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STATUT
Dolno6lqskiego Stowarzyszenia Przyjaci5l Dzieci i l,llodzieiy z Wadami Sluchu

,,soNoRus"

ROZDZIAT- I
POSTANOWIENIA OG6LNE

5 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwe Dolno5lqskie Stowarzyszenie Prryjaci6t Dzieci
i Mlodzie2y z Wadami Sluchu ,,SONORUS" (w dalszych postanowieniach Statutu
zwane Stowarzyszeniem). Stowarzyszenie mo2e poslugiwa6 sie takze nazwa
skr6conq: Stowa rzyszen ie,,SON ORUS".

2. Terenem dzialania Stowarzyszenia jest przede wszystkim obszar Wojew6dztwa
Dofno5lqskiego. Stowarzyszenie mo2e prowadzii dzialalnoSi na calym terytorium
Rzeczypospol itej Polskiej.

3. Siedzibq Stowarzyszenia jest miasto Wroclaw.

4. Stowarzyszenie jest zawi4zane na czas nieoznaczony.

5. Stowarzyszenie posiada osobowo6i prawnE.

6. Stowarzyszenie mo2e u2ywae odznak orazwyr62niajqcych je znak6w graficznych.

7. Stowarzyszenie jest organizacjq po2ytku publicznego. Dzialalno6d po2ytku
publicznego stanowi wylEcznq statutowq dzialalnoSciq Stowarzyszenia i cala
nadwy2ka przychod6w nad kosztami Stowaruyszenia przeznaczana jest na tq
dziatalnoS6.

8. Stowarzyszenie mo2e powolywad kola terenowe. Kola terenowe Stowarzyszenia nie
posiadajq osobowo6ci prawnej.

9. Stowarzyszenie mo2e nalezed do innych krajowych i miqdzynarodowych organizacji
o podobnych celach. Decyzjq w sprawie przynalezno6ci podejmuje ZarzEd. Uchwala
Zarzqdu wymaga jed nomySl no5ci.

10. Stowarzyszenie dziala w szczeg5lnoSci na podstawie przepis6w ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz.U. z ZOQL Nr 79, poz.
855 z p62n. afi.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku
publicznego io wolontariacie (Dz.U. z 2OA3 r. Nr 96, poz. 873 z p62n. zm.) araz
niniejszego Statutu.

ROZDZIAT.II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACII

5 2

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1) dzialalno66 na rzecz os6b niepelnosprawnych i ich rodzin, tj. dzialanie na rzecz
rehabilitacji dzieci i mlodziezy z wadami sluchu oraz dziahanie na rzecz dzieci
i mlodzie?y, kt6rych czlonkowie rodzin dotkniqci sE wadami sluchu,
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w szczeg6lno6ci na rzecz dzieci slyszqrych nieslyszqcych rodzic6w , poprzez:
a) organizacjq szkoleri dla rodiic6w z zakresu proOtematyiti rehabilitacji

dzieci i mlodzie2y z wadami sluchu,
b) organizacjq banku sprzqtu rehabilitacyjnego dla dzieci i mlodzie2y

z wadami sluchu,
c) organizacjq imprez okolicznoSciowych dla dzieci i mlodziezy z wadami

sluchu;
2) pomoc spolecznq, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 2yciowejoraz wyr6wnywanie szans tych rodzin i os6b w szczeg6rnosci piiei,

a) aktywizacjq zawodowq mlodziehy z wadqltuchu popr=". r62ne formy
L\ 

zaiqi.edukacyjnych, rehabilitaryinych i teiapeutycinych,
b) udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wytsitatlnii i kwalifikacji

zawodowych;
lfilaktyka zdrowotna w zakresie problematyki

ra rzecz dzieci i mtodzie2y z wadami sluchu
I ich rodzin i tworzenie w tym celu zaklad6w

opieki zdrowotnej;
5) propagowanie i organizowanie r6znych form rekreacji ruchowej, turystyki,sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i mhodzteii poprziez:

a) organizacjq turnus6w rehabilitacyjnych,
b) prowadzenie dzialalnofci medycznej

dla rodzic6w oraz dzieci i mtodziezy z wadanii sluchu, a takze z innymi rodzajaminiepelnosprawno6ci;
6) dzialalnoSi wspomagajqcq rozw6j wsp6lnot i spoleczno6ci lokalnych poprzez:

a) wspolpTce z instytucjami, kt6re prowadzq dzialafnoSi na rzecz dzieci
i mlodzie2y z wadami sluchu oraz

b) dopasazanie plac6wek opiekuriczych, o5rodk6w specjatistycznych, szkoli przedszkoli oraz innych insgltucji prowadzqcycit O.ialutnoSa na rzecz
dzieci i mlodziezy z wadami sruchu w specjariitvonv,poet;

