
STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§1.
Stowarzyszenie nosi  nazwę: „Stowarzyszenie Absolwentów i  Przyjaciół  Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa
Tylewicza w Poznaniu – Razem Damy Radę”. Istnieje możliwość posługiwania się
nazwą skróconą: „Stowarzyszenie Razem Damy Radę”. 

§2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań, zaś terenem działania jest Rzeczpospolita
Polska.

§3.
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych
państw, po spełnieniu ewentualnych dalszych warunków określonych przepisami
prawa obcego.

§4.
Stowarzyszenie  posiada  osobowość  prawną  i  działa  na  podstawie  przepisów
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity :
Dz. U. z 2001, nr 79, poz. 855) oraz uregulowań zawartych  w treści niniejszego
statutu.

§5.
Działalność  Stowarzyszenia  oparta  jest  przede  wszystkim na pracy  społecznej
członków.  Do  prowadzenia  swych  spraw  Stowarzyszenie  może  zatrudniać
pracowników.

Rozdział II

Cele i środki działania.

§6.
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie,  wspieranie i  pomoc w różnego rodzaju
przedsięwzięciach  na rzecz  podopiecznych  Stowarzyszenia,  będących  osobami
niepełnosprawnymi, a w szczególności: 

1. działalność oświatowa,
2. działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu,
3. rehabilitacja i aktywizacja zawodowa,
4. wsparcie  rodzin  podopiecznych  znajdujących  się  w  trudnej  sytuacji
życiowej.  
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§7.
1. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje nieodpłatnie poprzez:

 działalność edukacyjną osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie 
różnych form doskonalenia rozwoju osobistego i osiągania sukcesu 
życiowego,

 organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych i integracyjnych,
 organizowanie imprez kulturalnych,
 fundowanie stypendiów,
 pozafinansowe  wspieranie  rodzin  podopiecznych,  znajdujących  się  w

trudnej sytuacji życiowej,
 tworzenie jednostek organizacyjnych aktywizacji zawodowej,
 współpracę z PFRON, NFZ, MOPR i z innymi podmiotami działającymi na 

rzecz osób niepełnosprawnych. 

2. Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje odpłatnie poprzez:

 działalność edukacyjną osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie 
różnych form doskonalenia rozwoju osobistego i osiągania sukcesu 
życiowego,

 organizowanie wyjazdów rehabilitacyjnych i integracyjnych,
 organizowanie imprez kulturalnych.

3.  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  w  rozmiarach
służących  realizacji  celów  statutowych  według  ogólnych  zasad  określonych  w
odrębnych przepisach. 

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji
celów  statutowych  i  nie  może  być  przeznaczony  do  podziału  między  jego
członków. 

5. Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego
i  działalności  gospodarczej  w  odniesieniu  do  tego  samego  przedmiotu
działalności.

Rozdział III

Prawa i obowiązki wynikające ze statusu Członka Stowarzyszenia.

§8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. wspierających.

§9.
Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  każdy  pełnoletni  obywatel
Polski,  jak  również  cudzoziemiec  posiadający  pełną  zdolność  do  czynności
prawnych,  nie  pozbawiony  praw  publicznych  i  akceptujący  statutowe  cele
Stowarzyszenia.
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§10.
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia następuje po łącznym
spełnieniu następujących przesłanek: 

1. złożeniu  przez  zainteresowanego  pisemnej  Deklaracji  członkowskiej,
według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia, 

2. podjęciu  przez  Zarząd  Stowarzyszenia  uchwały,  wyrażającej  zgodę  na
przyznanie statusu Członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

§11.
Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje:

1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
2. prawo  do  uczestnictwa  oraz  prawo  głosu  na  Walnych  zebraniach

Stowarzyszenia,
3. prawo  do  czynnego  udziału  we  wszystkich  formach  działalności

Stowarzyszenia,
4. prawo do korzystania z infrastruktury Stowarzyszenia.

§12.
Do obowiązków Członków zwyczajnych należy:

1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzeganie  postanowień  niniejszego  statutu  i  uchwał  organów

Stowarzyszenia,
3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§13.
Członkiem  wspierającym  Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna  lub  osoba
prawna,  która  zadeklaruje  pomoc  materialną  lub  merytoryczną  dla
Stowarzyszenia, po spełnieniu dalszych przesłanek określonych w § 10.

§14.
Członkom wspierającym przysługuje:

1. prawo  do  zgłaszania  opinii,  wniosków  i  postulatów  wobec  organów
Stowarzyszenia,

2. prawo  do  korzystania  z  infrastruktury  Stowarzyszenia  w  zakresie
ustalonym przez Zarząd,

3. prawo do brania  udziału  w pracach  organów Stowarzyszenia,  z  głosem
doradczym. 

