
STATUT 

 

 

Rozdział I  

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

       

          “Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością 

Ruchową i Niepełnosprawnością Sprzężoną” w Olsztynie, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, jest 

organizacją działającą nie dla zysku, zrzeszającą osoby pracujące lub działające na rzecz dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej. 

 

 

                                                                            § 2  
1.  .Stowarzyszenie  jest organizacją działającą nie dla zysku ,posiadającą osobowość prawną. 

2.  Ilekroć w Statucie jest mowa o niepełnosprawności sprzężonej, rozumie się przez to co 

najmniej dwie niepełnosprawności. 

3.  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz 

miasto Olsztyn. 

 

 

§3 

 

        Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci o treści  “Warmińsko - Mazurskie 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom  z Niepełnosprawnością Ruchową i Niepełnosprawnością 

Sprzężoną” w Olsztynie oraz znaków , odznak, statuetek i symboli  zatwierdzonych przez władze 

Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

                                                           Cele i formy działania 

 

 

§ 4 

 

       Celem  Stowarzyszenia  jest:  

-     wspieranie inicjatyw zmierzających do stworzenia systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą z  

niepełnosprawnością  ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną, 

- zapewnienie wszechstronnej  pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i 

niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzinom, 

- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom  i młodzieży z niepełnosprawnością 

ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną zdobywanie umiejętności życiowych oraz 

kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, 
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- integracja ze środowiskiem społecznym, 

 

- uświadomienie ludziom zdrowym problemów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową 

i niepełnosprawnością sprzężoną, 

- wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości 

edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością 

sprzężoną, 

- stwarzanie rodzicom ,  pedagogom, psychologom i innym specjalistom warunków wymiany 

doświadczeń i wzajemnego wspierania w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną, 

- organizowanie działań o charakterze pomocy społecznej, w tym wyrównywanie szans rodzin  

i osób będących w trudnej sytuacji życiowej, 

 

 

                                                                           § 5  

1.  Cel określony w § 4 realizowany będzie przede wszystkim przez: 

 

- motywowanie i aktywizowanie rodzin dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i 

niepełnosprawnością sprzężoną do współpracy w ramach Stowarzyszenia, 

 -reprezentowanie i obrona interesów rodziców oraz ich dzieci z  

   niepełnosprawnością  ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną w relacji  

 pomiędzy władzami państwowymi, organizacjami samorządowymi i społecznymi, 

 -  określanie potrzeb rehabilitacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 

ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną i zaspokajanie tych potrzeb przez prowadzenie różnych 

form działalności, 

-  dążenie do stworzenia dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i 

niepełnosprawnością sprzężoną warunków możliwie równego startu oraz samodzielnego i 

niezależnego życia, 

-  inicjowanie , a w miarę możliwości i potrzeb tworzenie i prowadzenie placówek  dydaktyczno- 

rehabilitacyjnych dla dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością 

sprzężoną, 

-  wyrażanie opinii w sprawach nauczania i pomocy diagnostyczno- terapeutycznej dzieciom i 

młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną, 

- pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością  sprzężoną 

w zaopatrywaniu  ich w niezbędny  sprzęt rehabilitacyjny, 

-  prowadzenie współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi , których 

cele działania  są zbieżne z celami Stowarzyszenia, 

- popularyzacja w środowisku idei pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i 

niepełnosprawnością sprzężoną, 

 -  upowszechnianie wiedzy na temat specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością     

ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną, 

-   organizowanie konferencji naukowych, dotyczących problematyki będącej przedmiotem 

zainteresowania Stowarzyszenia, 

-   inicjowanie badań naukowych na rzecz rozwiązań technicznych ułatwiających egzystencję 

dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, 

-  pozyskiwanie środków na działalność merytoryczną i statutową. 
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2.  Przy realizacji swych zadań Stowarzyszenie współdziała ze wszystkimi instytucjami, zakładami 

pracy, organizacjami charytatywnymi, firmami  w kraju i za granicą , niosącymi pomoc 

Stowarzyszeniu oraz innymi organizacjami osób niepełnosprawnych. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym , że wszystkie dochody 

przeznaczone będą wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki finansowe służące realizacji zadań statutowych 

   Stowarzyszenia.   

5. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie realizacji   zadań 

publicznych  określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

                                                               ROZDZIAŁ III 

 

Członkowie - ich prawa i obowiązki 

 

                                                                           § 6 

 

1.  Zwykłym członkiem Stowarzyszenia  może być osoba fizyczna zainteresowana realizacją  

celów Stowarzyszenia. 

2.  Walne Zebranie może nadać osobie fizycznej zasłużonej dla Stowarzyszenia honorowe 

członkostwo . 

3  .Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich. 

 

                                                                         § 7 

 

    Przyjmowanie członków następuje poprzez złożenie przez zainteresowanego pisemnej 

deklaracji i podjęcie przez Zarząd właściwej uchwały. 

