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R o z d z i a ł  1  

P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  

§ 1 

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej, nosi nazwę: Stowarzyszenie „A JEDNAK”, 

zwane dalej „Stowarzyszeniem”.  

§ 2 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych zawiązanym dla niesienia pomocy 

osobom niepełnosprawnym oraz osobom z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, a także dla 

wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej.    

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa dolnośląskiego, a siedzibą władz 

Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.  

§ 4 

Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo. 

§ 5 

Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może działać na terenie innych województw i 

państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 6 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony. Działa na 

podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. oraz niniejszego 

Statutu. 

§ 7 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 

profilu działania.  
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§ 8 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności. 

2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej swoich 

członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

R o z d z i a ł  2  

C e l e  i  ś r o d k i  d z i a ł a n i a  

§ 9 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. Podejmowanie działań w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji, terapii  i 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym. 

2. Podejmowania działań w zakresie wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej. 

3. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz 

osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

4. Podejmowanie działań w zakresie tworzenia warunków do przeżywania godnej starości 

osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

5. Propagowanie idei otwartego społeczeństwa w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz 

osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

6. Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom i opiekunom  osób niepełnosprawnych oraz  osób z 

zaburzeniami w rozwoju  psychofizycznym we wszystkich sferach i na każdym etapie ich 

życia.  

7. Prowadzenie działań zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych oraz osób z 

zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, ich rodzin, opiekunów. 

8. Podejmowanie działań w zakresie ułatwienia dostępu do opieki medycznej. 

9. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie problematyki osób 

niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym, ich rodzin i 

opiekunów, a także dotyczącej wspomagania rozwoju osób w normie intelektualnej.  

10. Promocja, organizacja oraz współpraca z wolontariatem. 
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§ 10 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez: 

1. Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych, osób z 

zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej. 

2. Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 

3. Tworzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych, rekreacyjnych. 

4. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, artystycznej. 

5. Tworzenie warunków do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz  osób z zaburzeniami w 

rozwoju psychofizycznym. 

6. Tworzenie domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób 

niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

7. Organizowanie warsztatów, punktów informacyjnych dla rodziców i opiekunów osób 

niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

8. Organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami w 

rozwoju psychofizycznym oraz osobom w normie intelektualnej w miejscu i poza 

miejscem zamieszkania (m.in. półkonie, kolonie, zimowiska, wycieczki). 

9. Organizowanie festiwali, konkursów, festynów, wystaw, zawodów sportowych. 

10. Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej. 

11. Pozyskiwanie sponsorów. 

12. Organizowanie kwest pieniężnych. 

13. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na działalność statutową 

Stowarzyszenia. 

14. Pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz  osób z zaburzeniami 

w rozwoju psychofizycznym  i ich rodzin. 

15. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia. 

16. Współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia. 

§ 11 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego. 
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§ 12 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej. 

Działalność odpłatna: 
1. 85.10.Z Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 

2. 85.20. Z Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 

3. 85.31.A  Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 
4. 85.32.C  Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 

5. 85.51.Z Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych,   

   osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej.  
6. 85.52.Z Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych,  

  osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej. 

7. 85.59.B Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych,  

osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej. 
8. 85.60.Z Organizowanie warsztatów, punktów informacyjnych dla rodziców i opiekunów osób  

niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

9. 86.90.A Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych,  
osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej. 

10. 86.90.E Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób niepełnosprawnych,  

osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie intelektualnej. 

11. 87.30.Z  Tworzenie domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania osób  
niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

12. 88.10.Z  Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, artystycznej. Tworzenie warunków do  

zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju 
psychofizycznym. 

13. 88.91.Z Tworzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych, rekreacyjnych. 

14. 88.99.Z  Pozyskiwanie sponsorów. Organizowanie kwest pieniężnych. Gromadzenie  
środków materialnych i niematerialnych na działalność statutową stowarzyszenia. Pomoc 

rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju 

psychofizycznym i ich rodzin. 

15. 93.11.Z Organizowanie festiwali, konkursów, festynów, wystaw, zawodów sportowych. 
16. 58.11.Z Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej. 

17. 58.14.Z  Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej. 

18. 94.99.Z Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej. 
19. 94.99.Z  Organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami w  

rozwoju psychofizycznym oraz osobom w normie intelektualnej w miejscu i poza miejscem 

zamieszkania (m.in. Półkonie, kolonie, zimowiska, wycieczki). 

