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S T A T U T 
 TRISO - Opolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21 
 

tekst jednolity na dzień 15 czerwca 2016 r. 
 

 
Rozdział I 

POSTANOWIENIA   OGÓLNE 
 

§ 1. 
 
Stowarzyszenie nosi nazwę: „TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z 
Trisomią 21”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” . 
 

§ 2. 
 
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar województwa opolskiego. 
2. Siedziba Zarządu znajduje się w Opolu. 
3. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnych z napisem:  „TRISO- Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz  
     Rozwoju Dzieci z Trisomią 21” wraz z danymi adresowymi oraz może używać pieczęci okrągłej z  
     godłem Stowarzyszenia w środku oraz napisem w otoku: „TRISO- Opolskie  Stowarzyszenie na  
     Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21”. 
4. Do Stowarzyszenia mogą także należeć i korzystać z pomocy dzieci z trisomią 21 mieszkające 

poza województwem opolskim. 
5.  Zezwala się na używanie nazwy skróconej „Stowarzyszenie TRISO ” w Opolu.    
6.  Stowarzyszenie może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi  
     wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia. 
 
 

 
§ 3. 

 
1. Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”. 
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 

§ 4. 
 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw; 

a) Pracownikami mogą być członkowie Stowarzyszenia i członkowie jego władz. 
3. Stowarzyszenie może zlecać prace w ramach umów prawa cywilnego. 
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§ 5. 
 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji                     
zrzeszających stowarzyszenia o takim samym lub podobnym profilu działania.    

2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych fundacji działających na  rzecz 
dzieci i dorosłych z Zespołem Downa i ich  rodziny. 

 
 

Rozdział II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 6. 

 
Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy chorym z Trisomią 21 i ich rodzinom w zakresie 
leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, udziału w kulturze, rekreacji i integracji ze środowiskiem, oraz 
zabezpieczenie potrzeb socjalnych, w szczególności poprzez: 
 
1. Propagowanie postaw prointegracyjnych wobec osób z Trisomią 21, troskę o ich  należne 

miejsce w społeczeństwie. 
2. Pomoc medyczną i rehabilitacyjną w stymulacji i rozwoju dzieci i dorosłych z Trisomią 21.  
3. Pomoc w kształceniu i wychowaniu dzieci i dorosłych z Trisomią 21, pomoc w uzyskaniu 

zawodu i znalezieniu pracy. 
4. Nawiązywanie i podtrzymywanie krajowej i międzynarodowej współpracy, prezentację 

najnowszych osiągnięć światowych w zakresie Trisomii 21, inspirowanie badań naukowych 
dotyczących Trisomii 21, prowadzenie działalności wydawniczej. 

5. Udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących zagadnień prawnych dla osób z 
Trisomią 21 i ich rodzin. 

6. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców, członków rodzin i specjalistów 
współpracujących ze Stowarzyszeniem. 

7. Udzielanie pomocy i  wsparcia  członkom Stowarzyszenia. 
8. Zabieganie o tworzenie oraz powoływanie we własnym zakresie placówek kulturalnych, 

leczniczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej. 
9. (wykreślony) 
10. Gromadzenie funduszy na działalność statutową. 
11. Współpraca z władzami Państwa, województwa, miasta i gmin. 
12. Inne korzystne działania na rzecz osób z Trisomią 21. 
13. Prowadzenie działalności ekologicznej, w zakresie promowania postaw ekologicznych, 

wspierania ochrony środowiska, szeroko pojętej kultury, działalności i edukacji ekologicznej, 
ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.   

14. Promocja i organizacja wolontariatu.  
 
 

§ 7. 
 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 
1. Organizowanie spotkań rodziców, dzieci, specjalistów. 
2. Organizowanie konsultacji, porad medycznych lekarzy specjalistów i rehabilitantów. 
3. Poszukiwanie i nawiązywanie kontaktów z placówkami edukacyjnymi, kulturalnymi, 

rekreacyjnymi zajmującymi się dziećmi i dorosłymi z Trisomią 21. 
4. Prowadzenie działalności wydawniczej.  
5. Współpracę z właściwymi władzami, instytucjami i gremiami w rozwiązywaniu problemów 

dzieci i dorosłych z Trisomią 21. 
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6. Prezentowanie stanowisk i wydawanie oświadczeń, opinii i ekspertyz w sprawach istotnych dla 
rodziców, dzieci, dorosłych z Trisomią 21. 