 

§ 8 

 

      Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

 

1.   wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 

2.   uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia. 

 

                                                                            § 9 

  

         Do obowiązków zwykłego członka Stowarzyszenia należy: 

1.   postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia. 

2.   działanie na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia 

3.   opłacanie składki członkowskiej. 
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                                                                           § 10 

 

 

Członkostwo wygasa przez: 

-      dobrowolne wystąpienie, 

-     skreślenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu rażącego naruszenia zasad 

obowiązujących w Stowarzyszeniu, 

-     dopuszczenia się czynu niegodnego ,karalnego sądownie , 

-     nie wnoszenia przez okres jednego roku zadeklarowanych  składek członkowskich lub 

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia (po uprzednim pisemnym upomnieniu). 

                                                         

                                                                      § 11 

      Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia , członkowi przysługuje prawo 

odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia odpisu uchwały. 

 

                                                         

ROZDZIAŁ  IV 

 

                                                         Władze Stowarzyszenia 

 

                                                                      § 12 

1.  Władzami Stowarzyszenia  są: 

               - Walne Zebranie  

               -  Zarząd 

               -  Komisja Rewizyjna 

2.  Walne Zebranie może powołać inne organy Stowarzyszenia i określić ich kompetencje. 

                 

                                                                       § 13 

    Kadencja  wszystkich władz Stowarzyszenia trwa  cztery  lata. 

 

                                                              

                                                                        § 14 

 

1. Uchwały  władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków , chyba że Statut wymaga większości kwalifikowanej. 

2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, o ile zebrani nie ustalą tajności.  

3. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego. 

 

                                                                       § 15 

 

1. W przypadku zmniejszenia się liczby wybranych członków władz o 1/3 należy zwołać Walne 

Zebranie celem dokonania wyboru uzupełniającego. 

2. Kadencja członków władz wybranych w sposób podany w pkt. 1 kończy się wraz z końcem 

kadencji tego organu. 
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ROZDZIAŁ V 

                                                                Walne Zebranie 

 

                                                                          § 16 
    Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane  przez Zarząd  co 

najmniej raz na rok do 31 marca.   Walne Zebranie jest  prawomocne gdy:  

a) zostało zwołane zgodnie ze Statutem 

b) w pierwszym terminie- przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

członków 

c) w drugim terminie-wyznaczonym w tym samym  dniu, 15 minut później niż pierwszy 

termin – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania . 

 

                                                                         § 17 
1.   W  Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia . 

2.   W Zebraniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.  

 

                                                                         § 18 
1.   Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

- rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

- wybieranie w głosowaniu tajnym władz  Stowarzyszenia: 

                               przewodniczącego Zarządu, 

                               4 członków Zarządu , 

                               3 członków Komisji Rewizyjnej, 

- określenie  podstawowych kierunków działania Stowarzyszenia, 

- uchwalenie Statutu i jego zmian, 

- uchwalenie regulaminów Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

- podejmowanie uchwał i postanowień w sprawach będących przedmiotem obrad, 

- ustalenie wysokości składek obowiązujących w Stowarzyszeniu, 

- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

- podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

- nadanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia. 

                                              

2. W przypadku prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Walne 

Zebranie zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe  Zarządu obejmujące dochody, 

wydatki i sposób pokrycia strat.  

 

                                                                          § 19 

         Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym  czasie w szczególnych  

przypadkach: 

1.  z  inicjatywy  Zarządu Stowarzyszenia, 

2.  na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

3.  na wniosek 20 % ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 
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                                                                         § 20 

 

     Nadzwyczajne Walne Zebranie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności 50% 

członków Stowarzyszenia. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Zarząd Stowarzyszenia                                                                             

                                                                         § 21  
1.   Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą w okresie  pomiędzy Walnymi Zebraniami. 

2.   Zebranie Zarządu odbywa się przynajmniej raz na kwartał . Zebranie zwołuje przewodniczący 

Zarządu lub jego członkowie. 

3 .  O terminie zebrania członkowie winni być powiadomieni 14 dni przed Zebraniem. 

4.  W skład Zarządu wchodzą: 

-    przewodniczący 

-    4 członków wybranych przez Walne Zebranie członków 

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona: 

-     wiceprzewodniczącego 

-      sekretarza 

-      skarbnika 

-     członka Zarządu. 

5. Z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia może     

zawiesić w czynnościach każdego z członków Zarządu. W przypadku zawieszenia w czynnościach 

przewodniczącego do najbliższego Walnego Zebrania Stowarzyszeniem kieruje 

wiceprzewodniczący lub inny członek Zarządu. 

