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Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
                              

§ 1. 
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej zwane dalej 
Stowarzyszeniem posiada osobowośd prawną. 
 

§ 2. 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego 

władz jest miasto Pobiedziska. 
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może podejmowad działania 

poza granicami kraju.  
 

§ 3. 
1. Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i zagranicznych organizacji 

zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie może tworzyd biura, powoływad oddziały, filie, spółki, fundacje i inne 

podmioty służące realizacji celów statutowych oraz prawidłowości funkcjonowania 
Stowarzyszenia. 

 
§ 3a 

Stowarzyszenie może realizowad swe cele statutowe jako organizacja pożytku publicznego. 
 

§ 3b 
Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 
15.000 Euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, w związku z czym Stowarzyszenie 
nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.  
o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 
 

§ 4 
 Stowarzyszenie może używad pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa. 
 

§ 5. 
1. Stowarzyszenie opiera swą działalnośd na społecznej pracy członków.  
2. Do prowadzenia swych spraw i realizacji celów statutowych może zatrudniad 

pracowników oraz zlecad realizację zadao osobom fizycznym i innym podmiotom,  
a także korzystad z pomocy wolontariuszy 
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Rozdział II 
 

Cele i środki działania 
 

§ 6. 
Celem Stowarzyszenia jest działalnośd na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez niesienie 
tym osobom wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia, w szczególności 
pomocy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych. 
Stowarzyszenie może również realizowad następujące cele:  
 
1. działalnośd charytatywną;  
2. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób;   
3. działalnośd na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
4. ochrona, promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna; 
5. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;  
6. turystyka i krajoznawstwo; 
7. wypoczynek dzieci i młodzieży i osób dorosłych;  
8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii; 
9. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,  

a także działao wspomagających rozwój demokracji; 
10. przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
11. promocję, organizację i wspieranie wolontariatu.  

 
§ 7. 

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez (cele operacyjne): 
 
1. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci  

i młodzieży; 
2. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób 

niepełnosprawnych; 
3. aktywne popieranie i organizowanie budowy i rozwoju ośrodków szkolno-

rehabilitacyjnych, opiekuoczo-wychowawczych i leczniczych dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej;  

4. prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej, w szczególności wspieranie 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz w trudnej sytuacji życiowej – środkami  
rzeczowymi i innymi formami pomocy; 

5. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych i rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, w szczególności prowadzących terapię zajęciową;   

6. organizowanie: warsztatów, szkoleo, treningów, obozów, festynów, paneli 
dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw i innych przedsięwzięd  
o podobnych charakterze; 

7. inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  
w środowisku ich zdrowych rówieśników; 

8. propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej i do nich samych; 
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9. promocja osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów 
statutowych Stowarzyszenia; 

10. prowadzenie działalności wydawniczej;  
11. współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sektorem biznesu 

oraz wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także osobami 
fizycznymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych; 

12. organizowanie wolontariuszy i centrów wolontariatu na rzecz realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia;  

13. organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką 
Stowarzyszenia i realizujące formę integracji niepełnosprawnych ze zdrowymi; 

14. rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież 
niepełnosprawną; 

15. pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia; 

16. prowadzenie zajęd terapeutycznych; 
17. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie 

użytecznych; 
18. prowadzenie badao i analiz;  
19. udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn i dotacji na rzecz osób prawnych 

realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych Stowarzyszenia;  
20. promocję i organizację zatrudnienia i aktywizacje zawodową;  
21. udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeo zawodowych i naukowych  

w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych; 
22. prowadzenia Biura Stowarzyszenie oraz obsługę administracyjną działao 

Stowarzyszenia.  
 

§ 8. 
Cele Stowarzyszenie może realizowad poprzez: 
 
1)  działalnośd nieodpłatną do której zalicza się następujące działania: 
 

a) prowadzenie działalności dobroczynnej i charytatywnej, w szczególności wspieranie 

osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz w trudnej sytuacji życiowej – środkami  

rzeczowymi i innymi formami pomocy; 

b) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych i rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych, w szczególności prowadzących terapię zajęciową; 

c) organizowanie: warsztatów, szkoleo, treningów, obozów, festynów, paneli 

dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw i innych przedsięwzięd  

o podobnych charakterze; 

d) promocja osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia; 

e) współpracę z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi, sektorem 

biznesu oraz wszelkimi innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a także 

