
 STATUT STOWARZYSZENIA DZIECI AUTYSTYCZNE RAZEM  

ROZDZIAŁ 1  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

Art.1  

1.Stowarzyszenie nosi nazwę –Stowarzyszenie Dzieci Autystyczne Razem, zwane dalej 
Stowarzyszeniem.  

Art.2  

1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych propagujących i realizujących wszelkie 
działania na rzecz edukacji i integracji osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

2. Siedzibą stowarzyszenia jest Rumia. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej.  

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na obszarze innych państw z 
poszanowaniem tamtejszego prawa.  

Art.3  

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.  

2. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie: 

  a. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003 i innych 
ustaw oraz statutu.  

   

Art.4  

Stowarzyszenie może należeć do innych organizacji krajowych i zagranicznych o podobnych 
celach.  

ROZDZIAŁ 2  

CELE I DZIAŁANIA  

Art.5  

Celem głównym Stowarzyszenia jest prowadzenie działań edukacyjnych, oświatowych i 
wychowawczych osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. 



Art.6  

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:  

a. naukę, edukację, oświatę i wychowanie;  

b. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;  

c. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;  

d. ochronę i promocję zdrowia;  

e. promocję i organizację wolontariatu;  

f. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo w 
zakresie określonym w pkt (a – f). 

Art. 7 

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego polegającą na:  

a. 18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią; 

b. 18.2 reprodukcja zapisanych nośników informatycznych; 

c. 47.6 sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją; 

d. 49.39 pozostały transport lądowy pasażerski; 

e. 58.1. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza; 

f. 73.1 reklama; 

g. 85 edukacja; 

h. 86.9 pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej; 

i. 88.9 pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania; 

j. 90. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką. 

2. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów 
stowarzyszenia.  

ROZDZIAŁ 3  

CZŁONKOWIE-PRAWA I OBOWIĄZKI  

Art.8 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne propagujące i realizujące wszelkie 
działania na rzecz edukacji integracji osób niepełnosprawnych, upowszechniania i 
propagowania inicjatyw edukacyjno-oświatowo-wychowawczych.  



Art.9  

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie 
członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

Art.10 

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy 
zamieszkali w Polsce.  

Art.11  

Stowarzyszenie posiada członków:  

a. zwyczajnych,  

b. wspierających.  

Art.12  

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, złoży deklarację 
członkowską na piśmie. 

Art.13  

Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia.  

Art.14  

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  

Art.15  

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 
Zarządu.  

Art.16  

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a. uczestnictwa w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z biernym i czynnym prawem 
wyborczym., 

b. zgłaszania propozycji i wniosków wobec Władz Stowarzyszenia, 

c. czynnego uczestniczenia w bieżącej działalności Stowarzyszenia.  

Art.17  



Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,  

b. przestrzegania postanowień Statutu i decyzji władz Stowarzyszenia, 

c. opłacania składek na zasadach określonych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia.  

Art.18  

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.  

Art.19  

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  

Art.20  

Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.  

Art.21  

Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b. wykluczenia przez Zarząd:  

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;  

• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia;  

• z powodu nie płacenia składek za okres przekraczający pół roku; 

• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia; 

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  

d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.  

Art.22  

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała jest 
rozpatrywana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 
Członków jest ostateczna.  

ROZDZIAŁ 4  

WŁADZE STOWARZYSZENIA  



Art.23  

Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;  

b. Zarząd;  

c. Komisja Rewizyjna.  

Art.24  

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuję 
w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

Art.25  

Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile 
postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  

Art.26  

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, zwołuje 
zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dzieli się na Zebranie 
Sprawozdawczo - Wyborcze i Sprawozdawcze.  

3. Zwyczajne Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd 
Stowarzyszenia raz na trzy lata.  

4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd 
Stowarzyszenia raz na rok. 

5. Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 
proponowanym porządku obrad, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

6.Jeśli na zebraniu nie ma wymagającej co najmniej połowy członków zwołuje się zebranie w 
drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania 
Członków. 

7.W drugim terminie nie obowiązuje kworum. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd 
Stowarzyszenia:  

a. z inicjatywy Zarządu;  

b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;  

c. na pisemny wniosek 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.  



9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w 
ciągu 30 dni od złożenia wniosku członków lub Komisji Rewizyjnej lub podjęcia uchwały 
przez Zarząd i obraduje nad sprawami dla których  zostało zwołane.  

Art. 27  

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:  

a. uchwalanie programu organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia; 

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

c. uchwalanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu 
Stowarzyszenia; 

d. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

e. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia; 

f. ustalanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich; 

g. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

h. zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

 Art.28 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu 
Członków biorą udział:  

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,  

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, oraz zaproszeni goście.  

Art. 29  

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.  

2. Zarząd składa się z  co najmniej 2 członków w tym Prezesa i vice Prezesa. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ramach potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 
miesiące.  

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem 
Zarządu.  

5. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność,  2 członków. 

Art. 30 

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w 
okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, a w szczególności:  



a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia; 

c. przyjmowanie i skreślanie członków zgodnie z postanowieniami Statutu; 

d. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia; 

e. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych; 

f. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia; 

g. uchwalanie regulaminu działalności Zarządu. 

Art.31 

1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze 
składu Zarządu jeżeli nie wykonuje przyjętych na siebie obowiązków, działa niezgodnie ze 
Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.  

2. Uchwałę o odwołaniu lub zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd 
Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania.  

3. Zawieszony lub usunięty członek Zarządu ma prawo odwołania do Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o skreśleniu lub zawieszeniu.  

Art.32  

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz 
sekretarza.  

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrolowanie działalności Zarządu;  

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków; 

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o Zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 
zebrania Zarządu; 

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 

e. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

Art.33  

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.  



ROZDZIAŁ 5  

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA  

Art.34  

1. Na majątek Stowarzyszenia mogą składać się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.  

2. Na fundusze Stowarzyszenia mogą składać się:  

a. składki członkowskie; 

b. darowizny, zapisy i spadki; 

c. dotacje i subwencje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny i administrację 
samorządową; 

d. wpływy z działalności statutowej; 

e. inne wpływy. 

3. Stowarzyszenie nie ma prawa:  

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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 Stowarzyszenia na rzecz 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 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.  

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz 
ich osób bliskich. 

Art.35  

1. Dla ważności woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest jeden podpis jednego członka zarządu z 
zastrzeżeniem ust.2. 



2. Przy zobowiązaniach, których wartość przekracza 50 tys. PLN do ich ważności wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.  

ROZDZIAŁ 6  

PRZEPISY KOŃCOWE  

Art.36 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów(2/3) przy obecności co 
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

Art.37  

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.  

Art.38 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach. 


