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STATUT 

 

TARNOWSKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH TARSON 

Tekst jednolity z dnia 28 września 2019 r.  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON, zwane dalej 

Stowarzyszeniem, jest organizacją społeczną nienastawioną na zysk. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1986r. – Prawo o 

stowarzyszeniach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015r. 

o zmianie ustawy, zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 stycznia 

2017r. oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 

 

1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego 

władz jest Tarnowo Podgórne, województwo Wielkopolskie. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczpospolitej Polskiej w 

zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych, a także międzynarodowych 

organizacji o tym samym, podobnym, uzupełniającym lub wspomagającym zakresie działania. 

4. Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu 

organizacjami pozarządowymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi. 

5. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej. 

6. Stowarzyszenie może współpracować z organizacjami gospodarczymi. 

 

§ 3 

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, podejmować współpracę na podstawie umów 

zlecenia, umów o dzieło do realizacji swoich celów. 

3. Stowarzyszenie może zatrudniać osoby niepełnosprawne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

4. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie, do prowadzenia określonych zadań, mogą 

być również członkowie Stowarzyszenia. 

5. Prezes i członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje społecznie, bez wynagrodzenia.  

6. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być zatrudnieni przez Stowarzyszenie 

jako pracownicy podległych sobie placówek powołanych przez Stowarzyszenie. 

7. Świadczenia na rzecz Stowarzyszenia mogą wykonywać wolontariusze na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 
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§ 4 

 

1. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania 

określi ustalony przez Zarząd Stowarzyszenia Regulamin. 

2. Stowarzyszenie może posiadać sztandar. Forma i treści zawarte na sztandarze zatwierdzi 

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia. 

 

II. Misja i cele 

 

§ 5 

 

1. Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia 

przede wszystkim osobom niepełnosprawnym od urodzenia, szczególnie z dysfunkcją 

intelektualną. Stowarzyszenie obejmuje pomocą również ich rodziny.  

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego skierowaną do ogółu społeczności 

ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

3. Stowarzyszenie nakierowane jest na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym w 

pierwszej kolejności będących mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne. W miarę możliwości 

otwarte jest również na pomoc osobom niepełnosprawnym, będących mieszkańcami innych 

gmin  

§ 6 

 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. Wspieranie osób niepełnosprawnych na każdym etapie życia. 

2. Wspieranie otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.  

3. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych. 

 

§ 7 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w następującym zakresie: 

a) organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej  

i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, 

b) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych, 

c) organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej dla osób niepełnosprawnych, 

d) organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych, 

e) organizowanie i prowadzenie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

f) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

g) organizowanie pomocy rozliczeniowo – księgowej i doradztwa ekonomicznego dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin 

h) organizowanie pomocy humanitarnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

i) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

j) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji i integracji całego środowiska 

działającego na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym innych organizacji, placówek, instytucji, 
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k) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, ze szczególnym 

uwzględnieniem działalności artystycznej i promocji twórczości osób niepełnosprawnych,  

l) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie 

problematyki środowiska osób niepełnosprawnych, 

m) organizowanie i prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 

niezależnym samodzielnym życiu, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, 

poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwa pracy, 

zatrudnienia chronionego, wspomagania na otwartym rynku pracy a także edukacji 

ustawicznej, 

n) organizowanie, powoływanie i prowadzenie placówek edukacyjnych, produkcyjnych  

i usługowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego dla osób niepełnosprawnych, 

o) inne formy wsparcia dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa zgodne z 

celem stowarzyszenia. 

 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w następującym zakresie: 

a) organizowanie i prowadzenie działalności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej  

i edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych, 

b) organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej dla osób niepełnosprawnych,  

c) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej dla osób 

niepełnosprawnych, 

d) organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej dla osób niepełnosprawnych, 

e) organizowanie i prowadzenie pomocy lekarskiej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,  

f) organizowanie pomocy prawnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

g) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

h) organizowanie i prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w 

niezależnym samodzielnym życiu, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, 

poradnictwa zawodowego oraz aktywnego poszukiwania pracy i pośrednictwa pracy, 

zatrudnienia chronionego, wspomagania na otwartym rynku pracy a także edukacji 

ustawicznej 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w 

stosunku do działalności pożytku publicznego. 

4.  Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego, o której 

mowa w § 5 pkt.2. 