7) podejmowanie dzialart na rzecz integracji europejsk'iej oiaz ri=fiUihi" kontakt6wi wsp6lpracy miqdzy sporeczefisMlmi bobrzei wspotpracq z innymistowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami charyiatywnymi z krajui zagranicy;
8) promocja i organizowanie wotontariatu poprzez stworzenie mozliwoSci

7o zaangaiowania siq w dzialalnoSi na rzecz
nnymi niepelnosprawno6ciami ;

popmez realizowanie r6znorodnych form
rwnych i slyszqcych oraz dla os6b z wadami
iami;
lgiego czlowieka, w szczeg6lno6ci z wadq

2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje tak2e paprzezl
1) organizowanie warsztat6w i szkolefi oraz konferencji dotyczqcych i sluzqcychosobom z wadami sluchu lub innymi niepelnosp'ra*ndS.iirii * tym ichrehabilitacji;

dzialalno66 wydawniczq - wydawanie ksi42ek, czasopism, prezentacji
multimedialnych, broszur, folder6w, poczt6wek poglgbiajqcych si^riioomoseiznajomo6i problematyki wad sluchu i innych niepemolprawnlsci;
prowadzenie poftal u internetowego;
prowadzanie kampanil promocyjnych i spolecznych;
organizowa_nie imprez kulturalnych, konkurs5w poglqbiaiEcych swiadomos6potrzeb os6b niepelnosprawnych ;
przygotowanie merytoryczne i rozw6j zawodowy kadry;
fundraising, czyli proces zdobywanii funduszy po"i zwracanie siq z proSbami
o wsparcie do os6b indywidualnych, przedsiqbiorc6w, fundacfi, instytucji

2)

3)
4)
s)

6)
7)
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rzqdowych i samorzqdowych oraz innych podmiot6w;
B) wsp6lpracq z organami wladz paristwowej i samorzqdowej.

3. DziatalnoSi po2ytku publicznego Stowarzyszenia okre6lona w ust, 1 i 2 nie mo2e byd
prowadzona wylqcznie na rzecz czlonk6w stowarzyszenia.

1 .

5 3

Dzialalno6d Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim
czlonk6w.

Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia realizacji
Stowarzyszenie mo2e zatrudniad pracownik6w, w tym
Stowarzyszenia, w ramach zatrudnienia pracowniczego
cywilnoprawnych (zatrudnienia niepracowniczego) oraz
wolontariuszy.

na pracy spolecznej jego

jego cel6w i zadari
osoby bqdqce czlonkami

oraz na podstawie um6w
korzystai ze Swiadczeri

5 4

1. DzialalnoSi Stowarzyszenia mo2e by6 prowadzona jako dzialalnoSd nieodplatna lub
jako dziaNalno5d odplatna w rozumieniu ustawy o dzialalno6ci po2ytku publicznego

' i o wolontariacie.

1a. DzialalnoSciq nieodplatnq pozytku publicznego jest dzialalno6d prowadzona przez
Stowarzyszenie, za kt6rq nie pobiera ono wynagrodzenia.

lb. Wszystkie zadania okreSlone w g 2 Statutu maj4ce na celu ,dzialalno6i na rzecz
os6b niepelnosprawnych i ich rodzin, tj. dzialanie na rzecz rehabilitacji dzieci i
mlodzie2y z wadami sluchu oraz dzialanie na rzecz. dzieci i mNodzie2y, kt6rych
czlonkowie rodzin dotkniqci sq wadami sluchu' mog€l byf wykonywane nieodplatnie
i nalez4 do zakresu nieodptatnej dzialalno5ci pozytku publicznego prowadzonej
przez Stowarzyszenia.

lc. Dzialalno6ciq odplatnq po2ytku publicznego jest:
1) dzialalno6d prowadzona przez Stowarzyszenie, za kt6rq pobier:a ono

wynagrodzenie,
2) sprzeda2 towar6w lub udug wytwozonych lub Swiadczonych przez osoby

bezpo6rednio korzystajEce z dzialalnoSci pozytku publienego, w szczeg6lno6ci
w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej os6b
niepelnosprawnych oraz reintegracji zawodowej ispolecznej os5b zagro2onych
wykluczeniem spolecznym,