6. W przypadku zawieszenia w czynnościach przewodniczącego lub zmniejszenia się składu 

Zarządu o 2 członków , Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w 

terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały o zawieszeniu  lub zmniejszeniu się składu Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

                                                                        § 22 

      Do  kompetencji Zarządu należy : 

1.  określenie kierunku działań Stowarzyszenia na podstawie uchwał i postanowień Walnego 

Zebrania, 

2.  kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na  zewnątrz, 

4. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

5. określanie potrzeb finansowych oraz zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

6.podejmowanie uchwał w przedmiocie nabywania i zbywania majątku trwałego Stowarzyszenia, 

7. uchwalanie regulaminów niezastrzeżonych dla  Walnego Zebrania, 

8. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu, 

9. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, 

10.zawieranie umów o pracę  i  umów zlecenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
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ROZDZIAŁ VII 

Komisja Rewizyjna 

 

                                                                       § 23 

       Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera przewodniczącego 

wiceprzewodniczącego i jednego członka zwykłego. 

 

                                                                       § 24 
       Do kompetencji Komisji  Rewizyjnej należy: 

1.   kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

2.  występowanie do Zarządu Stowarzyszenia  z wnioskami  wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 

3.  przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu, 

4.  wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

5.wnioskowanie o zawieszenie w czynnościach przewodniczącego lub innych członków Zarządu 

oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 

 

                                                                       § 25  
         Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu jako 

obserwatorzy. 

 

                                                                       § 26 
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w 

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

podległości służbowej.  

2. Nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3.  Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów 

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 

                                                            ROZDZIAŁ VIII 

                                                          Majątek i fundusze 

                                                                       § 27 

     Do  realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada fundusze składające się z : 

1.   składek członkowskich, 

2.  darowizn i zapisów, 

3.  dotacji i subwencji, 

4.  działalności gospodarczej  na podstawie obowiązujących przepisów, z tym że działalność 

gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku   do działalności 

pożytku publicznego a dochód ( nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznacza na  działalność  

pożytku publicznego. 

5.  udziałów i odsetek bankowych . 

6.  Wszelkie dochody służą realizacji celów statutowych  i nie mogą być przeznaczone do podziału 



między członków Stowarzyszenia 
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7.  Zabronione jest: 

-    udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w 

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

w linii prostej, albo w stosunku pokrewieństwa  lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej  “ osobami 

bliskim, 

-  przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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, 

-   wykorzystanie majątku  Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , chyba 

że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

-    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. 

                                                                           § 28 

1.  Oświadczenie woli, w tym również w sprawach majątkowych , w imieniu Stowarzyszenia 

składają dwaj członkowie  Zarządu, w tym przewodniczący lub zastępca przewodniczącego 

 

2. Wszelkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i dokumenty obrotu 

pieniężnego , obrotu materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym podpisują w 

imieniu Stowarzyszenia dwie osoby: jedna z określonych w pkt.1 oraz skarbnik. 

                                                                           § 29 

 1.   Upoważnienia, o których mowa w § 28 mogą być przeniesione na inne osoby          

upełnomocnione  przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 2.  Stowarzyszenie  może  otrzymywać  nieodpłatnie  lub  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 21 sierpnia 

      1997 r. o gospodarce nieruchomościami , na własność lub do użytkowania, nieruchomości     

      oraz inne prawa majątkowe.                                                                                                                                     

 

ROZDZIAŁ  IX 

Przepisy końcowe 

 

§ 30 
      Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. 

 

                                                                           § 31 

      1.  Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały  Walnego Zebrania 

podjętej większością   3/ 4 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

      2.  Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia , Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną 

, a także wskazuje organizacje nie nastawione na zysk , prowadzące statutową działalność w 

zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, o celach  możliwie najbliższych celom 

Stowarzyszenia , na których rzecz zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia pozostały po 



zaspokojeniu jego zobowiązań. 
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§ 32 

            Stowarzyszenie może prowadzić  działalność gospodarczą: 

 

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność  edukacyjną  w zakresie prowadzenia placówek 

następujących typów i rodzajów: 

a) przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkołach podstawowych ( w tym 

specjalne) 

b) szkoły podstawowe ( w tym specjalne) 

c) gimnazja ( w tym specjalne) 

d) szkoły ponadpodstawowe i ponadgnimnazjalne : szkoły zasadnicze – 

ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne ( w tym specjalne)   

e) kształcenia ustawicznego  dorosłych w szczególności dla nauczycieli, rodziców, 

wolontariuszy oraz osób niepełnosprawnych, dla których nie da się zdefiniować  

poziomu nauczania. 

 2. Stowarzyszenie może  prowadzić  działalność  opiekuńczo – wychowawczą i rehabilitacyjną w    

zakresie: 

a)  całkowitej opieki wychowawczej i społecznej dla dzieci i młodzieży, w tym  z     

możliwością zakwaterowania, 

b) działalności rehabilitacyjnej np. hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa, terapia 

logopedyczna, itp., 

c) poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego (poradnie , punkty konsultacyjne), 

d) przygotowania osób niepełnosprawnych do niezależnego funkcjonowania w swoim 

środowisku, 

 

 

3 .  Stowarzyszenie zapewnia całkowite wyżywienie i zakwaterowanie dzieciom i młodzieży  

korzystającej z działalności opiekuńczej organizacji. 
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