7. Przyznawanie nagród za działalność organizacyjną na rzecz Stowarzyszenia lub dzieci i 
dorosłych z Trisomią 21.  

8. Delegowanie członków Stowarzyszenia oraz osób współpracujących ze Stowarzyszeniem na 
krajowe i międzynarodowe kongresy, zjazdy i sympozja, kursy. 

9. Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z 
Trisomią 21. 

10. Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju zajęć i terapii edukacyjnych , dzieci, młodzieży i 
dorosłych z Trisomią 21. 

11. Prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (świetlica terapeutyczna, klub terapeutyczny) 
dla osób niepełnosprawnych z Trisomią 21  oraz ich rodziców w celu przeciwdziałania 
wykluczeniu oraz zapobiegania uzależnieniom. 

12. Organizowanie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych Trisomią 21. 
13. Organizowanie szkoleń dla specjalistów z zakresu nowych metod rehabilitacji. 
14. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek integracyjnych oraz różnego             

rodzaju spotkań i imprez o charakterze integracyjnym oraz informacyjnym. 
15. Organizowanie spotkań konsultacyjnych ze specjalistami. 
16. Organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych. 
17. Organizowanie spotkań młodzieży niepełnosprawnej. 
18. Udostępnianie subkonta rodzinom osób niepełnosprawnym z Trisomią 21, zgodnie z 

obowiązującym regulaminem korzystania z subkonta. 
19. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z 

darów osób fizycznych i prawnych. 
20. Popularyzowanie idei Stowarzyszenia poprzez wydawnictwa własne, prasę, radio i telewizję. 

 
 
 

§ 7 a. 
 
 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie 
zgodnie z zapisami w § 7. 
 
 
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego to: 
 
 
1. PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna, 
2.PKD 85. 60.Z – działalność wspomagająca edukację 
3. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
4.PKD 85. 52.Z- pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
5. PKD 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych,   
6. PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi 
7. PKD 88.99.Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
8. PKD 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 
9. PKD 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
10. PKD 82.30.Z   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
11. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
12. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
13. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna 
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14. PKD 86.90. E- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
15. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna 
16. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
17.PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
18. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 
19.PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
20. PKD 90.01.Z  Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
 
 
 
Działalność odpłatna pożytku publicznego to: 
 
1. PKD 86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna, 
2.PKD 85. 60.Z – działalność wspomagająca edukację 
3. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
4.PKD 85. 52.Z- pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
5. PKD 88.10.Z – pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych,   
6. PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi 
7. PKD 88.99.Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 
8. PKD 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 
9. PKD 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
10. PKD 82.30.Z   Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
11. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
12. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
13. PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna 
14. PKD 86.90. E- Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
15. PKD 86.90.D Działalność paramedyczna 
16. PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 
17.PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
18.PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
19. PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 
telewizyjnych 
20. PKD 85.10 – wychowanie przedszkolne 
21. PKD 85.20.Z Szkoły podstawowe 
22. PKD 85.31.A Gimnazja 
23. PKD 85.32 . C- szkoły specjalne przysposabiające do pracy  
24. PKD 87.30.Z  - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych 
25. PKD 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
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Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 8. 

 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. Członków zwyczajnych, 
2. Członków wspierających, 
3. Członków honorowych. 
 

 
§ 9. 

 
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba deklarująca dobrowolne przystąpienie do  

Stowarzyszenia i zobowiązująca się do przestrzegania jego statutu. 
 

§ 10. 
 

Członek zwyczajny zobowiązany jest:  
1. Godnie reprezentować i dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 
2. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Stowarzyszenia. 
3. Przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
4. Regularnie opłacać składki członkowskie, 

a) w szczególnej sytuacji (materialnej, losowej)  Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka 
z opłacania  składek. 

b) członkowie zwyczajni należący do Stowarzyszenia jako wolontariusze – zwolnieni są   
      z opłacania składek członkowskich. 
c) członkowie zarządu stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek 

członkowskich w czasie trwania kadencji, 
           

§ 11. 
 
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,  

a) bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom mającym obywatelstwo polskie, 
b) bierne prawo wyborcze przysługuje członkom stowarzyszenia legitymującym się rocznym 

członkostwem 
2. Udziału w spotkaniach członków oraz odczytach, seminariach i innych zebraniach.  
3. Zgłaszania uwag i wniosków do władz Stowarzyszenia. 
4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia wynikającej z realizacji jego celów. 
 