§7a 

1.Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 

rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2190 i 2219); 

W szczególności działalność Stowarzyszenia obejmuje: 

a. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych 

(PKD 88.10.Z) 

b. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania (PKD 88.9) 

c. Działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,(PKD  85.60.Z) 
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d. Działalność pomocy społecznej z zakwaterowaniem ( 87.90.Z) 

e. Działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A) 

f. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 (PKD 86.90 E) 

g. Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90 C) 

h. Działalność paramedyczna (86.90.D) 

i. Działalność wspierająca edukację (PKD 85.60.Z) 

j. Pozaszkolne  formy edukacji (PKD 85.5) 

k. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z) 

l. Pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z) 

m. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z) 

n. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.z) 

o. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.z) 

p. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B) 

  

2.Zmiana lub rozszerzenie zakresu działalności pożytku publicznego może nastąpić na 

podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

3. Działalność pożytku publicznego może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie, decyzję 

w tym zakresie podejmuje Zarząd.  

 

§ 8 

 

1. Do realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może powoływać placówki własne, tworzone w 

oparciu o przepisy obowiązujących aktów prawnych. 

2. Placówkom, o których mowa w p.1. mogą być nadawane nazwy własne. 

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 9 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych, 

c) wspierających. 

 

§ 10 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej 

Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający w pełni z praw 

publicznych, chcący czynnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia, będący: 

a) rodzicem lub opiekunem osoby niepełnosprawnej,  

b) innym kandydatem, po pisemnym zarekomendowaniu przez 2 członków zwyczajnych  

i stwierdzeniu przez Zarząd jego przydatności dla Stowarzyszenia. 

2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia – w drodze uchwały – na podstawie 

pisemnej deklaracji. Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć zgłoszone kandydatury na najbliższym 
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Zebraniu Zarządu. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie przyjęcia w poczet 

członków zwyczajnych, zainteresowanemu kandydatowi przysługuje odwołanie do 

najbliższego Walnego Zebrania Członków – w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

3. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 

b) udziału w zebraniach, konferencjach, odczytach i innych imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 

c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w tym ze świadczeń  

i pomocy Stowarzyszenia, 

d) zgłaszania wniosków co do rozwoju działalności Stowarzyszenia, 

e) rekomendowania nowych członków. 

4. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał i wytycznych władz 

Stowarzyszenia 

b) udziału w Walnym Zebraniu Członków, 

c) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

d) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie 

Członków, 

e) informowania Stowarzyszenia o zmianach danych kontaktowych w tym adresu  

i numeru telefonu 

5. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie, 

b) podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o usunięciu członka z powodu zalegania z 

opłatą składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy – po uprzednim wezwaniu do zapłaty, 

c) podjęciu przez Zarząd uchwały o usunięciu z powodu nieprzestrzegania przez członka 

postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia, lub 

działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) w przypadku orzeczenia wobec członka prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, środka 

karnego w postaci pozbawienia praw publicznych, 

e) śmierci członka. 

6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie usunięcia z pocztu członków 

 Stowarzyszenia z przyczyn, o których mowa powyżej w ust. 5 lit. b) i c), zainteresowanemu 

członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków – w terminie 

14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

§ 11 

 

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały osobom 

szczególnie dla Stowarzyszenia zasłużonym, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Członek honorowy posiada prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz ma obowiązek poszanowania Statutu, 

regulaminów oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

4. Członkostwo honorowe ustaje na skutek pozbawienia godności członka honorowego. 
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5. Pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały 

Walnego Zebrania Członków powziętej na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały 

Walnego Zebrania Członków nie przysługuje odwołanie. 

 

§ 12 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być każda osoba fizyczna i prawna, która 

zadeklaruje poparcie finansowe lub merytoryczne na rzecz Stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, na podstawie 

pisemnej deklaracji. 

3. Jeżeli członkiem wspierającym jest osoba prawna to działa ona w Stowarzyszeniu za 

pośrednictwem swego przedstawiciela. 

4. Członkowie wspierający posiadają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz mają obowiązek poszanowania Statutu, 

regulaminów oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia. 

5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek skreślenia z listy członków wspierających. 

Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 

a) śmierci członka wspierającego, 

b) złożenia przez członka wspierającego pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze 

Stowarzyszenia, 

c) podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z 

powodu: 

- braku zadeklarowanego wsparcia, o którym mowa powyżej w ust. 1 

- nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał i wytycznych władz 

Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia. 

6. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie usunięcia z pocztu członków 

wspierających Stowarzyszenie z przyczyn, o których mowa powyżej w ust.5 lit. c), 

zainteresowanemu członkowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zabrania 

Członków – w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. 

 

IV. Władze Stowarzyszenia 

 

§ 13 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna 

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w 

głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie władz Stowarzyszenia musza być członkami Stowarzyszenia. 

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo. 

5. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 
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6. Członkiem władz Stowarzyszenia nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

7. Mandat członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wygasa w toku kadencji w wypadku: 

a) ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu 

b) rezygnacji z pełnienia funkcji  

c) powzięciu przez Walne Zebranie Członków uchwały o jego odwołaniu z powodu: 

- nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał i wytycznych władz 

Stowarzyszenia, lub działania na szkodę Stowarzyszenia 

- skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

8. Mandaty członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wygasają także w wypadku powzięcia 

przez Walne Zebranie Członków uchwały o ich odwołaniu z powodu nieuzyskania 

absolutorium. Brak udzielenia absolutorium Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej nie skutkuje 

odwołaniem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W przypadku nie uzyskania absolutorium przez 

Zarząd lub Komisję Rewizyjną na wniosek członka Stowarzyszenia obecnego na Walnym 

Zebraniu Członków zarządza się głosowanie nad jego odwołaniem. Uchwałę o odwołaniu 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w wyniku nieuzyskania absolutorium podejmuje Walne 

Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na 

liczbę obecnych. 

9. W normalnym trybie, mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z dniem wyboru nowych 

władz. 

10. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, w ciągu 

2 miesięcy od daty wygaśnięcia zwołuje się Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia 

wyborów całego nowego Zarządu. Mandaty dotychczasowych członków Zarządu wygasają z 

chwilą wyboru nowego Zarządu. 

11. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu członka władz Stowarzyszenia (Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej), jego odwołania lub rezygnacji, z zastrzeżeniem w/w ust. 10. , na 

najbliższym Walnym Zebraniu Członków przeprowadza się wybory uzupełniające.  

12. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sposób opisany powyżej w ust. 11., nie 

może przekroczyć 1/3 statutowego składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. O ile 

uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  miałoby przekroczyć 1/3 

dotychczasowego statutowego składu osobowego, wymagane będą nowe wybory całego 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. 

13. Kadencja tych członków kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich 

poprzedników. 

 

Walne Zebranie Członków 

 

§ 14 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków 
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2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd co roku. 

Podczas każdego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków udziela się członkom Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres, w którym pełnili swe funkcje. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane: z inicjatywy 

Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 10 członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

4. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi. 

5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalanie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

c) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego – po uprzednim przedstawieniu przez 

Zarząd sprawozdania merytorycznego 

d) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

e) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, 

f) wybór członków Komisji Rewizyjnej,  

g) uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

h) podejmowanie uchwały o wyniku finansowym, 

i) podejmowanie uchwał o nadawaniu i pozbawianiu godności Członka Honorowego na wniosek 

Zarządu, 

j) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 

k) uchwalanie wysokości składek członkowskich, 

l) podejmowania uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania nieruchomości 

Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, 

m) powoływanie i rozwiązywanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na wniosek 

Zarządu, 

n) podejmowanie decyzji w sprawie dopuszczalnej wysokości kwoty kredytów zaciąganych przez 

Zarząd na wniosek Zarządu, 

o) Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.  

6. Za wyjątkiem § 13 ust. 8 oraz § 21 i 22, uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają 

zwykłą większością głosów przy obecności: 

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, 

b) w drugim terminie –  wyznaczonym najwcześniej w tym samym dniu 15 minut później – bez 

względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia 

członków co najmniej 2 tygodnie przed terminem Zebrania. 

8. Powiadomienie może nastąpić w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej, poczty elektronicznej. 

9. Porządek obrad zatwierdza Walne Zebranie Członków. Przedmiotem obrad mogą być 

wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad. 

10. Porządek obrad można uzupełnić przed jego przyjęciem o nowe punkty zwykłą większością 

głosów. 

11. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia nie mogą być umieszczone w uzupełnieniu 

porządku obrad, jeżeli nie były przewidziane w pierwotnym porządku obrad.  
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Zarząd Stowarzyszenia 

 

§ 15 

 

1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wychodzą: 

a) Prezes, 

b) Zastępca prezesa, 

c) Sekretarz, 

d) Skarbnik, 

e) Członkowie zarządu w liczbie od zero do trzech (o ich liczbie decyduje w formie uchwały przed 

wyborami Walne Zebranie Członków). 

