia oraz 

ich regulaminów organizacyjnych, 

15) (skreślono) 

 

Zarząd 

§20 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania 

Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem 

Członków. 

2. W skład zarządu wchodzi nie więcej niż 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i 

skarbnika. 

3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. 

 

§21 

Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego zebrania Członków, 

2) ustalenie  budżetu i poszczególnych preliminarzy, 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

4) zatrudnianie pracowników nie będących członkami zarządu, 

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, 

6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań i  zatwierdzenie regulaminów pracy 

tych komisji i zespołów. 

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz jednostek powołanych do realizacji 

celów statutowych Stowarzyszenia, 

9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, wykluczenie, skreślanie), 

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 

11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

12) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

13) zawierania partnerstw z innymi organizacjami w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia. 

14) prowadzenie księgowości Stowarzyszenia, 

15)  egzekwowanie składek członkowskich, 

16)  zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie, 

17) zawieranie umów z innymi podmiotami i osobami. 

18)  udzielania wszelkich pełnomocnictw niezbędnych do funkcjonowania jednostek oraz 

działalności gospodarczych powołanych przez Walne zebranie. 

§22 

Komisja Rewizyjna 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz 

sekretarza. 

 

§23 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i 

lustracji, 

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 

nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo do 

żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu, 

4) zwołanie Walnego  Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie 

lub trybie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) 

absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 
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7) ustalanie szczególnych zasad nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z członkami 

Zarządu. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach 

Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia za wyjątkiem powołania na Pełnomocnika Walnego Zebrania. 

2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie. 

 

§25 
W przypadkach określonych w §23 punkt 3 i 4,Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w 

terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.  

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze 

§26 
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

 

§27 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1) składki członkowskie, 

2) dochody z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 

3) dotacje, 

4) wpływy ze zbiórek, 

5) darowizny, zapisy i spadki, 

6) wpływy z działalności statutowej. 

 

1a) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 

statutowych.  

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na 

koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak 

najszybciej przekazywane na konto Stowarzyszenia. 

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci 

członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 tygodni od otrzymania 

powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie obowiązującymi 

przepisami. 

5. Zabronione jest; 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", 

6. Zabronione jest przekazywania majątku stowarzyszenia 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, 

7. Zabronione jest 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 ze statutowego celu organizacji. 

8. Zabroniony jest; 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... 
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§28 

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia 

 

1. Stowarzyszenie reprezentowane jest na zewnątrz przez Prezesa lub za zgodą Zarządu przez 

Wiceprezesa, samodzielnie. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach w tym 

majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia 

uprawnionych jest dwóch członków Zarządu, z których jeden z nich jest Prezesem lub wiceprezesem. 

3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych (do określonej przez Zarząd wysokości) w imieniu jednostki 

organizacyjnej Stowarzyszenia zawierać może kierownik tej jednostki na podstawie pełnomocnictwa 

wydanego przez  członków Zarządu określonych w pkt.2. 

4. Funkcje kierownika zakładu pracy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, pełni Prezes Zarządu, który 

swoje uprawnienia może przekazać poszczególnym kierownikom jednostek organizacyjnych 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§29 

1.   Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązanie Stowarzyszenia przez 

Walne Zebranie Członków wymaga:  

a) w pierwszym terminie – większości (50%+1) członków  uprawnionych do głosowania, 

 b) w drugim terminie po upływie 30 minut od pierwszego terminu – bez  względu na ilość 

obecnych członków uprawnionych do głosowania. 

2.  Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia może być przedmiotem 

Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad 

Walnego Zebrania Członków. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, 

mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustaw regulujących działalność stowarzyszeń.  

 

Rozdział VII 

Przepisy przejściowe 

 

§30 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. 

 