3) sprzeda2 przedmiot6w darowizny,
- przy @ym w odniesieniu do dzialalnofci danego rodzaju pobierane wynagrodzenie
nie jest wy2sze od tego, jakie wynika z koszt6w tej dzialalnoSci.

ld. Do zakresu prowadzonej przez Stowarzyszenie odplatnej dzialalnoSci po2ytku
publicznego polegaj4cej na,,dzialalnoSci na rcecz os6b niepelnosprawnych i ich rodzin,
tj. dzialania na rzea. rehabilitadi dzieci i mlodzie2y z wadami sluchu oraz dziaNania na
rzecz dzieci i mlodzie2y, kt6rych czNonkowie rodzin dotkniqci sq wadami sluchu" nale2y:

1) (PKD: 94992 -,,DZIAIALNOSC pOZOSTALYCH ORGANTZACII
czt_oNKowsKlcH, GDZIE INDZIEJ NIE SKI-ASYFIKOWANA"),
(PKD: 5BL4Z -,,WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTALYCH PERIODYK6WI.
(PKD: 85602 - ,,DZIAIALNOSC WSPOMAGAJACA EDUKACJE", .
(PKD: g32LZ - ,,DZIA+-ALNOSC WESOLYCH MIASTECZEK I PARK6W
ROZRYWKI'J
(PKD: 93292 -,,POZOSTAIA DZIATALNOSC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA"),
(PKD: 88102 POMOC SPOI-ECZNABEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSOB W

2)
3)
4)

s)
6)
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poDEszLyM WIEKU I OSOB NIEpEtNOSPRAWNYCH-),
7) (PKD: BB99z -,,PozosrAtA PoMoc spot-EczNABEz ZAKWATERoWANIA.

GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFTKOWANA"
B) (pKD: 8690E -,,POZOSTAI-A DZIAIALNOSC W ZAKRESIE OPIEKI

ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYRKOWANA').

Przych6d z dzialalno ci odplatnej po2ytku publicznego sluzy wyl4cznie prowadzeniu
dzialal noSci po2ytku pu blicznego.

Prowadzenie nieodptatnej i odplatnej dzialalno6ci po2ytku publicznego oraz
dzialalno6ci gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrqbnienia tych trzech form
dzialalno6ci w stopniu umozliwiajqcym okreSlehie przychod6w, koszt6w i wynik6w
kazdej z tych dzialalnosci, z zastrze2eniem przepis6w o rachunkowosci.

5 s
Stowarzyszenie moze prowadzi6 dzialalno6i gospodarczfu na zasadach okre6lonych
w odrqbnych przepisach, wyl4cznie jako dzialalno5d dodatkowq w stosunku do
dzialalnoSci pozytku publicznego.

Nadwyzka - przychod6w z dzialalno5ci gospodarczej nad jej kosztami (doch6d
z dzialafno5ci gospodarczej) nie mo2e byt przeznaczona do podzialu miqdzy cilonk6w
Stowarzyszenia,lecz jest przeznauana wylqcznie na dzialalno5d po2ytku publicznego.

Stowarzyszenie nie mo2e prowadzid dzialalnoSci gospodarczej i od$atnej dzialalno ci
po2ytku publicznego w odniesieniu do tego samego przedmiotu dzialalno6ci.

ROZDZIAT III

czl.oNKosTwo
5 6

Stowarzyszenie posiada czlonk6w :
t)zwyczajnych,
2) wspiercjqcych,
3) honorowych.

Czlonkami Stowarzyszenia mogE byd osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna mo2e
byi jedyn ie czlon kiem wspier{qcym Stowa rzyszen ia.

3. Czlonkami Stowarzyszenia mogE by6 takze cudzoziemcy zar6wno majqry miejsce
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i niemajqcy miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej polskiej.

1 .

2.

3 .

1 .

2.

1 .

s 7
czlonkiem zwyczajnym stowarzyszenia mo2e byi ka2da osoba fizyena, kt6ra:
1) posiada pelnq zdolno6i do czynno6ci prawnych,
2) zlo2y deklaracjq czlonkowskq na piSmie,
3) wplaci pierwsz4 skladkq czlonkowskq.

Wz5r deklaracji czlonkowskiej okre6la ZanEd.

Osoba zainteresowana uzyskuje czlonkostwo zwyczajne Stowarzyszenia na podstawie
uchwaly Walnego Zebrania Czlonk6w.

2.

3 .

4
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1. Czlonkiem wspierajqcym Stowarzyszenia mo2e zostad osoba ftzyczna i osoba prawna
deklarujqca pomoc finansowq, rzeczowe lub merytorycznq w realizacji cel6w
Stowarzyszenia. Osoba prawna dziala w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.