20. 94.99.Z  Organizowanie festiwali, konkursów, festynów, wystaw, zawodów sportowych. 

 

Działalność nieodpłatna: 
1. 85.10.Z Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 

2. 85.20.Z Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 
3. 85.31.A Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 

4. 85.32.C Tworzenie placówek edukacyjnych na każdym etapie edukacji. 

5. 85.51.Z Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób  
    niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób  

   w normie  intelektualnej.  

6. 85.52.Z Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób  
   niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób  

   w normie intelektualnej. 

7. 85.59.B Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób  

 niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie 
intelektualnej. 

8. 85.60.Z Organizowanie warsztatów, punktów informacyjnych dla rodziców i  
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 Opiekunów osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 

9. 86.90.A Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób  
 niepełnosprawnych,  osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie 

intelektualnej. 

10. 86.90.E Organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój osób  
 niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osób w normie 

intelektualnej. 

11. 87.30.Z Tworzenie domów dziennego pobytu oraz ośrodków stałego zamieszkania  

   osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym. 
12. 88.10.Z Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, artystycznej. Tworzenie warunków  

   do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami w rozwoju   

       psychofizycznym. 
13. 88.91.Z Tworzenie placówek rehabilitacyjnych, terapeutycznych, kulturalnych,  

   rekreacyjnych. 

14. 93.11.Z Organizowanie festiwali, konkursów, festynów, wystaw, zawodów  

    sportowych. 
15. 58.11.Z Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej. 

16. 58.14.Z Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej. 

17. 94.99.Z Organizowanie szkoleń, konferencji, prowadzenie działalności wydawniczej. 
18. 94.99.Z Organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, osobom z  

 zaburzeniami w rozwoju psychofizycznym oraz osobom w normie intelektualnej     

 w miejscu i poza miejscem zamieszkania (m.in. Półkonie, kolonie, zimowiska,     
         wycieczki). 

19. 94.99.Z Organizowanie festiwali, konkursów, festynów, wystaw, zawodów sportowych. 

 

§ 13 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  

 

R o z d z i a ł  3  

C z ł o n k o w i e  –  p r a w a  i  o b o w i ą z k i  

§ 14 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 15 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych. 

2. Członków wspierających. 
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3. Członków honorowych. 

§ 16 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Polski, posiadający pełną 

zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych, który akceptuje cele 

statutowe Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkami zwyczajnymi mogą być także cudzoziemcy, mający zameldowanie na terenie Polski 

oraz niemający miejsca zamieszkania w Polsce.   

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, 

która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania 

Stowarzyszenia.  

4. Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zgromadzenie Członków na 

wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym. 

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia 

na podstawie pisemnej deklaracji. 

6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków na 

wniosek Zarządu. 

§ 17 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) Wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 

2) Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2) Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

3) Regularnie opłacać składki członkowskie. 

4) Dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza 

tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania Statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia. 

5. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia. 

 



7 

 

§ 18 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi 

po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań. 

2. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu. 

4. Wykluczenia przez Zarząd: 

1) Z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia. 

2) Z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia. 

3) Na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia. 

5. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań.  

6. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia 

i następującego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.  

7. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu, podając przyczyny skreślenia lub 

wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do sądu wyższego szczebla lub 

Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od daty dręczenia stosownej uchwały lub 

orzeczenia. 

R o z d z i a ł  4  

W ł a d z e  S t o w a r z y s z e n i a  

§ 19 

Organami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Zarząd Stowarzyszenia.  

3. Komisja Rewizyjna.  

§ 20 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lat, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić dłużej niż jedną 

kadencję. 

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
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głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.  

§ 21 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji 

skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów według kolejności 

uzyskanych głosów. W wypadku braku lub niewystarczającej liczby wybranych kandydatów 

ogłasza się wybory uzupełniające. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może 

przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz 

przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy zwykłą większością 

głosów.  

Walne Zgromadzenie Członków 

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 

1) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni. 

2) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 7 dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia Członków.  

4. Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków wyłącznie osobiście mając 

jeden głos.  

