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RODZIAŁ I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 
1.  Stowarzyszenie nosi nazw ę: Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych ich bliskich i przyjaciół „Jeden drugiemu" 
w Kętach zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacj ą 
pozarz ądową, działa na podstawie statutu zarejestrowanego w 
Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmie ścia w Krakowie na KRS 
0000071397,Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo  o 
stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku nr 79 poz. 835) .  

2.  Stowarzyszenie nie prowadzi działalno ści gospodarczej. 
3.  Cały uzyskiwany przez Stowarzyszenie dochód jest 

przeznaczony na realizacj ę celów statutowych. 
4.  Wszystkie rodzaje działalno ści na rzecz osób 

niepełnosprawnych i członków Stowarzyszenia wykonyw ane s ą 
przez Stowarzyszenie nieodpłatnie. 

 
 
 

§ 2. 
 

1.  Stowarzyszenie jest organizacj ą o charakterze społecznym, 
działa na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz 
ogółu społecze ństwa. 

2.  Działalno ść sw ą Stowarzyszenie opiera w zasadzie na pracy 
społecznej ogółu członków. 

3.  Do realizacji zada ń statutowych Stowarzyszenie mo że 
zatrudnia ć osoby na podstawie obowi ązuj ących przepisów.  

 
§ 3. 

 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczp ospolitej 
Polskiej. 
Siedzib ą władz Stowarzyszenia jest miasto K ęty. 
 

§ 4. 
 
Stowarzyszenie nie powołuje organizacji terenowych.  
 

§ 5. 
 
Stowarzyszenie mo że by ć członkiem innych organizacji 
krajowych, zagranicznych i mi ędzynarodowych o tym samym lub 
podobnym profilu działania. 
 

 
 
 



§ 6. 
 
Stowarzyszenie ma prawo u żywania piecz ęci, znaków, odznak, 
barw  itp. zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 
 

ROZDZIAŁ II 
 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
 

§ 7 
 
Celem Stowarzyszenia jest: 
1.  wzajemne wspieranie si ę i integracja osób niepełnosprawnych 

ich rodzin i przyjaciół. 
2.  reprezentowanie osób niepełnosprawnych i ich rodzin  z Gminy 

Kęty i okolic w zakresie wszystkich spraw zwi ązanych z 
całokształtem ich problemów obejmuj ących: zdrowie, 
edukacj ę, aktywno ść zawodow ą a przede wszystkim ich godne 
życie i problemy bytowo-społeczne. 

3.  pozyskiwanie środków na działalno ść statutow ą. 
4.  oddziaływanie i pogł ębianie świadomo ści społecznej szeroko 

poj ętego poszanowania osób niepełnosprawnych oraz ich 
integracji ze społecze ństwem. 

5.  popularyzacja uczestnictwa osób niepełnosprawnych w e 
wszystkich formach aktywno ści życiowej tj. w kulturze, 
sporcie, aktywno ści zawodowej, rekreacji , rewalidacji i 
rehabilitacji. 

 
§ 8. 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 
1.  wyst ępowanie do władz i urz ędów w celu przedstawiania 

problemów osób niepełnosprawnych w celu wła ściwego 
zabezpieczenia ich potrzeb. 

2.  prowadzenie klubu dla osób niepełnosprawnych. 
3.  prowadzenie działa ń zmierzaj ących do utworzenia w Gminie 

Kęty warsztatów terapii zaj ęciowej lub środowiskowego domu  
wsparcia albo  świetlicy   oraz ich prowadzenie, 
dla osób z upo śledzeniem  umysłowym   które nie mog ą podj ąć 
aktywno ści  zawodowej ze wzgl ędu na stan zdrowia. 

4.  organizowanie ró żnego rodzaju imprez dla osób 
niepełnosprawnych oraz umo żliwienie im uczestnictwa w 
imprezach ogólnodost ępnych. 