§15.
Do obowiązków Członków wspierających należy:

1. udzielanie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych,
2. przestrzeganie  postanowień  niniejszego  statutu  oraz  uchwał  organów

Stowarzyszenia.
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§16.
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek :

1. złożenia  przez  Członka  Stowarzyszenia  pisemnego  oświadczenia  o
rezygnacji z przysługującego mu statusu,

2. nie  uiszczania  przez  Członka  Stowarzyszenia  składek  członkowskich  za
okres powyżej 12 miesięcy, 

3. wykluczenia Członka Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, podjętą na skutek 
nieprzestrzegania przezeń postanowień statutu lub uchwał organów 
Stowarzyszenia, a także w przypadku podejmowania przez niego działań na
szkodę Stowarzyszenia, 

4. śmierci członka zwyczajnego bądź wspierającego, będącego osobą fizyczną
albo  utraty  bytu  prawnego  przez  Członka  wspierającego  nie  będącego
osobą fizyczną, 

5. utraty przez członka zwyczajnego pełnej zdolności do czynności prawnych
lub pozbawienie go praw publicznych, 

6. wykreślenia  Stowarzyszenia  ze  stosownego  rejestru  stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego.

§17.
1. Uchwała Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia Członka jest 

skuteczna i wykonalna w chwili jej podjęcia, o czym Zarząd zawiadamia osobę 
zainteresowaną listem poleconym.

2. W terminie jednego miesiąca od doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu 
zainteresowany może wnieść odwołanie od uchwały. Odwołanie wnosi się do 
Walnego Zebrania członków za pośrednictwem Zarządu, który może uchylić 
podjętą uprzednio uchwałę. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje 
wykonalności uchwały.

3. Uchwała  Walnego  Zebrania,  podjęta  na  skutek  wniesienia  przez  Członka
odwołania ma charakter ostateczny. 

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia.

§18.
Wszystkie  organy Stowarzyszenia są obieralne i  są zobowiązane do składania
podmiotom je powołującym sprawozdań ze swej działalności.

§19.
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia są ważne jeżeli zostały powzięte

zwykłą większością głosów tj. 50% + jeden głos przy obecności co najmniej
1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

§20.
Organami Stowarzyszenia są:

1. Walne zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
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[Walne zebranie]

§ 21.
1. Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie może obradować na posiedzeniach zwyczajnych bądź 

nadzwyczajnych, przy czym : 
 Zwyczajne  Walne  Zebranie  jest  zwoływane  raz  w  roku  przez  Zarząd

Stowarzyszenia, a termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany
do wiadomości członków nie później niż na 14 dni przed datą posiedzenia, 

 Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  jest  zwoływane  przez  Zarząd
Stowarzyszenia w przypadku:
- uchwały Zarządu,
- wniosku co najmniej ½ ogólnej liczby Członków zwyczajnych, przy czym 

wniosek ten winien być sporządzony na piśmie i opatrzony podpisem 
członków żądających zwołania walnego zebrania, a nadto określać 
porządek obrad Walnego Zebrania, w terminie jednego miesiąca od daty, 
odpowiednio, podjęcia uchwały lub daty złożenia Zarządowi wniosku.

§22.
1. W Walnym zebraniu biorą udział, z głosem stanowiącym, Członkowie zwyczajni.
2. Walne  zebranie  jest  zdolne  do  podejmowania  ważnych  uchwał  wiążących

wszystkich członków, jeżeli liczba Członków zwyczajnych obecnych na Walnym
zebraniu : 
- w pierwszym terminie jest większa niż ½ liczby wszystkich członków 

zwyczajnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu,
- w drugim terminie nie jest niższa niż 8 Członków zwyczajnych,

3. W  walnym  zebraniu  mogą  nadto  uczestniczyć,  z  głosem  doradczym,
Członkowie wspierający bądź ich reprezentanci, oraz osoby zaproszone przez
Zarząd Stowarzyszenia. 

§23.
Do wyłącznej kompetencji Walnego zebrania należy:

1. dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem
przypadków  kooptacji  będącej  w  kompetencji  Zarządu  i  Komisji
Rewizyjnej,

2. odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3. rozpatrywanie i  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i  Komisji  rewizyjnej

oraz dokonywanie oceny działalności tych organów,
4. udzielanie Zarządowi lub poszczególnym jego członkom absolutorium z

wykonywania przez nich obowiązków,
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian treści statutu, zakończenia

działalności przez Stowarzyszenie, bądź jego likwidacji.