§ 12. 
 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:  
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie. 
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia za zaleganie z opłatą składki 

członkowskiej przez okres 1 roku, mimo pisemnego upomnienia. 
3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:  

a) poważnego naruszenia obowiązków członkowskich, 
b) sprzeniewierzenia się celom stowarzyszenia. 
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§ 13. 
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele 
Stowarzyszenia oraz wspomaga Stowarzyszenie organizacyjnie i/lub  finansowo. 

2. Wysokość składki członka wspierającego przyjmuje się według jego deklaracji pisemnej. 
3. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 14. 
 

1. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i 
biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego. 

2. Członek wspierający ma prawo korzystać z opinii i ekspertyz Stowarzyszenia. 
 

§ 15. 
 

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie 
Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia osobom wybitnie zasłużonym dla chorych z 
Trisomią 21 i ich rodzin lub dla Stowarzyszenia. 

2. Tryb przyznawania członkostwa honorowego oraz wzór dyplomu określa regulamin Zarządu 
Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony 
jest z opłacania składek członkowskich. 

4. Członkostwo honorowe wygasa poprzez dobrowolne zrzeczenie się, zgłoszone na piśmie 
Zarządowi Stowarzyszenia. 

 
§ 16. 

 
1. Spory wynikające między członkami w obrębie Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd 

Stowarzyszenia. 
 

Rozdział   IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 17. 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zgromadzenie Członków, 
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3.   Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

 
§ 18. 

 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zgromadzenie Członków tworzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, o których mowa 

w rozdziale III. 
3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd, nie rzadziej niż raz w         roku, 

bądź na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/3 członków zwyczajnych 
      Stowarzyszenia, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.  
4 .  Wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają  
      zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych 
      Stowarzyszenia. W razie niemożności podjęcia uchwał w w/w sposób – w terminie do 14 dni  
      organizuje się kolejne  Walne Zgromadzenie Członków, na  którym uchwały Walnego Zgromadzenia 
      zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu 
      Członków  uprawnionych do głosowania . 
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§19. 
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.   
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu. 
3. Dokonywanie wyboru zgodnie z przyjętym regulaminem wyborczym: 

a)   prezesa, 
c) wiceprezesa, 
d) członków Zarządu, 
e) Komisji Rewizyjnej. 

4. Zatwierdzenie wniosku Zarządu w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich. 
5. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd. 
6. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia. 
7. Podejmowanie uchwały o zmianie statutu. 
8. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia. 
9. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
  
 

§ 20. 
 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  trwa  4 lata. 
2. Uchwały  władz Stowarzyszenia o których mowa w pkt 1 zapadają zwykła większością głosów 

przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach Zarządu, które odbywają się ilekroć zajdzie  tego 
potrzeba, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.  

 
§ 21. 

 
Zarząd Stowarzyszenia tworzą: 
1. Prezes, 
2. Wiceprezes, 
3. Skarbnik i Sekretarz – członkowie Zarządu. 
 

§ 22. 
 
1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób będących członkami zwyczajnymi 
Stowarzyszenia. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego 
Zgromadzenia Członków. 

2. Głosowanie na Prezesa i pozostałych członków zarządu odbywa się oddzielnie. Zarząd na pierwszym  
       posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.      
3. W razie niemożności wyboru Zarządu w w/w sposób – w terminie do 14 dni organizuje się kolejne  
      Walne Zgromadzenie Członków, na  którym uchwały w przedmiocie wyboru Zarządu zapadają  
      zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu  
      Członków uprawnionych do głosowania . 
4. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami 

Członków. 
5. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem z przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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§ 23. 
 

1.  Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Sekretarz tracą w/w funkcje na skutek: 
a) śmierci, 
b) skreślenia z listy członków o którym mowa w §12, 
c) w razie zaistnienia czasowej lub trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji, 
d) na swój pisemny wniosek. 

2. W przedmiocie przyczyn , o których mowa w pkt. od b) do d) decyduje Walne Zgromadzenie 
Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ osób będących członkami  
zwykłymi Stowarzyszenia. 

3. W  razie niemożności podjęcia decyzji w przedmiocie przyczyn o których mowa w pkt 1 od b)do d) 
w w/w sposób – w terminie do 14 dni organizuje się kolejne Walne Zgromadzenie Członków,  
na którym uchwały w przedmiocie w/w przyczyn zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie 
od liczby osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu   Członków uprawnionych do głosowania. 

 
 

§ 24. 
 

1. Uzupełnianie składu Zarządu odbywa się w trybie określonym w § 22. 
 

§ 25. 
 

