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Statut  

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych 

Umysłowo „Przyjaciele Jedynki” 

 
 

ROZDZIAŁ I.  

Postanowienia ogólne. 

 

 

   § 1 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Przyjaciele 

Jedynki” w Ozorkowie, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest niezależną i samorządną 

organizacją, zrzeszającą członków na zasadzie dobrowolności. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo                                     

o stowarzyszeniach (tekst jednolity:  Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz 

postanowień niniejszego statutu. 

3. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „Przyjaciele Jedynki”.  

 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ozorków. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Ozorkowa i województwa łódzkiego. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2. Powołane jest na czas nieokreślony. 

    

     § 4 

1. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych 

organizacji na zasadzie pełnej autonomii. 
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ROZDZIAŁ II. 

Cele i sposoby ich realizacji.  

 

§ 5 

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności opiekuńczej, edukacyjnej, 

wychowawczej, rewalidacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania i realizacji 

programowych zadań na rzecz dzieci i młodzieży, wdrażanie dorosłych osób 

upośledzonych umysłowo do samodzielnego funkcjonowania oraz wspieranie ich rodzin.  

 

§ 6 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. Zapewnienie opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej dla dzieci, młodzieży   

i osób pełnoletnich upośledzonych umysłowo; 

b. Organizowanie zajęć rozwijających umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu; 

c. Organizowanie zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo; 

d. Organizowanie zajęć usprawniających ruchowo celem zapobiegania pogłębiania się 

istniejących wad postawy;  

e. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób 

upośledzonych umysłowo, zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych   

i innych; 

f. Organizowanie posiłków dla osób korzystających z zajęć w większym wymiarze 

godzin;  

g. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, pomoc w uczestniczeniu                

w turnusach rehabilitacyjnych; 

h. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez 

organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji; 

i. Integrowanie z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną poprzez organizowanie imprez 

kulturalnych, sportowych, wyjazdów oraz innych spotkań;   

j. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących 

problematyki osób upośledzonych umysłowo oraz profilaktyki uzależnień; 

k. Wydawanie książek, czasopism, broszur, związanych z celami Stowarzyszenia. 
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ROZDZIAŁ III. 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2.  Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych. 

3.  Zadania oraz obowiązki, zakres czynności do wykonywania ustala Zarząd. 

4.  Pracownicy Stowarzyszenia podlegają kontroli Zarządu. 

 

 

§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a. Zwyczajnych, 

b. Wspierających, 

c. Honorowych. 

 

§ 9 

1. Członkowie założyciele - podpisujący niniejszy Statut, wraz z zarejestrowaniem 

Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.  

2. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność                

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która gotowa jest                 

do czynnego udziału w realizacji jego celów i złoży Zarządowi pisemną deklarację 

przystąpienia do Stowarzyszenia.  

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca w sposób 

finansowy, rzeczowy, bądź merytoryczny działalność Stowarzyszenia, która złoży 

Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka 

wspierającego.  

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona                           

w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  

5. Przyjmowanie w poczet członków, wykluczanie i stwierdzanie ustania członkostwa 

członków zwyczajnych i wspierających, a także nadawanie godności członka honorowego 

należy do Zarządu i odbywa się zwykłą większością głosów w drodze uchwały, nie 

później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 

Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

 

 

§ 10 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:  

a. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, zgodnie          

z postanowieniami Statutu, 
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b. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez  

Stowarzyszenie, 

c. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

d. zgłaszania opinii i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia lub jego   

władz,  

f. korzystania w swej działalności na rzecz Stowarzyszenia z opieki, gwarancji              

i rekomendacji Stowarzyszenia. 

2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa   

wyborczego, mogą jednak brać udział zebraniach Stowarzyszenia z głosem   

doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

3.   Członkowie  wspierający i honorowi nie opłacają składek członkowskich.  

 

 

§ 11 

1. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy: 

a.  aktywny udział w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b. uczestniczenie w walnych zebraniach, 

c. przestrzeganie Statutu i uchwał władz stowarzyszenia, 

d. regularne opłacanie składek,  

e. każdy członek  jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w zakresie danych 

osobowych  i rodzinnych faktów dotyczących innych członków Stowarzyszenia. 

3. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenia należy wspieranie działalności 

Stowarzyszenia w sposób finansowy, rzeczowy, bądź merytoryczny oraz przestrzeganie 

Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.  

4. Do obowiązków członka honorowego należy przestrzeganie Statutu, regulaminów  

      i uchwał władz Stowarzyszenia.  

 

§ 12 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych  zobowiązań 

wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

       b.  wykluczenia przez Zarząd. 