[Zarząd]

§24.
1. Zarząd  jest  organem kolegialnym i  składa  się  z:  od trzech do pięciu  osób

wybieranych przez Walne zebranie, na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. 
2. Liczbę członków zarządu danej kadencji określa Walne zebranie. 
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: Prezesa, Sekretarza

i Skarbnika. 
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu w sytuacji określonej w §

16  punkt  1  i 3  Zarządowi  przysługuje  prawo  kooptacji,  z  tym  że  liczba
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członków władz  pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej
liczby członków pochodzących z wyboru.

§25.
Do kompetencji Zarządu należy:

1. reprezentowanie  Stowarzyszenia  na zewnątrz,  kierowanie  całokształtem
jego działalności i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał,

2. uchwalanie  budżetu  Stowarzyszenia,  jego  realizacja  oraz  sporządzanie
bilansu,

3. prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
4. ustalanie wysokości składek członkowskich, bądź podejmowanie uchwał w

przedmiocie czasowego zwolnienia z obowiązku uiszczania składek,
5. wykonywanie  uchwał  i  wytycznych  co  do  statutowej  działalności

Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
7. rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia,
8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i innych przewidzianych

w statucie dla kompetencji Zarządu. 

§26.
1. Posiedzenia  Zarządu  Stowarzyszenia  odbywają  się  w  miarę  potrzeb,  nie

rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane.
3. Zarząd ustanawia regulamin swojego działania, w którym dokonuje podziału

zadań, kompetencji i obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu.

[Komisja rewizyjna]

§27.
1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  trzech  członków  wybranych  przez  Walne

zebranie na okres wspólnej pięcioletniej kadencji.
2. Komisja  Rewizyjna  wybiera  ze  swego  grona:  Przewodniczącego,

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo  brać  udział  w  posiedzeniach

Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§28.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
Członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,  w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

§29.
Komisja Rewizyjna:

1. przeprowadza  co  najmniej  raz  w  roku  kontrolę  z  działalności  Zarządu
Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2. występuje  do  Zarządu  Stowarzyszenia  z  wnioskami  pokontrolnymi  i
zaleceniami oraz żąda wyjaśnień w kwestiach wątpliwych,

3. składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności oraz wyników
przeprowadzonych  kontroli  oraz  składa  wniosek  w  sprawie  udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. sporządza  wnioski  o  zwołanie  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  oraz
odwołanie poszczególnych członków Zarządu.
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Rozdział V

Majątek i zasady gospodarki finansowej.

§30.
1. Majątek Stowarzyszenia dzieli się na majątek pierwotny oraz majątek nabyty

w toku prowadzonej działalności.
2. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje m.in. na podstawie: 

 składek członkowskich,
 darowizn, spadków, zapisów, 
 dochodów z własnej działalności, 
 dochodów z pierwotnego majątku Stowarzyszenia,
 dotacji oraz subwencji. 

§31. 
Niniejszym uznaje się za niedopuszczalne: 

1. udzielanie  pożyczek  lub  zabezpieczanie  zobowiązań  majątkiem
Stowarzyszenia  w  stosunku  do  jego  członków,  członków  organów  lub
pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy  Stowarzyszenia  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,

2. przekazywanie  majątku  Stowarzyszenia  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,

3. wykorzystywanie 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 z celu statutowego,

4. zakup  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.

§32.
Prowadzenie  przez  Stowarzyszenie  działalności  gospodarczej  ma  charakter
uboczny w stosunku do działalności statutowej określonej w §6. Zyski osiągane
przez Stowarzyszenie z tytułu prowadzenia tej działalności winny być w całości
przeznaczane na realizację celów statutowych. 

§33.
Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Stowarzyszenia  wymagane  jest
współdziałanie  Prezesa  Zarządu  oraz  Członka  Zarządu.  W  przypadku  gdy
przedmiotem  oświadczenia  woli  jest  nabycie  prawa  bądź  zaciągnięcie
zobowiązania  o  wartości  przekraczającej  50 000,00  zł  wymagane  jest
współdziałanie wszystkich Członków Zarządu. 
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§34.
Zarząd jak również każdy z Członków Zarządu mogą ustanowić pełnomocników,
działających w ramach kompetencji przyznanych treścią niniejszego Statutu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i zakończenie działalności.

§35.
1. Podjęcie  uchwały  w  przedmiocie  zmiany  statutu  albo  zakończenia

prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności stanowi kompetencję Walnego
Zebrania. Powyższe uchwały zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów.  

2. Uchwała  w  przedmiocie  zakończenia  prowadzonej  przez  Stowarzyszenie
działalności określa sposób jego likwidacji i wskazuje podmioty uprawnione do
podejmowania poszczególnych czynności likwidacyjnych. 

§36.
Stowarzyszenie traci byt prawny z chwilą wykreślenia go z właściwego rejestru 
prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. 
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