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Rozdział I

Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie "Karuzela” w dalszej części Statutu zwane
Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie powołane jest do pomocy osobom z ADHD, ZA, i Autyzmem oraz innymi
dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, a także dla niesienia pomocy ogółowi
społeczeństwa.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska a siedzibą miasto
Radom.
2. Stowarzyszenie może powoływać na obszarze kraju jednostki terenowe, które są
oddziałami.
3. Stowarzyszenie może powoływać placówki, ośrodki i inne podmioty tworzone w oparciu
o przepisy obowiązujących aktów prawnych.
4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§3
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.
z późniejszymi zmianami ’’ Prawo o stowarzyszeniach’’ oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu swych członków.
Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.

§4
1. Stowarzyszenie realizując swe statutowe cele może współuczestniczyć w zakładaniu
związków i stowarzyszeń.
2. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
3. Stowarzyszenie może powoływać fundacje.
§5
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo.
2. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
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Rozdział I I

Cele i sposoby ich realizacji
§6
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Wszechstronna aktywność i wspieranie rozwoju oraz funkcjonowania społecznego dzieci
i dorosłych z różnymi dysfunkcjami, pomoc ich rodzinom oraz działania w zakresie pomocy
społecznej,
2. Prowadzenie działalności leczniczej,
3. Prowadzenie działalności informacyjnej, polegającej na propagowaniu wiedzy
i kształtowaniu postaw zrozumienia oraz akceptacji dla problemów związanych z różnymi
dysfunkcjami,
4. Prowadzenie działalności w zakresie rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki.
5. Prowadzenie działalności naukowej,
6. Prowadzenie działalności oświatowej (edukacyjnej),
7. Ochrona i promocja oraz profilaktyka zdrowia.
8. Propagowanie idei dobroczynności,
9. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
społecznych, w szczególności bezrobocia, patologii, uzależnień i ubóstwa.
10. Współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich
edukacja.
11. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
12. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym reintegracja społeczna i
zawodowa),
13. Propagowanie rozwoju i wspieranie różnych metod terapii i rehabilitacji.
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Jako działalność nieodpłatną:
a. Wydawanie własnych, samodzielnych publikacji i czasopism włączając Internet.
b. Wydawanie programów radiowych i telewizyjnych.
c. Wydawanie materiałów reklamowych, plakatów, katalogów, fotografii.
d. Organizację i prowadzenie kampanii reklamowych.
e. Badanie opinii publicznej w kwestiach zagadnień gospodarczych i społecznych oraz
analizę statystyczną uzyskanych wyników.
f. Pomoc w poszukiwaniu pracy dorosłym oraz w zmianie kwalifikacji zawodowych
g. Prowadzenie grup wsparcia.
h. Wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami stowarzyszenia.
i. Współpracę z organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej), środkami
masowego przekazu oraz osobami publicznymi i innymi podmiotami prawnymi
funkcjonującymi w Polsce i za granicą.
j. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych poprzez zbiórki publiczne oraz
własną działalność.
k. Tworzenie i prowadzenie grup wolontarystycznych.
l. Wspieranie finansowe, rzeczowe oraz dożywianie osób, w szczególności dzieci i ich
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
m. Rzecznictwo i obrona interesów osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.
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2. Jako działalność odpłatną:
a. Udzielanie porad i pomocy prawnej.
b. Inspirowanie i organizowanie przedsięwzięć integrujących społecznie dzieci
i dorosłych, takich jak: imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym.
c. Organizowanie imprez, takich jak: konkursy, wystawy, aukcje, loterie (w tym fantowe),
gier.
d. Organizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych
i krajoznawczych.
e. Organizowanie wypoczynku oraz wymiany (w tym międzynarodowej) dla dzieci i ich
rodzin.
f. Propagowanie i organizowanie sympozjów, kongresów, konferencji, zjazdów
naukowych, spotkań, warsztatów oraz kursów szkoleniowych dla wszystkich osób
zainteresowanych pomocą w realizacji celów statutowych.
g. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i profilaktycznej, służącej
zapobieganiu patologiom społecznym, przeciwdziałaniu dyskryminacji oraz promującej
zdrowie i zdrowy styl życia.
h. Tworzenie i prowadzenie różnego rodzaju placówek i ośrodków specjalistycznej pomocy
(w tym placówek oświatowych), takich jak: kluby młodzieżowe, poradnie, przedszkola,
punkty przedszkolne, szkoły, ośrodki i placówki wsparcia dziennego, świetlice,
spółdzielnie socjalne, specjalistyczne biblioteki.
i. Tworzenie i prowadzenie szkół wyższych,
j. Prowadzenie studiów podyplomowych na podstawie umów o współpracy ze szkołami
wyższymi.
k. Inicjowanie i prowadzenie poradnictwa oraz różnorodnych form terapii i pomocy
dzieciom i dorosłym a także ich rodzinom i opiekunom prawnym.
§8
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju oraz za granicą
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Działalność gospodarcza stowarzyszenia ma charakter działalności dodatkowej wobec
działalności pożytku publicznego.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z prowadzenia przez Stowarzyszenie
działalności gospodarczej przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego.
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji swoich celów statutowych.
5. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia jest środkiem do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
6. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również prowadzona poprzez
uczestnictwo w spółkach prawa handlowego.
7. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w formie organizacyjnie
wyodrębnionej.
8. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
- działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
- pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna
działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z).
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1.
2.
3.
4.