2. Osoba zainteresowana staje siq czlonkiem wspierajqcym Stowarzyszenia po zlo2eniu
pisemnej deklaracji na podstawie uchwaly Walnego Zebrania Czlonk6w.

s e
1. Czlonkiem honorowym Stowarzyszenia mo2e byi osoba frzyczna, kt6ra wniosla wklad

w dzialalno66 i rozw6j Stowarzyszenia.

2. Czlonkostwo honorowe przyznawane jest przez Zarzqd Stowarzyszenia.

s 1 0

1. Utrata czlonkostwa nastqpuje na skutek:
1 ) pisemnej rezyg nacji zlozonej Zarzqdowi Stowarzyszenia ;
2) wykluczenia na mocy uchwaly Tarz4du z powodu:

a) nieprzestrzegania Statutu lub uchwal wladz Stowarzyszenia,
b) nieoplacenia skladek czlonkowskich za okres 24 miesiqcy,

3) ograniczenia bqd2 utraty zdolno6ci do czynnoSci prawnych na mocy prawomocnego
orzeczenia sqdu;

4) 5mierci czlonka oraz utraty osobowoSci prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwaly Zat.zqdu w sprawie pozbawienia czlonkostwa pzysluguje odwolanie do
Walnego Zebrania Czlonk6w, kt6re wnosi siq w terminie 14 dni od daty dorqczenia
stosownej uchwaly. Uchwala Walnego Zebrania Cztonk5w jest ostateczna.

ROZDZIAL IV

PRAWA r OBOWTAZKT CZrOilr6W STOWARZYSZENTA

5 1 1

1. Kazdy czlonek zwyczajny Stowarzyszenia mo2e wybiera6 i byi wybierany do wladz
Stowa rzyszen ia, ka2demu przyslu g uje jeden gfos.

. 2. Obowiqzkiem czlonka zwyczajnego jest:
1) przestrzeganie Statutu, regulamin6w i uchwal wtadz Stowarzyszenia,
2) realizacja uchwal podjgffch przez wladze Stowarcyszenia,
3) dbanie o powierzone mienie Stowarzyszenia,
4) aktywne uczestnictwo w programach rehabilitacyjnych,
5) oplacanie skladek czlonkowskich.

5 1 2
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1. Czlonkom wspier{€lcym i honorowym nie przysluguje prawo glosu, przysluguje im
jedynie prar/o glosu doradczego oraz prawo uczestniczenia nJzapioszenie Zarz4du
w posiedzeniach Walnego Zebrania Czlonk6w.

2. Cztonek wspierajEcy ma obowiqzek:
1) wywiqzywania siq z zadeklarowanych dwiadczefi,
2) przestrzegania Statutu, regulamin6w oraz uchwal wtadz Stowarayszenia.

3. czlonek honorowy nie ma obowiqzk6w wobec stowarzyszenia.

5 1 3

Statut ten wprowadza zakaz uprzywilejowania w stosunkach cywilno-prawnych czlonk6w
Stowarzyszenia, chyba ze wynika to bezpoGrednio ze statutowego celu Stowa nyszenia.

ROZDZIAL V

WLADZE STOWARZVSZENIA

5 1 4
1. Wladzami Stowazyszenia sq:

1) Walne Zebranie Czlonk6w,
2) Zarzqd,
3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja czlonk6w wybieralnych wladz Stowarzyszenia (Zarz4du i Komisji
Rewizyjnej) trwa 4 lata.

g l s

W razie gdy sklad wybieralnych wladz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencJi uzupelnlenie jego skladu mo2e nastqpii w drodze kooptacSi, kt6rej
dokonuj4 pozostali czlonkowie organu, kt6rego sklad ulegl zmniejszeniu. W tym trybi;
mo2na powolad nie wiqcej ni2 U3 skladu organu.

9 1 6
WALNE ZEBRANIE CZI.ONK6W

1. walne Zebranie czlonk6w jest naJwy2szq wladz4 stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Czlonk6w biorq udzial:

1) z glosem stanowiqcym - czlonkowie zwyczajni,
2) z glosem doradczym czlonkowie wspierajqcy i honorowi zaproszeni na

posiedzenie Walnego Zebrania Czlonk6w przez Zarz4d oraz zaproszeni goScie.
3. Uchwaly Walnego Zebrania Czlonk6w zapadajq zwyklq wiqkszo5ciq glos5w pp;y

obecno6ci:
1) w pierwszym terminie - przynajmniej polowy og6lnej liczby czlonk5w

uprawnionych do glosowania,
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2) w drugim terminie - czlonk6w obecnych uprawnionych do glosowania (kworum),

chyba 2e postanowienia Statutu stanowiq inaczej.