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

6. W przypadku braku quorum na Walnym Zgromadzeniu Członków w pierwszym terminie, 

odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin 

wyznacza się  w tym samym dniu co pierwszy, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem 

nie może być krótszy niż 30 minut.  

§ 23 

1. Walne Zgromadzenie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne. 

2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku nie później niż do 30 

czerwca każdego roku. 

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.  

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach.  
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5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:  

1) Z własnej inicjatywy.  

2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

3) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.  

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków winno być złożone na 

piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.  

7. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się nie później niż 4 tygodnie od daty otrzymania 

wniosku.  

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których 

zostało zwołane.  

§ 24 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia należy:  

1. Uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.  

2. Uchwalenie budżetu. 

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia.  

4. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu i Komisji   

Rewizyjnej.  

5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie składów organów.  

6. Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa honorowego.  

7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.  

8. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji międzynarodowych i 

związków o podobnym profilu działania.  

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących wykluczenia z grona członków.  

10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i zbycia jego majątku.  

11. Podejmowanie innych uchwał w sprawach dotyczących działalności statutowej.  

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 25 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 

Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.  
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2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.  

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. 

4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.  

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

7. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.  

8. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 26 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.  

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz realizacja 

celów Stowarzyszenia. 

3. Określenie szczególnych kierunków działań. 

4. Ustalenie budżetu i preliminarzy Stowarzyszenia oraz zarządzanie majątkiem.  

5. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego. 

6. Powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań. 

7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i składanie sprawozdania z działalności za 

minioną kadencję.  

8. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.  

10. Pobieranie składek członkowskich. 

11. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej. 

12. Wnioskowanie o nadanie lub odwołanie członka honorowego. 

13. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.  

14. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i 

regulaminów. 

15. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich odwoływanie. 

16. Rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu. 

17. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia. 

18. Sporządzanie i przekazywanie do zatwierdzenia Komisji Rewizyjnej rocznych sprawozdań ze 
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swojej działalności i działalności finansowej Stowarzyszenia.  

§ 27 

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje 

obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo – finansowym, przy ścisłym 

przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez 

Walne Zgromadzenie Członków.  

§ 28 

1. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie może reprezentować jeden członek Zarządu. 

2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia 

oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu wymagany jest podpis jednego członka 

Zarządu, który działa jednoosobowo.  

3. Do zawierania umów z członkami Zarządu wymagany jest podpis członka zarządu, który działa 

jednoosobowo. 

4. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura 

pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu 

Stowarzyszenia.  

Komisja Rewizyjna 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej. 

b) Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

c) 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. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, sekretarza oraz 

członka. 

4. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa ustalony przez nią regulamin.  
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§ 30 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Kontrolowanie działalności Zarządu i Stowarzyszenia. 

2) Występowanie do Zarządu z wnioskami o przeprowadzenie kontroli i lustracji. 

3) Składanie wniosków i sprawozdań z kontroli i swej działalności na Walnym 

Zgromadzeniu Członków. 

4) Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w razie 

stwierdzenia niewywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także 

prawo zwołania posiedzenia Zarządu. 

5) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w 

terminie lub trybie ustalonym w Statucie.  

6) Składanie wniosków  o udzielenie absolutorium dla członków władz Stowarzyszenia. 

§ 31 

Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu.  

§ 32 

W przypadkach określonych w § 30 ust. 4 Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 

w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.  

R o z d z i a ł  5  

M a j ą t e k  i  f u n d u s z e  

§ 33 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i 

korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.  

4. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1) Wpływy ze składek członkowskich.  

2) Dotacje, granty, subwencje, spadki i darowizny. 

3) Dochody ze zbiórek i imprez publicznych. 

4) Dochody z nieruchomości. 

5) Dochody z własnej działalności. 
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6) Środki uzyskane z działalności gospodarczej Stowarzyszenia. 

5. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.  

6. Sposób wniesienia składki członkowskiej, decyzje o rozłożeniu składki na raty podejmuje 

Zarząd.  

7. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym 

Stowarzyszenia i / lub w kasie. 

8. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

10. Zabrania się: 

1) 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". 

2) 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. 

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 ze statutowego celu.   

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

R o z d z i a ł  6  

P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  

§ 34 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

§ 35 

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne 
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Zgromadzenie Członków decyduje o przekazaniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję 

Likwidacyjną.  

§ 36 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy  Prawo o 

Stowarzyszeniach. 

 