2. Wykluczenie członka zwyczajnego i wspierającego przez Zarząd Stowarzyszenia   

     następuje w drodze uchwały: 

        a. za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia, 

        b. za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia, 

        c. za brak aktywności w pracach Stowarzyszenia, 

        d. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub   

         innych zobowiązań, przekraczających okres jednego roku, 

        e. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu. 

  3. Członkostwo wygasa w przypadku śmierci członka. 

  4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, członkowi przysługuje prawo   
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odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. 

Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego 

Zebrania jest ostateczna. 
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ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 13 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

       1. Walne Zebranie Członków. 

       2. Zarząd. 

       3. Komisja Rewizyjna. 

§ 14 

 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować                    

o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać 

nie więcej, niż połowę składu organu. 

 

§ 15 

a. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności przynamniej połowy członków uprawnionych               

do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę 

obecnych członków.   

§ 16 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.  

2. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na 

członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych członków.  

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

§ 17 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co 2 

lata, jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając o miejscu i terminie                   

i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zgromadzenia.  Proponowany porządek może być zmieniony lub uzupełniony przez 

Walne Zgromadzenie. 

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy, 

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 
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c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni          

od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których 

zostało zwołane. 

§ 18 

 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a.  określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

            b.  aktywny udział w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

            c. uchwalanie zmian Statutu i regulaminów, 

d. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,  

e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego   

majątku, 

 i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

 j. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji   

   innych władz Stowarzyszenia. 

 

ZARZĄD 

 

§ 19 

 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie            

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 5 osób, w tym Prezesa, Zastępcy - Skarbnika, koordynatora         

do spraw organizacyjnych i dwóch członków.  

3. Prezesa i pozostałych członków Zarządu wybierają uczestnicy Walnego Zgromadzenia 

spośród członków Stowarzyszenia. 

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. W razie dłuższej nieobecności, Prezes wyznacza 

swojego zastępcę spośród pozostałych członków Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz 

na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. 

 

§ 20 

1. Do kompetencji Zarządu należy:  

a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem, 

b. opracowanie programu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich 

              wykonania,  

c.  realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, 
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e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

f. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

g. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia osób do Stowarzyszenia oraz 

podejmowanie uchwał w sprawach ustania członkostwa,  

h. nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań,  

i. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów,  

j. gromadzenie środków finansowych, ustalanie wysokości składek członkowskich, 

k. przygotowywanie projektów regulaminów działania organów Stowarzyszenia. 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 21 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech)  osób wybieranych przez Walne  

3. Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia.  

4. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany przez Walne 

Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż  

raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu          

z głosem doradczym.  

7. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:  

a.  członek Zarządu ani osoba pozostająca z nim w stosunku pokrewieństwa,   

    powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.  

 

§ 22 

 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrola całokształtu działalności statutowej Stowarzyszenia, w szczególności 

działalności finansowej, 

b.  ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu, 

d.  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium 

Zarządowi, 

e. przedstawianie Zarządowi i Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków 

dotyczących działalności Stowarzyszenia, w tym zaleceń pokontrolnych. 

f. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu          

w razie jego bezczynności, 

g. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  
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ROZDZIAŁ V 

Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia 

 

§ 23 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą środki finansowe i składniki majątkowe, które służą 

wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:  

     a. składek członkowskich, 

     b. wpływów ze zbiórek publicznych,  

           c. ze sponsoringu, 

     c. dotacji, subwencji, udziałów i lokat, 

     d. darowizn, zapisów i spadków,  

     e. innych wpływów.  

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane z góry, do końca I kwartału każdego 

roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki nie później niż w ciągu 30 dni       

od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.  

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd.  

 

§ 24 

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie   

zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:  

a. członków Stowarzyszenia,  

b. pracowników Stowarzyszenia,  

c. małżonków członków Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich 

krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych lub powinowatych w linii 

bocznej do drugiego stopnia, 

d. osób związanych z członkami Stowarzyszenia lub pracownikami z tytułu    

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

Sposób reprezentacji 

 

§ 25 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach   

majątkowych, uprawnionych jest dwóch z trzech członków Zarządu działających   

łącznie. 
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ROZDZIAŁ VI 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 26 

 

1. Zmianę Statutu uchwala Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów   

 w obecności co najmniej połowy członków.  

 

§ 27 

 

1. Uchwałę w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków.  

2. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazany zostanie zgodnie  

z uchwałą Walnego Zebrania Członków organizacjom lub instytucjom, których celem 

jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz:                                                                            Przewodniczący:  