osobami fizycznymi zainteresowanymi realizacją celów statutowych; 
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f) organizowanie wolontariuszy i centrów wolontariatu na rzecz realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia;  

g) wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie 

użytecznych; 

h) prowadzenie badao i analiz;  

i) udzielanie stypendiów osobom fizycznym lub darowizn i dotacji na rzecz osób 

prawnych realizujących w swojej działalności cele zbliżone do celów statutowych 

Stowarzyszenia;  

j) promocję i organizację zatrudnienia i aktywizacje zawodową; 

k) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeo zawodowych  

i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych; 

l) prowadzenia Biura Stowarzyszenie oraz obsługę administracyjną działao 

Stowarzyszenia; 

m) organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką 

Stowarzyszenia i realizujące formie integracji niepełnosprawnych ze zdrowymi; 

n) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób 

niepełnosprawnych; 

o) inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

w środowisku ich zdrowych rówieśników; 

p) propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i do nich samych; 

q) prowadzenie działalności wydawniczej; 

r) prowadzenie zajęd terapeutycznych; 

s) czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci  

i młodzieży; 

t) aktywne popieranie i organizowanie budowy i rozwoju ośrodków szkolno-
rehabilitacyjnych, opiekuoczo-wychowawczych i leczniczych dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej; 

u) rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież 
niepełnosprawną; 

v) pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia; 

 

2) działalnośd odpłatną do której zalicza się następujące działania: 

 

a) organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych i rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych, w szczególności prowadzących terapię zajęciową; 

b) organizowanie: warsztatów, szkoleo, treningów, obozów, festynów, paneli 

dyskusyjnych, konferencji, kampanii społecznych, wystaw i innych przedsięwzięd  

o podobnych charakterze; 
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c) promocja osób i instytucji, w tym przedsiębiorstw wspierających realizację celów 

statutowych Stowarzyszenia; 

d) prowadzenie badao i analiz ; 

e) udzielanie pomocy w organizowaniu wymiany doświadczeo zawodowych  

i naukowych w dziedzinach przyczyniających się do rozwoju celów statutowych; 

f) organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką 

Stowarzyszenia i realizujące formie integracji niepełnosprawnych ze zdrowymi; 

g) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób 

niepełnosprawnych; 

h) inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  

w środowisku ich zdrowych rówieśników; 

i) propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej i do nich samych; 

j) prowadzenie działalności wydawniczej; 

k) prowadzenie zajęd terapeutycznych. 

 
Rozdział III 

 
Członkowie ich prawa i obowiązki. 

 
§ 9. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. zwyczajnych, 
2. wspierających, 
3. honorowych. 

§ 10 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostad każda osoba fizyczna, która 

zadeklaruje chęd działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.   
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostad każda osoba prawna oraz fizyczna, 

która zadeklaruje poparcie  finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. 
3. Członek wspierający może działad w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego 

przedstawiciela. 
4. Członkiem honorowym może byd osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny 

wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób wniosła zasługi dla 
Stowarzyszenia. 

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu, 
natomiast godnośd członka honorowego nadaje się w drodze uchwały Walnego 
Zgromadzenia.  

6. Zarząd prowadzi listę członków Stowarzyszenia. 
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§ 11 
 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
1. wybierad i byd wybranym do władz Stowarzyszenia, 
1. do udziału w pracach, szkoleniu i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
2. do wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,  
3. do rekomendowania kandydata do Stowarzyszenia, 
4. do otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji zadao statutowych, 
5. do korzystania z innych uprawnieo wynikających ze statutu, uchwał i działalności 

Stowarzyszenia. 
 

§ 12 
Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy: 
1. przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowieo władz  Stowarzyszenia, 
2. branie czynnego udziału w realizacji statutowych działao  Stowarzyszenia, 
3. opłacanie składek członkowskich w terminie określonym uchwałą Zarządu. 

 
§ 13 

Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego  
z wyjątkiem prawa określonego w § 11 pkt 1 i z zastrzeżeniem § 20 pkt 2. 
 

§ 14 
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia członka, 
b) skazania członka prawomocnym orzeczeniem Sądu na karę dodatkową w postaci 

pozbawienia praw publicznych, jak również skazania za przestępstwo popełnione  
z niskich pobudek lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia, 

c) wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z § 14 pkt 2 i 3 statutu,  
d) utraty osobowości prawnej, 
e) śmierci członka. 