5.  organizowanie turnusów rehabilitacyjnych. 
6.  pozyskiwanie środków na działalno ść. 
7.  podejmowanie wszelkich innych działa ń maj ących wpływ na 

popraw ę sytuacji osób niepełnosprawnych ich rozwój psycho-  
fizyczny, integracj ę ze społecze ństwem oraz niesienie 
pomocy osobom niepełnosprawnym ich rodzinom i opiek unom 
oraz członkom Stowarzyszenia. 

8.  prowadzenie działa ń zmierzaj ących do utworzenia w Gminie 



Kęty o środka rehabilitacyjno - wychowawczego dla dzieci     
z gł ębokim lub sprz ężonym upo śledzeniem umysłowym. 

 
ROZDZIAŁ III 

  
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 9. 

 
Członkowie Stowarzyszenia dziel ą si ę na: 
-  członków zwyczajnych, 
-  małoletnich członków zwyczajnych, 
-  członków wspieraj ących, 
-  członków honorowych. 

§ 10. 
 

1.  Członkiem zwyczajnym mo że by ć ka żda osoba fizyczna, 
posiadaj ąca pełn ą zdolno ść do czynno ści prawnych, która 
pragnie wnie ść wkład pracy społecznej w urzeczywistnianiu 
celów Stowarzyszenia i zło ży pisemn ą deklaracj ę o 
przyst ąpieniu do Stowarzyszenia 

1.1.  Małoletni członek zwyczajny mo że za zgod ą przedstawicieli 
ustawowych nale żeć do Stowarzyszenia. 

2.  Przyjmowanie i skre ślanie z listy członków zwyczajnych 
nast ępuje w drodze uchwały podj ętej przez Zarz ąd 
Stowarzyszenia. 

3.  Zało życiele Stowarzyszenia staj ą si ę członkami zwyczajnymi 
z chwil ą podpisania listy zało życieli. 

 
§ 11. 

 
1.  Członkiem wspieraj ącym Stowarzyszenia mo że by ć osoba 

fizyczna lub osoba prawna zainteresowana jego meryt oryczn ą 
działalno ści ą, przyj ęta na podstawie pisemnej deklaracji i 
przekazuj ąca zadeklarowane wsparcie w formie finansowej lub 
rzeczowej. 

2.  Postanowienie §10 ust. 2 stosuje si ę odpowiednio. 
 

§ 12. 
 
1.  Członkiem honorowym w tym prezesem honorowym mo że by ć osoba 
2.  fizyczna b ędąca członkiem Stowarzyszenia, szczególnie 

zasłu żona w urzeczywistnianiu jego celów. 
3.  Godność członka honorowego oraz prezesa honorowego nadawan a 
4.  jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków  

Stowarzyszenia na wniosek Zarz ądu. 
 

§ 13. 
 
1.  Członek zwyczajny ma prawo do: 
1.1.  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 



Stowarzyszenia . 
1.2.  uczestnictwa w zebraniach, naradach, konferencjach oraz 

innych akcjach organizowanych dla realizowania 
statutowych celów Stowarzyszenia na zasadach okre ślonych 
przez Zarz ąd Stowarzyszenia 

1.3.  zgłaszania wniosków dotycz ących działalno ści 
Stowarzyszenia . 

1.4.  uczestnictwa w zaj ęciach i imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie . 

1.5.  korzystania z pomocy i urz ądze ń Stowarzyszenia na 
zasadach okre ślonych przez władze Stowarzyszenia. 

2.  Małoletni członek zwyczajny zwolniony jest z opłaca nia 
składek członkowskich 

3.  Małoletnim członkom zwyczajnym oraz członkom wspier aj ącym 
przysługuj ą te same prawa i obowi ązki członka zwyczajnego z 
wyj ątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

 
§ 14. 

 
Członkom honorowym przysługuj ą wszystkie prawa i obowi ązki 
członka zwyczajnego z wyj ątkiem opłacania składem 
członkowskich. 
 

§ 15. 
 