4. Walne Zebranie Czlonk6w mo2e byi zwyczajne i nadzwyczajne.

5. Zwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w jest zwoNywane raz na rok przez Zarz4d
Stowarzyszenia i powinno siq odbyi w terminie sze6ciu miesiqcy po uplywie ka2dego
roku obrotowego.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w mo2e siq odbyd w ka2dym czasie. Jest
zwolywane przez Zarzqd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej Llz og5lnej liczby czlonk6w zwyczajnych
Stowarzyszenia. Zarzqd zobowiqzany jest zwda6 Nadzwyczajne Walne Zebranie
Czlonk6w w ciqgu 2 miesiqry, od dnia oteymania wniosku.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonk6w mo2e podejmowad uchwaly tylko
w sprawach, dla kt6rych zostalo zwolane, chyba 2e na Walnym Zebraniu Czlonk6w
obecni sE wszyscy czNonkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

B. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania CzNonk6w oraz ich porzqdek Zarzqd podaje
do wiadomoSci wszystkich czlonk6w co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zebrania Czlonk6w za pomocq list6w poleconych lub przesylek nadanych pocztq
kurierskq, wyslanych co najmniej L4 dni przed terminem Walnego Zebrania
Czlonk6w. Zamiast listu poleconego lub przesylki nadanej poczta kurierskq,
zawiadomienie mo2e byd wyslane czlonkowi pocztq elektronicznq, je2eli uprzednio
wyrazil na to pisemnq zgodq, podajqc adres, na kt6ry zawiadomienie powinno by6
wyslane. Czlonek mo2e r6wnie2 odebrai zawiadomienie osobiScie w siedzibie
Stowarzyszenia, potwierdzajqc ten fakt wlasnorqcznym pod pisem.

9. PorzEdkiem obrad Walnego Zebrania Czlonk6w kieruje Przewodnicz4cy Walnego
Zebrania Czlonk6w, kt6rego wybiera Walne Zebranie Czlonk6w zwyklq wiqkszoSciq
glos6w czlonk6w obecnych, uprawnionych do glosowania.

10. Do kompetencji Walnego Zebrania Czlonk6w nale2y:
1) powolywanie i odwolywanie czlonk6w Zarzqdu,
2) powotywanie i odwotywanie czlonk6w Komisji Rewizyjnej,
3) okre6lenie gl6wnych kierunk6w dzialania i rozwoju Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie
5) rozpatrywanie

zatwi e rdza n ie sp rawo zdafi Zarzqdu z dzi ala I no5ci Stowa rzy szenia,
zatwierdza n ie sprawo zdaft z dziala Ino6ci Kom isj i Rewizyj nej,

z wykonywania przez nich

zainteresowanej w poczet

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
7) udzielanie absolutorium czfonkom Zarzqdu na wniosek Komisji Rewizyjnej

z wykonywania przez nich obowiqzk6w,
8) udzielanie absolutorium czlonkom Komisji Rewizyjnej

obowiqzk6w,
9) uchwalanie Statutu i jego zmian,
10) podejmowanie uchwal w sprawie przyjqcia osoby

czlonk6w Stowarzyszenia,
11) rozpatrywanie odwolari od uchwal Zarzqdu, w tym odwolari od uchwal

o wykluczeniu czlonka Stowarzyszenia,
L2)wyralanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo6ci, u2ytkowania wieczystego lub

udzialu w nieruchomo ci,
13) rozpatrywanie wniosk6w i postulat6w zgloszonych przez czlonk6w Stowarzyszenia

lub jego wladze,
14) uchylanie uchwal Tarz4du i Komisji Rewizyjnej niezgodnych z prawem i uchwaNami

Walnego Zebrania Czlonk6w,
15) podjqcie uchwaly o rozwiqzaniu Stowazyszenra,
16) podejmowanie uchwal w ka2dej sprawie wniesionej pod obrady, w€ wszystkich

sprawach nie zastrze2onych do kompetencji innych wladz Stowarzyszenia.