2. Członek może zostad wykluczony ze Stowarzyszenia i skreślony z listy członków  
z powodu: 
a) działalności sprzecznej ze statutem bądź przepisami prawa,  
b) działalności za szkodę Stowarzyszenia, 
c) zalegania z regulowaniem składek członkowskich przez okres co najmniej jednego 

kwartału,  
3. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały. 

Wykluczenie może nastąpid po uprzednim pisemnym zawiadomieniu członka  
o naganności postępowania i zamiarze wykluczenia. Przed podjęciem uchwały  
o wykluczeniu należy w miarę możliwości wysłuchad osobę wykluczaną.  

4.  Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członów, które należy złożyd za pośrednictwem Zarządu w terminie  
14 dni od doręczenia. Zarząd może uwzględnid odwołanie i uchylid swoją decyzję 
dotyczącą odwołania członka. W przeciwnym wypadku Zarząd zwołuje Walne Zebranie 
Członków w trybie nadzwyczajnym, które powinno się odbyd w terminie nie 
późniejszym niż 3 miesiące od wniesienia odwołania, chyba że w tym czasie planowane 
jest odbycie Walnego Zebranie Członków w trybie zwyczajnym.   
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5. W przypadku skazania członka prawomocnym orzeczeniem Sądu, członkostwo ustaje  
z mocy prawa. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd bez konieczności 
podejmowania uchwały o wykluczeniu.  

 
Rozdział IV 

 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 15. 

 Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
§ 16 

1. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata licząc od dnia ich wyboru, 
jednakże po upływie wskazanego okresu członkowie pełnią swoje funkcje do czasu odbycia 
się Walnego Zebrania Członków i wyboru nowych członków organów. 
2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. W przypadku systematycznego 
braku aktywności niewypełniania obowiązków przez członka władz, organ w skład, którego 
wchodzi może go wykluczyd ze swojego składu poprzez zgodną decyzję wszystkich 
pozostałych członków danego organu. W przypadku braku takiej zgody, decyzję  
w przedmiocie wykluczenia podejmuje Walne Zebranie Członków.  
4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członków władz, władzom tym przysługuje 
prawo dokooptowania w ilości nie przekraczającej 1/3 składu władz. 
 

§ 17 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają: 
1. zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby osób uprawnionych do 

głosowania z zastrzeżeniem  § 32 pkt 1 i 2; 
2. zwykłą większością głosów na posiedzeniu odbytym w drugim terminie, wyznaczonym  

w tym samym dniu 30 minut później w przypadku, gdy w pierwszym terminie nie 
zbierze się wymagana liczba osób do podjęcia uchwały. 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§ 18 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 

§ 19 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok. 
2. Zarząd jest zobowiązany powiadomid uczestników o miejscu, terminie oraz projekcie 

porządku dziennego Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed terminem  
Zebrania. 

3. Walne Zebranie Członków może byd zwyczajne i nadzwyczajne. 
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§ 20 
1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy zwyczajni 

członkowie Stowarzyszenia. 
2. Członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście mogą brad 

udział w Walnym Zebrania Członków z głosem doradczym. 
 

§ 21 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
1. ustalanie kierunków działania i programu działalności Stowarzyszenia, 
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdao z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3. udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 
4. wybór władz, 
5. uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia, 
6. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia, 
7. uchwalanie porządku i regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków, 
8. rozpatrywanie wniosków Zarządu i wniosków zgłoszonych na Walnym Zebraniu 

Członków, 
9. uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
10. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia przedłożonego przez Zarząd, 
11. rozpatrywanie odwołao w sprawach członkowskich, 
12. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
13. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 
14. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji  

o tym samym bądź podobnym profilu lub wystąpieniu z nich, 
15. uchwalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia. 

 
§ 22 

1. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej spośród  kandydatur w zgłoszonych czasie obrad. 

2. Wybranym zostaje ten kandydat, który uzyska najwięcej głosów, nie mniej jednak niż 
50% obecnych uprawnionych do głosowania. 

3. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatur zgłoszonych 
przez wybranego prezesa. Do tych wyborów ma zastosowanie § 22 pkt 2.   

4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków spośród kandydatur 
zgłoszonych przez wybranego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do tych wyborów 
ma zastosowanie §22 pkt 2. 