Członek zwyczajny obowi ązany jest do: 
1.  przestrzegania statutu, regulaminu oraz uchwał wład z 

Stowarzyszenia. 
2.  czynnego udziału w realizowaniu celów statutowych. 
3.  aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez 

Stowarzyszenie zebraniach, posiedzeniach, zaj ęciach , 
imprezach itp. z własnej inicjatywy lub w drodze ty powania 
na zasadach okre ślonych przez władze Stowarzyszenia. 

4.  regularnego opłacania składek członkowskich oraz in nych 
zadeklarowanych świadcze ń. 

 
§ 17. 

 
1 Utrata członkostwa nast ępuje wskutek: 
1.1  dobrowolnego wyst ąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego 

na pi śmie. 
1.2  skre ślenia z listy członków Stowarzyszenia z powodu 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłat ą składek 
członkowskich za okres przekraczaj ący 12 miesi ęcy , po 
uprzednim upomnieniu. 

1.3  skazania prawomocnym wyrokiem S ądu Powszechnego na kar ę 
dodatkow ą utraty praw publicznych b ądź za czyn popełniony 
z niskich pobudek (osoba fizyczna). 

1.4  śmierci członka- osoby fizycznej. 
1.5  likwidacji członka- osoby prawnej. 
2 Osobom skre ślonym z listy członków przysługuje prawo 



wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia w terminie do 30 dni od daty otrzyma nia 
zawiadomienia o skre śleniu. 

 
§ 17. 

 
1 W przypadku naruszenia statutu lub innych przepisów  i 

uchwał obowi ązuj ących w Stowarzyszeniu mog ą by ć nakładane 
kary na jego członków 

2 Tryb post ępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj nakładanych 
kar okre ślaj ą regulaminy, uchwalone przez Zarz ąd 
Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ IV 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§18. 
Władzami Stowarzyszenia s ą: 
-  Walne Zebranie Członków, 
-  Zarz ąd Stowarzyszenia, 
-  Komisja Rewizyjna. 
 

§ 19. 
 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
 

§ 20. 
 
1 Władze Stowarzyszenia maj ą prawo do uzupełniania we własnym 

zakresie swojego składu o nowych członków w miejsce  tych , 
którzy ust ąpili w czasie trwania kadencji, z tym że liczba 
dokoptowanych członków danej władzy nie mo że przekracza ć 
1/3 liczby członków władz pochodz ących z wyboru. 

2 W przypadku, gdy liczba osób dokoptowanych ju ż wynosi 1/3 
pierwotnego składu danego organu, a powstały dalsze  ubytki 
w jego składzie, to skład danego organu mo żna uzupełni ć 
tylko i wył ącznie w drodze Nadzwyczajnego Zebrania 
Stowarzyszenia i przeprowadzenia na nim wyborów 
uzupełniaj ących na dalszy okres kadencji. 

 
§ 21. 

 
1 Uchwały władz Stowarzyszenia zapadaj ą zwykł ą wi ększo ści ą 

głosów, przy czym dla ich wa żności wymaga jest obecno ść 
co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głos owania 
w tym Prezesa - Przewodnicz ącego - lub jednego zast ępcy. 

2 Głosowanie władz Stowarzyszenia odbywa si ę jawnie chyba , 
że podj ęta została uchwała o głosowaniu tajnym na wniosek 
1/5 osób bior ących udział w zebraniu. 

3 W razie równej liczby głosów decyduje głos 
przewodnicz ącego zebrania. 



 
 

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA. 
 

§ 22. 
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwy ższ ą władz ą 
Stowarzyszenia. 
Walne Zebranie mo że by ć zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 
§ 23. 

 
Do wył ącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia nale ży: 
1.  uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania Członków. 
2.  uchwalanie głównych kierunków działalno ści Stowarzyszenia. 
3.  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda ń z działalno ści 

Zarz ądu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszen ia. 
4.  wybór członków Zarz ądu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia . 
5.  rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Władze 

Stowarzyszenia oraz jego członków. 
6.  uchwalanie zmian statutu. 
7.  nadawanie i pozbawianie godno ści członka honorowego 

Stowarzyszenia. 
8.  podejmowanie uchwał w sprawie rozwi ązania Stowarzyszenia i 

przekazania jego maj ątku. 
9.  podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagaj ących decyzji 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
 

§ 24. 
 
Zwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływan e jest 
przez Zarz ąd Stowarzyszenia raz na 2 lata. O terminie , 
miejscu i porz ądku obrad Zwyczajnego Zebrania Członków Zarz ąd 
Stowarzyszenia zawiadamia członków co najmniej na 1 4 dni przed 
terminem zebrania. 
 

§ 25. 
 
1 Nadzwyczajne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoły wane 

jest: 
1.1  na podstawie uchwały Zarz ądu Stowarzyszenia, 
1.2  na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
1.3  na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków 

Stowarzyszenia. 
2 Zarz ąd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesi ąca od chwili 
otrzymania wniosku lub podj ęcia uchwały. 

 
 



§ 26. 
 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje zgo dnie z 
przyj ętym porz ądkiem obrad a Nadzwyczajne Zebranie Członków 
obraduje w sprawach, dla których rozpatrzenia zosta ł zwołany; 
uchwały zapadaj ą zwykł ą wi ększo ści ą głosów, 
-  w pierwszym terminie przy obecno ści co najmniej połowy 

ilo ści członków uprawnionych do głosowania, 
-  w drugim terminie 30 minut po pierwszym bez wzgl ędu na 
liczb ę obecnych uprawnionych do głosowania. 

 
ZARZĄD  STOWARZYSZENIA 

 
§ 27. 

 
1.  Zarz ąd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebrani e 

Członków Stowarzyszenia na 4 letni ą kadencj ę, liczy 7 do 8 
członków w tym prezesa i dwóch wiceprezesów, wicepr ezes 
d/s organizacji i wiceprezes d/s finansowych. 

2.  Członkowie Zarz ądu Stowarzyszenia nie mog ą by ć skazani 
prawomocnym wyrokiem za przest ępstwo umy ślne ścigane z 
oskar żenia publicznego lub przest ępstwo skarbowe, 

3.  Zarz ąd Stowarzyszenia zbiera si ę na posiedzenia nie 
rzadziej ni ż dwa razy do roku. 

4.  Do kompetencji Zarz ądu Stowarzyszenia nale ży: 
• reprezentowane Stowarzyszenia na zewn ątrz. 
• zatwierdzanie planów merytorycznych i finansowych n a dany 

rok sporz ądzonych przez prezesa d/s finansowych. 
• zatwierdzanie realizacji planów finansowych i bilan sów 

sporz ądzonych przez ksi ęgową Stowarzyszenia. 
• inicjowanie nowych kierunków i sposobów działania. 
• uchwalanie wysoko ści składek członkowskich członków 

zwyczajnych, trybu opłacania składek. 
• składanie sprawozda ń Walnemu Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia . 
• decydowanie w innych sprawach nie zastrze żonych do 

wył ącznej kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 
• przyjmowanie i skre ślanie z listy członków 

Stowarzyszenia . 
• zwalnianie całkowite lub cz ęściowe ze składek członków 

Stowarzyszenia . 
• zarz ądzanie maj ątkiem Stowarzyszenia. 

5. W posiedzeniach Zarz ądu Stowarzyszenia mog ą bra ć udział 
członkowie Komisji Rewizyjnej i inni zaproszeni go ście. 

6. Posiedzenia Zarz ądu Stowarzyszenia s ą protokołowane. 
 



 
 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA 
 

§ 28. 
1)  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest najwy ższym organem 

kontrolnym Stowarzyszenia. 
2)  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w liczbie 3 do 4 o sób 

wybierana jest przez Walne Zebranie Członków. 
3)  Członkowie komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia: 

a)  nie mog ą by ć członkami organu zarz ądzaj ącego ani 
pozostawa ć z nimi w zwi ązku mał żeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewie ństwa, powinowactwa lub 
podległo ści słu żbowej, 

b)  nie mog ą by ć skazani prawomocnym wyrokiem za przest ępstwo 
umyślne ścigane z oskar żenia publicznego lub przest ępstwo 
skarbowe, 

c)  mogą otrzymywa ć z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wys oko ści 
nie wy ższej ni ż przeci ętne miesi ęczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsi ębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urz ędu Statystycznego za rok poprzedni; 

4)  Komisja Rewizyjna zwołuje swoje pierwsze zebranie p od 
przewodnictwem Przewodnicz ącego Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia bezpo średnio po wyborze członków Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia, na którym wybiera ze swo jego 
grona  

-  przewodnicz ącego, 
-  wiceprzewodnicz ącego, 
-  sekretarza. 