Lt.Z Walnego Zebrania Czlonk6w sporzqdza siQ protok6l, w kt6rym powinny byi
umieszczone, w szczeg6lno5ci, uchwaly Walnego Zebrania Czlonk6w. Do protokdu
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nalezy dolqczyd listq obecnoSci z podpisami uczestnik6w Walnego Zebrania CzNonk6w.
Protokot i uchwaly Walnego Zebrania Czlonk6w podpisuje Przewodniczqcy Walnego
Zebrania Czlonk6w,

g L 7
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1. Tarzqd jest organem Stowarzyszenia powolanym do kierowania calq dzialalno6ciq
Stowarzyszenia, zgodnie z uchwalami Walnego Zebrania Czlonk6w, w tym do:

1) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnqtrz;
2) prowadzenia bie24cych spraw Stowaftyszenia, w tym realizacji cel6w

Stowarzyszenia,
3) zaciEgania zobowiqzari w imieniu Stowarzyszenia.

2. 7arz4d ponosi odpowiedzialnoSd przed Walnym Zebraniem Cz{onk6w.

2a. Czlonek Zarzqdu odpowiada wobec Stowarzyszenia za szkodq wyrzqdzonE
dzialaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu,
chyba 2e nie ponosi winy. Je2eli szkodq wyrzqdzilo kilka os6b wsp6lnie, osoby te
ponoszE odpowiedzialnoS6 solidarnq.

3. Zarzqd sklada siq z trzech czlonk6w. W sklad Zarzqdu wchodzq: Prezes Zauqdu oraz
jego dw6ch zastqpc6w: I Wiceprezes Zarz4du i II Wiceprezes Zarz4du.

4a. Czlonkiem Tarzqdu nie moze byi osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestqpstwo umySlne Scigane z oskarZenia publicznego lub przestqpstwo skarbowe.

4. Czlonkowie Zarz4du sq powolywani iodwolywani przez Walne Zebranie Czlonk6w.

5. Do kompetencji Zarzqdu nale2y:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnqtrz,
2) sprawowanie zarzqdu nad majqtkiem i funduszami Stowarzyszenia,
3) prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym realizacja cel6w Stowaruyszenia,
4) uchwalanie wysoko6ci skladek czlonkowskich oraz wszystkich innych Swiadczeri na

rzecz Stowarzyszenia oraz zasad ich wplacania,
5) skladanie sprawozdari z dzialalnoSci Stowanyszenia,
6) zwoNywanie Walnego Zebrania Czlonk6w,
7) wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Cz*onk6w,
8) ustalanie plan6w dzialania i bud2etu Stowarzyszenia,
9) uchwalanie regu la min6w dotycz4rych fu nkcjonowania Stowarzyszen ia,
10) podejmowanie uchwat w sprawach przyjmowania czlonk6w honorowych,
11) powolywanie i rozwiqzywanie kol terenowych Stowarzyszenia, okre6lanie ich

siedziby i zasad funkcjonowania,
12) koordynowanie i nadzorowanie dzialalno6ci kol terenowych.

6. Posiedzenia Zarzqdu odbywajq siq w miarq potrzeb. Posiedzenia ZarzEdu zwoluje jego
Prezes.

7. Uchwaly Tarz4du zapadaj4 zwyklE wiqkszoSciq glos6w przy obecnoSci co najmniej
poNowy jego czlonk6w (kworum), chyba 2e postanowienia Statutu stanowiE inaczej.

8. Zarz4d mo2e uchwalid regulamin okre5lajqcy spos6b jego dzialania i wykonywania
czynno6ci.

5 1 8

1. Ka2dy czlonek Zarzqdu jest obowiqzany i uprawniony do prowadzenia spraw
Stowarzyszenia.
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Z. Prawo czlonka Zarzqdu do reprezentowania Stowarzyszenia dotyczy wszystkich
czynno6ci sqdowych i pozasqdowych Stowarzyszenia.

3. Do skladania o5wiadczeri w imieniu Stowarzyszenta:
1) w sprawach maj4tkowych, w tym zaciqgania zobowiqzar{r majqtkowych, wymagane

jest wspoldzialanie Prezesa Zarzqdu i I Wiceprezesa Zarz4du luO prezesa zarzEdu
i II Wiceprezesa Zarzqdu,

2) w pozostalych sprawach wymagane jest wsp5ldzialanie dw6ch czlonk5w Zarzildu
(reprezentacja lqczna 2-osobowa ).