5. Członek Zarządu nie może byd wybrany do Komisji Rewizyjnej. 
 

§ 23 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane z inicjatywy: 
1. co najmniej trzech członków Zarządu,  
2. co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia,  
3. Komisji Rewizyjnej,  
a także w przypadku wniesienia odwołania od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka  
ze Stowarzyszenia, 
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w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku bądź w terminie 3 miesięcy od dnia 
wniesienia odwołania od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Stowarzyszenia. 
  

Zarząd 
 

§ 24 
 

1.  Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 - 7 członków wybieranych w głosowaniu tajnym 

przez Walne Zebranie Członków. Do składania oświadczeo woli oraz zaciągania 
zobowiązao majątkowych upoważniony jest Prezes działający łącznie z członkiem 
Zarządu. 

 
§ 25 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami 

Członków, 
2. realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków, 
3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
4. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
5. podejmowanie uchwał w sprawach rozstrzygania sporów  między członkami, 
6. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia i przyjmowanie 

członków oraz prowadzenie ich ewidencji, 
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
8. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach 

krajowych i zagranicznych, 
9. przyjmowanie zapisów, dotacji i darowizn, 
10. składanie sprawozdao ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków, 
11. wykonywanie innych działao nie zastrzeżonych dla pozostałych władz.  

 
§ 26 

Posiedzenia Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu i zwoływane są przez Prezesa, jego 
zastępcę lub sekretarza. 
 

Komisja Rewizyjna 
  

§ 27 
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru Stowarzyszenia 
2. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej  

i nadzoru. 
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez 

Walne Zebranie Członków. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą byd członkami Zarządu, ani pozostawad z nimi  

w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą byd osoby skazane za przestępstwo z winy 

umyślnej. 
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6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w posiedzeniach Zarządu  
z głosem doradczym. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnid innych funkcji we władzach 
Stowarzyszenia. 

 
§ 28 

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia,  
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej. 

2. W celu realizacji wykonywania swoich zadao, członkowie Komisji Rewizyjnej maja 
prawo: 
a) wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia;  
b) żądania od członków Stowarzyszenia i członków Zarządu złożenia pisemnych lub 

ustnych wyjaśnieo. 
3. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedstawienia na Walnym Zebraniu Członków 

sprawozdania ze swej działalności oraz złożenia na Walnym Zebraniu Członków wniosku 
o udzielenie bądź nieudzielenie Zarządowi absolutorium z działalności.  

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działalności 
Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna ma prawo: 
a) występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,  

w szczególności o podjęcie przez Zarząd stosownych uchwał, 
b) złożenia do Zarządu wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków, 
c) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadku 

niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków w terminie 
określonym w § 23, 

d) zwołanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ostatnim miesiącu danego 
roku w przypadku nie wywiązania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 19 
pkt 1. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się, co najmniej 1 raz w  ciągu 6 miesięcy. 
  

Rozdział V 
 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 
 

§ 29 
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a) nieruchomości, 
b) ruchomości, 
c) fundusze. 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
a) wpływy ze składek członkowskich, 
b) dotacje, subwencje i zapisy, 
c) darowizny i spadki, 
d) dochody z nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia, 
e) dochody z ofiarności publicznej – zbiórek publicznych, loterii, emisji cegiełek itp. 
f) fundusze pochodzące z wpłat 1% podatku przekazywanego na podstawie ustawy  

z dnia 24.kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  



 12 

§ 30 
1. Fundusze Stowarzyszenia mogą byd użyte wyłącznie na cele określone w statucie. 
2. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi  księgowośd zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami. 
3. Ustępujący członkowie Zarządu obowiązani są niezwłocznie przekazad nowowybranym 

członkom wszystkie prowadzone sprawy, w tym wszelkie dokumenty i składniki 
majątkowe Stowarzyszenia. Przekazanie mienia i dokumentów odbywa się 
protokolarnie. 

 
§31 

1. Majątek Stowarzyszenia nie może byd przedmiotem pożyczek ani zabezpieczenia 
zobowiązao w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów, pracowników 
oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeoskim albo w stosunku 
pokrewieostwa lub powinowactwa w linii prostej,   pokrewieostwa lub powinowactwa  
w linii bocznej do drugiego  stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi". 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może byd przekazywany na rzecz członków stowarzyszenia, 
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. Majątek Stowarzyszenia nie może byd wykorzystywany 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 
Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie nie może nabywad na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których 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. 

 
Rozdział VI 

 
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia 

 
§ 32 

1. Zmiana statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały 
większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ½  uprawnionych do głosowania. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
określa sposób przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 
 
 
 
 
 