§9
Działalność odpłatna może być prowadzona jako działalność nieodpłatna. Zarząd
Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie zwolnienia z opłat uczestników.
Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako działalność
nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa przedmiot działalności nieodpłatnej
i odpłatnej.
Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
należących do celów statutowych organizacji.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków wspierających.
2. Członków zwyczajnych.
3. Członków honorowych.

1.

2.
3.
4.

1.

2.
3.
4.

§11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca swoją pomoc na
rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego
przedstawiciela.
Członkowie założyciele - podpisujący niniejszy statut z chwilą rejestracji Stowarzyszenia
stają się członkami zwyczajnymi.
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub
cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna (nie będąca członkiem zwyczajnym lub
wspierającym), która wniosła szczególny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§12
Nabycie praw członka wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu wszystkich
warunków:
a. akceptacji celów statutowych i podpisaniu deklaracji członkowskiej,
b. uiszczeniu opłaty wpisowej.
Nabycie praw członka zwyczajnego następuje uchwałą Zarządu po uzyskaniu pisemnej
rekomendacji co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia jest nadawany
przez Walne Zebranie Członków.
W ten sam sposób Zarząd uchwala nabycie praw członka zwyczajnego, wspierającego lub
honorowego przez kandydatów z terenu działania oddziałów.
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§13
Członkowi wspierającemu Stowarzyszenia przysługuje:
1. Prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz
Stowarzyszenia.
2. Prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia.
3. Prawo posiadania legitymacji i noszenia logo Stowarzyszenia.
4. Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie.
5. Prawo do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej.
6. Prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
§14
Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:
1. Czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz
Stowarzyszenia.
3. Prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia.
4. Prawo posiadania legitymacji i noszenia logo Stowarzyszenia.
5. Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie.
6. Prawo do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej.
7. Prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia.
§15
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia.
2. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.
4. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Terminowo opłacać składki członkowskie.
§16
Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa
wyborczego.
§17
1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:
a. śmierci członka,
b. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
d. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w
razie:
a. nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
b. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
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4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu
w razie:
a. nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia,
b. działania na szkodę Stowarzyszenia,
c. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu.
5. Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania
się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia
§18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków lub Delegatów.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
§19
Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród
nieograniczonej liczby kandydatów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
uprawnionych do głosowania /kworum/ z zastrzeżeniem §22 p.2.
§20
1. W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne
Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów.
2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów wybierani są z zachowaniem proporcji, że na każdą
rozpoczętą liczbę 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia przypada 1 delegat.
3. Ponadto delegatami są:
- członkowie Zarządu Stowarzyszenia
- przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- przewodniczący Zarządu Oddziału
4. Delegaci wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub przez Walne
Zebranie Członków Oddziałów w przypadku istnienia Oddziałów.
5. Liczbę delegatów przypadających na poszczególne Oddziały –z zachowaniem proporcji, o
której mowa w pkt 2 – ustala Zarząd Stowarzyszenia.
6. Wybór Delegatów następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania
/quorum/ z zastrzeżeniem §22 p.2
§21
Wszystkie władze Stowarzyszenia powoływane są na czas nieokreślony.
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§22
1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków lub
Walnego Zebrania Delegatów następują w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania
/kworum/ z zastrzeżeniem §22 p.2.
2. W razie braku wymaganego kworum uchwały Walnego Zebrania Członków lub Walnego
Zebrania Delegatów zapadają w drugim terminie w glosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów obecnych członków uprawnionych do głosowania.
3. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w
danej sprawie zastrzeżeń statutowych.