4. Udzielenie peNnomocnictwa wymaga zgody dw6ch czlonk6w Zarzqdu. Odwola{
pelnomocnictwo moze kazdy czlonek Zarzqdu.

5. o6wiadczenia skladane Stowarzyszeniu oraz dorqczenia pism Stowarzyszeniu mogE
byd dokonywane wobecjednego czlonka Zarzqdu.

s 1 s
W umowie miqdzy Stowarzyszeniem a czlonkiem Zarzqdu oraz w sporze z nim
Stowarzyszenie reprezentuje pelnomocnik powolany uchwal4 Walnego Zebrania
Cztonk6w.

5 2 0
KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powolywanym do sprawowania
kontroli nad dzialalno6ciq Stowarzyszenia.

1a. Czlonek Komisji Rewizyjnej odpowiada wobec Stowarzyszenia za szkodq
wyrzqdzonq dzialaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub
postanowieniami Statutu, chyba 2e nie ponosi winy. Jezeli szkodq wyrzqdzilo kilka
os6b wsp6lnie, osoby te ponoszq odpowiedziatno6€ solidarnA.

2. Komisja Rewizyjna sklada siq z przewodniczqcego i dw6ch czlonk6w.
3. PrzewodniczEcy i Czlonkowie Komisji Rewizyjnej sq powolywani i odwolywani przez

Walne Zebranie Czlonk6w.

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczqcy.

5. Uchwaly KomisJi Rewizyjnej zapadaJq zwyklq wiqkszo6cia g{os6w przy obecnoSci co
najmniej polowy jej czlonk6w (kworum).

6. Czlonkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogq by6 iednocze6nie Cztonkami Zarzqdu ani pozostawa6 z nimi w zwiq.zku

malzeriskim,_ we wsp6lnym pozyciu, w stosunku pokrewieristwa, powinowactwa
lub podleglo6ci sluzbowej,

2) lie mogq by6 skazani prawomocnym wyrokiem za przestqpstwo umy6lne
Scigane z oskarzenia publicznego lub przestqpstwo skarbowe,

3) mogeel otrzymywai z tytulu pelnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot
uzasadnionych koszt6w lub wynagrodzenie w wysokoSci nie wyZszei ni1
przeciqtne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsiqbiorstw ogloizone
przez Prezesa Gl6wnego Urzqdu statystycznego za rok poprzedni.

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
1) kontrolowanie caloksztattu dzialalno ci Stowarzyszenia,
2) kontrolowanie dzialalnotci Zarzqdu, w tyin kontrolowanie dziatalnoSci finansowej

Tarzqdu co najmniej raz w roku,
3) skladanie wniosk6w z kontroli na walnym Zebraniu czlonk6w,
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4) prawo wystqpienia z wnioskiem o zwolanie Walnego Zebrania Czlonk6w oraz
zebrania Zarzqdu,

5) zwolanie Walnego Zebrania Czlonk6w, w razie nie zwolania go przez ZarzEd
w terminie ustalonym Statutem,

6) opiniowanie sprawozdari finansowych i sprawozdafi Zarz4du z dzialalnofci
Stowarzyszenia,

7) skladanie wniosk6w o udzielenie absolutorium czlonkom Zarzqdu,
8) skladanie sprawozdari ze swojej dziatalnoSci na Watnym Zebraniu CzNonk6w.

8. Komisja Rewizyjna ma prawo wystqpi6 do Walnego Zebrania Czlonk6w z wnioskiem
o odwolanie czlonk5w Zarz4du.

9. Komisja Rewizyjna zbiera siq co najmniej raz w roku, w ciEgu trzech miesiqcy od
sporzqdzenia sprawozdania finansowego, jednak nie p62niej nit Oo dnia 15 czerwca
kazdego roku,

10. Komisja Rewizyjna mo2e uchwali6 regulamin okreSlajqcy jej organizacjq oraz spos6b
wykonywania czynno ci.

11. Komisja Rewizyjna ma prawo 2qdania od czlonk6w i wladz Stowarzyszenia zNo2enia
pisemnych lub ustnych wyjaSniefi dotyczEcych kontrolowanych spraw.

ROZDZIAL VI

KOLA TERET{OWE STOWAR|ZYSZEilIA

5 2 1

1. Stowarzyszenie mo2e posiadad na terytorium Rzeczypospolitej polskiej kola terenowe
o lokalnym zasiqgu, skupiajEce czlonk6w Stowarzyszenia zamieszkalych na danym
terenie.

2. Kolo terenowe stanowi wewnqtrznq kom6rkq organizacyjn4 Stowarzyszenia dzialaj4cq
w ramach struktury Stowarzyszenia i nie posiaAa wbsnej struktury organizacyjnli.
Kolo terenowe nie ma osobowo6ci prawnej i podlega w ialo$ci wtaOzom
Stowarzyszenia.