2. Walne Zebranie Członków wybiera prezesa Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez 

osoby obecne na Sali. 

3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatów 

zgłoszonych przez osoby obecne na Sali, którzy na pierwszym zamkniętym posiedzeniu 

Zarządu rozdzielają funkcje między siebie. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi  

i uchwałami walnego Zebrania Członków, 

b) przygotowywanie regulaminów: Walnego Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a 

także uchwalanie pozostałych regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, 

c) uchwalanie planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i zatwierdzania 

bilansów, 

d) zwoływania Walnego Zebrania Członków, 

e) przygotowywanie projektu porządku obrad Walnego zebrania Członków oraz projektu uchwał,  

f) prowadzenia działalności finansowej Stowarzyszenia, 

g) organizowanie placówek Stowarzyszenia, wyznaczanie celów i zadań, zatrudnianie 

pracowników placówek Stowarzyszenia, przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie 

Członków o powołanie ewentualnie rozwiązanie placówek Stowarzyszenia, 

h) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do Organizacji krajowych i zagranicznych, 

i) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia postanowień Statutu, 

regulaminów oraz uchwał i wytycznych władz Stowarzyszenia,  

j) przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji i wykreślanie z listy członków, 

k) nadawanie placówkom Stowarzyszenia statutów określających ich status prawny  

i organizacyjny oraz określanie zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności osób 

kierujących tymi placówkami, 

l) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego 

Zebrania Członków, 

m) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu zgodnie z zasadami 

określonymi w § 20 niniejszego Statutu. 

5. Zarząd może powołać i odwołać: Biuro Zarządu Stowarzyszenia, Dyrektora biura 

Stowarzyszenia, Menadżerów do realizacji konkretnych zadań  oraz inne jednostki niezbędne 

do funkcjonowania Stowarzyszenia. 



10 
 

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów – przy obecności co najmniej trzech jego 

członków. W razie równego podziału głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 16 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę wewnętrzną w Stowarzyszeniu. 

2. Komisja Rewizyjna składa się od dwóch do trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby obecne na Sali. O ilości członków 

Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały decyduje Walne Zebranie Członków. Na pierwszym 

posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, który kieruje pracami 

Komisji. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej muszą spełniać określone poniżej kryteria: 

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 byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

  
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 

zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności  

i gospodarności. 

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień, 

c) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności. Komisja Rewizyjna 

przedstawia na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie na piśmie podpisane przez 

wszystkich członków Komisji. 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, lub wskazany przez niego członek Komisji Rewizyjnej ma 

prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Wyjątkiem stanowi pierwsze 

posiedzenie Zarządu w części określonej w § 15 ust. 3. 

7. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, podlega 

wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków. 

8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów – w obecności co najmniej 

dwóch jej członków. W razie równego podziału głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 

V. Majątek, fundusze Stowarzyszenia i reprezentacja 

 

§ 17 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze. 
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§ 18 

 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, zapisy, spadki, 

c) dotacje, granty, subwencje, 

d) wpływy z działalności odpłatnej, 

e) wpływy ze sprzedaży pracy wykonanych przez uczestników placówek, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami  

f) środki wypracowane przez Stowarzyszenie w ramach prowadzonej odpłatnej  

i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 

g) odpisy 1% podatku dochodowego, po uzyskaniu statusu OPP 

 

§ 19 

 

1.Zabrania się:  

a) 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”,  

 b)  przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,  

 c)  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 z celu statutowego,  

 d)  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.  

 

§ 20 

 

1. Dla ważności oświadczeń dotyczących spraw majątkowych wymagane są dwa podpisy 

spośród: prezesa Stowarzyszenia, zastępcy prezesa, skarbnika, sekretarza. 

2. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie jest reprezentowane samodzielnie przez 

prezesa Zarządu albo samodzielnie przez zastępcę prezesa Zarządu. 

 

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 21 

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w 

drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 
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§ 22 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków większością 

2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi cel, na który ma być przekazany majątek  

i fundusze Stowarzyszenia. 

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

statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 07.04.1989r. 

Prawo o stowarzyszeniach. 