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

§23
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter
zwyczajny lub nadzwyczajny.
Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie
Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a. uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
b. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
e. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f. powołanie Biura Stowarzyszenia,
g. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
h. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
i. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
j. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków,
k. przyjęcie sprawozdań zarządów oddziałów w sprawie działalności oddziałów.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
O terminach i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być
powiadomieni za potwierdzeniem pisemnym co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego
Zebrania. W powiadomieniu ustala się również drugi termin.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w każdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie Członków w następujących
przypadkach:
a. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
b. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub
członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 14 dni od daty
zgłoszenia żądania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało
zwołane.
Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.
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10. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany,
odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności
członka honorowego Stowarzyszenia, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3
głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do
głosowania. W przypadku braku kworum zastosowanie ma §22 p.2 statutu Stowarzyszenia.
§24
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków: prezesa oraz dwóch wiceprezesów.
Wiceprezes może pełnić funkcję sekretarza i skarbnika.
Prezesa oraz wiceprezesów wybiera Walne Zebranie Członków.
Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. W razie śmierci członka Zarządu - mandat wygasa.
1.
2.
3.
4.

6. W przypadku niemożności pełnienia funkcji członka Zarządu przez okres ponad 2-óch
miesięcy, lub z przyczyn określonych w §24 p.4 mandat zostaje zawieszony. Na okres
zawieszenia Zarząd powołuje zastępstwo.
7. Zarząd w ciągu trzech miesięcy musi powołać do swego grona nowego członka Zarządu
wybranego w wyniku wyborów uzupełniających na Walnym Zebraniu Członków.
8. W przypadku rezygnacji prezesa musi on złożyć pisemną rezygnację.
9. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz oraz jest
odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał
Walnego Zebrania Członków.
10. Do zakresu działania Zarządu należy:
a. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
b. opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie
ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
c. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d. podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i
wspierających,
e. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
f. utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu,
g. ustalanie wysokości składek i w uzasadnionych przypadkach ich zmiana,
h. podejmowanie decyzji w sprawie okresowego zwolnienia z obowiązku opłacania składek
członkowskich w przypadkach uzasadnionych trudną sytuacją wnioskodawcy.
i. powoływanie Oddziałów i określanie obszarów ich działania.
j. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub
ruchomego.
11. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.
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1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

§25
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących.
W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze
Stowarzyszenia, - mandat członka Komisji wygasa. W przypadku niemożności pełnienia
funkcji przez okres ponad 2-óch miesięcy mandat zostaje zawieszony. Skład osobowy
Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych
do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych
głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b. przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
c. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków
Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych
spraw.