 
§ 29. 

 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej nale ży: 
1.  przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli 

całokształtu działalno ści Stowarzyszenia , ze szczególnym 
uwzgl ędnieniem gospodarki finansowej i rzetelno ści 
gospodarowania. 

2.  przedstawianie Zarz ądowi Stowarzyszenia wyników i wniosków 
w sprawie działalno ści Stowarzyszenia. 

3.  składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszeni a 
sprawozda ń ze swojej działalno ści. 

 
§ 30. 

 
1.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zwołu je 

przewodnicz ący lub jego zast ępca w miar ę potrzeb nie 
rzadziej ni ż dwa razy w roku. 

2.  Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia s ą 
protokołowane. 

 



ROZDZIAŁ V 
 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 31. 
 
1.  Maj ątek Stowarzyszenia stanowi ą nieruchomo ści, ruchomo ści 

fundusze oraz inne dochody. 
2.  Na fundusz Stowarzyszenia składaj ą si ę: 
1/ wpływy ze składek członkowskich, 
2/ dochody z maj ątku ruchomego i nieruchomego , 
3/ wpływy z działalno ści statutowej, 
4/ dotacje,  
5/ zapisy i darowizny oraz wpływy od sponsorów, 
6/ odpisy od podatku przewidziane prawem 
 

§ 32. 
 
1.  Maj ątek nieruchomy mo że by ć nabywany przez Zarz ąd 

Stowarzyszenia. 
2.  Zbycie lub obci ążenie maj ątku nieruchomego mo że wyst ąpi ć 

wył ącznie za zgod ą Zarz ądu Stowarzyszenia. 
3.  Zabrania si ę udzielania po życzek lub zabezpieczania 

zobowi ązań maj ątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 
członków organów lub pracowników oraz osób, z który mi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy orga nizacji 
pozostaj ą w zwi ązku mał żeńskim, we wspólnym po życiu albo w 
stosunku pokrewie ństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewie ństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo s ą zwi ązani z tytułu przysposobienia, opieki 
lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi". 

4.  Zabrania si ę przekazywania maj ątku Stowarzyszenia na rzecz 
członków, członków organów lub pracowników oraz ich  osób 
bliskich, na zasadach innych ni ż w stosunku do osób trzecich 
w szczególno ści, je żeli przekazywanie to nast ępuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

5.  Zabrania si ę wykorzystywania maj ątku na rzecz członków, 
członków organów lub pracowników oraz ich osób blis kich na 
zasadach innych ni ż w stosunku do osób trzecich, chyba że to 
wykorzystanie bezpo średnio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia. 

6.  Zabrania si ę zakupu towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestnicz ą członkowie organizacji, członkowie jej 
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na z asadach 
innych ni ż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych ni ż rynkowe. 
 

 
 

§ 33. 
 



1.  Do ważności o świadcze ń w sprawie praw i obowi ązków 
maj ątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie           
i podpisy prezesa i jednego z wiceprezesów Stowarzy szenia. 

2.  Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok 
kalendarzowy. 

 
§ 34. 

 
1.  Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwi ązania 

Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia wi ększo ści ą 2/3 głosów przy obecno ści 
przynajmniej połowy członków. 

2.  Uchwała o rozwi ązaniu Stowarzyszania okre śla sposób 
likwidacji a tak że, że pozostały maj ątek Stowarzyszenia 
zostanie przeznaczony na cel zgodny z jego statutem . 

 