Do kompetencji Prezesa należy: 
 
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia. 
2. Prezes w szczególności:  

a) dąży do zapewnienia warunków i określa strategię ogólnych rozwiązań i środków działania 
na rzecz wypełniania celów Statutowych Stowarzyszenia i uchwał Walnego Zgromadzenia 
Członków. 

b) przewodniczy posiedzeniu , na którym konstytuuje się Zarząd Stowarzyszenia, wyznacza 
zakres działania wiceprezesa oraz czynności pozostałych członków Zarządu. 

c) Przedstawia Zarządowi do akceptacji roczne plany działalności oraz składa sprawozdania z 
ich wykonania. 

d) Sprawuje nadzór nad administracją Zarządu i jest przełożonym pracowników zatrudnionych 
przez Zarząd.   

 
§ 26. 

 
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 
1. Podejmowanie działań na rzecz spełnienia statutowych celów Stowarzyszenia i uchwał Walnego 

Zgromadzenia Członków; 
2. Podejmowanie uchwał w przedmiocie rocznych planów działalności podstawowej 

określających: 
a) kalendarium konferencji, spotkań, 
b) zakres działalności wydawniczej, 
c) obszar współpracy i wymiany międzynarodowej; 

3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;  
4. Zatwierdzanie składu oficjalnych delegacji Stowarzyszenia wyjeżdżających za granicę; 
5. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia bądź rezygnacji z przynależności do 

stowarzyszeń i fundacji krajowych i zagranicznych; 
6. Wydawanie oświadczeń w sprawach istotnych dla dzieci, dorosłych z Trisomią 21 i ich rodzin; 
7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;  
8. (wykreślony) 
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9.  Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia: 
a) sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej oraz projektów głównych działań 

Stowarzyszenia, 
b) wniosków w sprawie warunków i trybu płatności składek członkowskich, 
c) wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,  
d) wniosków we wszystkich innych sprawach wymagających rozstrzygnięcia przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 
10. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i podejmuje decyzje nie należące do zakresu 

działania innych władz Stowarzyszenia. 
 
 
 

Rozdział V 
KOMISJA REWIZYJNA 

 
§ 27. 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 członków 

wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w sposób wskazany w § 22. 
2. Komisję Rewizyjną twarzą: przewodniczący i 2 członków. 
3. Komisja Rewizyjna w szczególności: 

a) czuwa nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał Walnego 
Zgromadzenia Członków,  

b) kontroluje bezpośrednio gospodarkę finansową Zarządu, 
c) kontroluje i poddaje krytycznej ocenie działalność merytoryczną i organizacyjną władz 

Stowarzyszenia. 
4. Komisja Rewizyjna może występować z: 

a) wnioskami pokontrolnymi, 
b) wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia oraz Walnego Zgromadzenia 

Członków. 
5. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia. 
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego 

Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 
§ 28. 

 
Do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §22. 
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Rozdział  VI 
SPOSÓB REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ ZACIĄGANIE 

ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH 
 
 

§ 29. 
 
1. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje każda z osób wchodzących w skład Zarządu lub 

członek Stowarzyszenia upoważniony przez Zarząd. 
2.    Do ważności oświadczeń woli w zakresie Praw i obowiązków majątkowych  

Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednej z osób wchodzących w skład zarządu   
Stowarzyszenia. 

 
 

Rozdział   VII 
MAJĄTEK  STOWARZYSZENIA 

 

§ 30. 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze. 
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

a) składki  członkowskie, 
b) zapisy, dotacje i darowizny, 
c) wpływy z majątku ruchomego i nieruchomego, 
d) dochody z działalności statutowej. 

3. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków. 
4. Środkami majątkowymi Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. 
5. Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) jest przeznaczany na 

działalność pożytku publicznego. 
 

 § 30 ¹ 
 

1. Zabrania się: 
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, 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. 
 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 
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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli - na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to 

następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 
 

c) wykorzystywania majątku na rzecz 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, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli na zasadach 
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innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika 
ze statutowego celu Stowarzyszenia. 

 

d) zakupu  na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz osoby, z którymi pracownicy 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. 
 

 

 
Rozdział  VIII 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 

§ 31. 
 

1. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego  
Zgromadzenia Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności  
co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych. W razie niemożności podjęcia 

             uchwał w w/w sposób – w terminie do 14 dni organizuje się kolejne  Walne Zgromadzenie 
            Członków,  na  którym uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością co najmniej  
            2/3 głosów, niezależnie od liczby osób obecnych na  Walnym Zgromadzeniu Członków   
            uprawnionych do głosowania . 
 

 
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być 

przeznaczony jego majątek. 
 