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia
§26
Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 20 członków powołuje Oddział i ustala jego
obszar działania, a także decyduje o jego likwidacji.
§27
Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Zarząd Oddziału.
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.
§28
1. Wybór władz, na czas nieograniczony, Oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą
większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów przy obecności co najmniej
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania /quorum/.
2. W przypadku braku wymaganego kworum wybór władz odbywa się w drugim terminie w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów obecnych członków uprawnionych do
głosowania oddziałów.
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§29
Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§30
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być sprawozdawcze i zwoływane jest
przez Zarząd Oddziału raz na rok lub sprawozdawczo-wyborcze zwoływane przez Zarząd
Oddziału co 3 lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest na mocy uchwały
Zarządu Oddziału lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, bądź na żądanie co najmniej
1/5 członków Oddziału i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 14
dni od chwili złożenia wniosku.
3. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane w pierwszym terminie jest prawomocne
przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim terminie jest
prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być
wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
§31
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a. ustalanie głównych kierunków działania Oddziału,
b. wybór przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c. uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium
ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
e. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
f. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania
Członków Oddziału nie zastrzeżonych do kompetencji władz Stowarzyszenia lub Zarządu
Oddziału.
§32
Przewodniczący Zarządu Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje je na
zewnątrz. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje przewodniczący i są one protokołowane.
§33
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego i dwóch
wiceprzewodniczących. Członkowie Zarządu mogą wybrać skarbnika i sekretarza ze swego
grona.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
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§34
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami
Walnego Zebrania Członków i Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b. uchwalanie rocznych planów działania oraz składanie sprawozdania z ich wykonania na
Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
c. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
d. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia i skreślenia lub wykluczenia z listy
członków Oddziału, a także prowadzenie ewidencji członków Oddziału,
e. występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i
poszerzenia działalności Oddziału,
f. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Oddziału i Zarządowi
Stowarzyszenia z działalności Oddziału,
g. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego
Zebrania Członków Oddziału,
h. zarządzanie majątkiem Oddziału,
§35
Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna Oddziału składająca się z 3 osób, w tym
przewodniczącego i sekretarza, których to Komisja wybiera ze swego grona. Członkowie
Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.
§36
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
a. kontrola działalności Oddziału co najmniej raz na rok,
b. zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu Oddziału wniosków dotyczących działalności
Oddziału,
c. składanie podczas Walnego Zebrania Członków Oddziału sprawozdania ze swej
działalności,
d. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
e. zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.
§37
Jeżeli w czasie kadencji Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału ich skład osobowy
zmniejszy się, organy te mogą do swego składu wybierają brakującą liczbę członków w wyniku
wyborów uzupełniających. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec
kadencji ich poprzedników.
§38
Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym dla danego
Oddziału Stowarzyszenia.
§39
Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Stowarzyszenia.
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Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§40
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy i spadki,
c. dochody z działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie,
d. dochody z ofiarności publicznej,
e. dotacje i subwencje,
f. dochody z majątku Stowarzyszenia,
g. odsetki i dochody z kapitału.
2. Środki pieniężne wpłacane są na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane.
3. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.

1.
2.

3.

§41
Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, składają dwaj
członkowie Zarządu działający łącznie.
W sprawach dotyczących zatrudniania oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem
zobowiązań majątkowych powyżej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) –
oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać jednoosobowo Prezes Zarządu.
W sprawie zatrudnienia w Stowarzyszeniu Prezesa Zarządu, oświadczenie woli w
przedmiotowej kwestii składa jednoosobowo Wiceprezes Zarządu.

Rozdział VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§42
1. Uchwalenie zmian w statucie oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem §22 p.2
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
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Rozdział VIII

Postanowienia końcowe
§43
W Stowarzyszeniu 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 majątku organizacji 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 ze statutowego celu organizacji,
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.
§44
Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do
zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
§45
Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach
i stowarzyszeniach.
§46
W sprawach nie określonych w niniejszym statucie maja zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§47
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania.
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