3. Do powstania kola terenowego potrzebny jest wniosek co najmniej piqciu czlonk6w
Stowarzyszenia z danego terenu.

4. uchwaly o powolaniu i rozwiEzaniu kota terenowego podejmujezarzqd.
5. Tworzqc kolo terenowe, Zarz4d okre6la w regulaminie kola terenowego jego siedzibq

i terytorium objqte jego dzialaniem oraz zasady funkcjonowania i kompetencje"
6. Tarzqd stowarzyszenia moze rozwi4zai kolo terenowe w przypadku:

1) braku dzialania:
2) dzialania wbrew regulaminowi:
3) nierozliczania siq z powierzonych Srodk6w bqd2 majqtku Stowarzyszenia.

7. Pracami kola terenowego kieruje jego przewodniczqcy, kt6rego wybierajq czlonkowie
Stowarzyszenia z danego terenu, skupieni w kole terenowym.

ROZDZIAL VII

MAJATEK X FUNDUSZE

10
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1. Majqtek Stowarzyszenia powstaje z:

1) darowizn, spadk6w, zapis6w,
2) dotacji,
3) ofiarnoSci publicznej,
4) 19/o podatku dochodowego od os6b frzycznych (obliczonego zgodnie z odrqbnymi

przepisami), kt5ry ka2dy podatnik tego podatku mo2e, na zasadach i w trybie
okre6lonym w przepisach odrqbnych, przekazad na rzecz wybranej przez siebie
organizacji po2ytku publicznego,

5) skladek czlonkowskich,
6) wptyw6w z dzialalnoSci statutowej Stowarzyszenia:

a) dochod6w z majqtku Stowarzyszenia,
b) dochod6w z wlasnej dzialalno6ci.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkq finansowq zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami.

3. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiqzania calym swoim majqtkiem.

4. Stowarzyszenie nie mo2e:
1) udzielad po2yczek lub zabezpieczaf zobowiq.zafi majatkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego czfonk5w, czlonk6w jego organ6w lub pracownik6w oraz
os6b, z kt6rymi czlonkowie, czlonkowie organ6w oraz pracownicy
Stowarzyszenia pozostajE w zwi4zku mal2eriskim, we wsp6lnym po2yciu albo
w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewier4stwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo sE zwiqzani z tytulu
przysposobienia, opieki lub kurateli, (,,osoby bliskie"),

2) pnekazywaf maj4tku Stowarzyszenia na rzecz jego czlonk6w, czlonk6w jego
organ6w tub pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych ni2
w stosunku do os6b trzecich, w szczeg6lno6ci jeieli przekazanie to nastqpuje
bezplatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywai majqtku Stowarzyszenia na rzecz czlonk6w, czlonk6w organ6w
lub pracownik6w oraz ich os6b bliskich na zasadach innych niz w stosunku do
os6b trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpoSrednio wynika ze statutowego
celu Stowarzyszenia,

4) dokonywad zakupu towar6w lub uslug od podmiot5w, w K6rych uczestniczq
czlonkowie Stowarzyszenia, czlonkowie jego organ6w lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie, na zasadach innych ni2 w stosunku do os6b trzecich lub po cenach
wy2szych niz rynkowe.

ROZDZTAL VIII

POSTANOWIENIA KOfCOWE

s 2 3

Uchwalq w sprawie zmiany Statutu podeJmuje Walne Zebranie Czlonk6w
kwalifikowanq wiqkszo6ciq 3/4 gtos6w czlonk6w zwyczajnych obecnych na Walnym
Zebraniu Czlonk6w.

Uchwalq w sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Czlonk6w
kwalifikowanq wiqkszo5ciq 3/4 gtos6w czlonk6w zwyczajnych obecnych na Walnym
Zebraniu Czlonk6w.

1 .

2.
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Dla waznoSci uchwafy w sprawie zmiany Statutu i uchwaty w sprawie likwidacji
Stowarzyszenia niezbqdne jest zamieszczenie w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu
Czlonk6w tak2e informacji o umieszczeniu w porz4dku obrad glosowania nad uchwalq
w sprawie likwidacji Stowarzyszenia lub w sprawie zmiany Statutu oraz podanie treSci
proponowanych zmian Statutu.

Podejmujqc uchwalq o likwidacji Stowanyszenia Walne Zebranie Czlonk6w okreSla
spos6b jego likwidacji oraz cel, na kt6ry przeznacza maj4tek zlikwidowanego
Stowarzyszenia.

II  WICEPREZES
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