STATUT
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym „RAZEM”

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM" jest działającą
na zasadzie dobrowolności organizacją społeczną, skupiającą ludzi dobrej woli, pragnących
działać społecznie nad szerzeniem humanitaryzmu, ochrony życia, zdrowia, niesieniem
pomocy oraz sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
Członkowie Stowarzyszenia w działalności swej przestrzegają podstawowych zasad tej
organizacji, oraz nawiązują do tradycji innych stowarzyszeń w krzewieniu i utrwalaniu
humanitaryzmu.

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM" zwane dalej
"Stowarzyszeniem" działa na podstawie obowiązującego w Polsce prawa o Stowarzyszeniach
i Organizacjach Pożytku Publicznego oraz niniejszego statutu.
§2
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
§3
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci o treści zgodnej z obowiązującymi przepisami.
§5
Stowarzyszenie może używać pełnej nazwy o treści: Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM" oraz nazwy skróconej Stowarzyszenie „RAZEM”.
§6
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i ma osobowość prawną.
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§7
Stowarzyszenie współdziała oraz może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
o profilu zbliżonym do zainteresowań Stowarzyszenia.
§8
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.
§1
Celem Stowarzyszenia jest:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) ochrona i promocja zdrowia;
6) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i
mężczyzn;
9) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
10) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;\
16) turystyka i krajoznawstwo;
17) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
18) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami;
19) promocja i organizacja wolontariatu;
20) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie
określonym w pkt. 1-19.
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§2
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) świadczenie pomocy społecznej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
2) zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych i niepełnosprawnych,
3) organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów i wszelkich innych form integracji i
aktywizacji (społecznej i zawodowej),
4) działalność rehabilitacyjno-terapeutyczną, rekreacyjną, kulturalną, sportową oraz
edukacyjną, w tym organizowanie wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych, obozów
sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych, uroczystości
okolicznościowych, zajęć i warsztatów,
5) organizowanie dowozu dla osób niepełnosprawnych,
6) organizowanie akcji proekologicznych,
7) organizację szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz
tworzenie i prowadzenie dla nich grup wsparcia,
8) reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec instytucji i organów
administracji rządowej i samorządowej,
9) współpracę z osobami, organizacjami, placówkami, grupami nieformalnymi i
instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
10) promocję i organizację wolontariatu, w tym zachęcanie różnych osób do
podejmowania zadań w charakterze wolontariuszy oraz tworzenie warunków do ich
działalności,
11) działania w zakresie ekonomi społecznej,
12) działalność w zakresie ochrony zdrowia i promowania zdrowego stylu życia,
13) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
§3
Stowarzyszenie prowadzi:
I. Nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1)

01.13

2)
3)
4)
5)
6)

01.19
01.2
18
55.9
56.2

7)

68.2

8)
9)
10)
11)
12)
13)

79.12
85.5
85.6
86.9
87
88

Uprawa warzyw, wyłączając melony oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin bulwiastych
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
Uprawa roślin wieloletnich
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
Pozostałe zakwaterowanie
Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
Działalność organizatorów turystyki
Pozaszkolne formy edukacji
Działalność wspomagająca edukację
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
Pomoc społeczna bez zakwaterowania
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14)
15)
16)

90
93
94.99.Z

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana

II. Odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1)
01.13
Uprawa warzyw, wyłączając melony oraz uprawa roślin
korzeniowych i roślin bulwiastych
2)
01.19
Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
3)
01.2
Uprawa roślin wieloletnich
4)
18
Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
5)
55.9
Pozostałe zakwaterowanie
6)
56.2
Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
7)
68.2
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi
8)
79.12
Działalność organizatorów turystyki
9)
81
Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w
budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych
10) 85.5
Pozaszkolne formy edukacji
11) 85.6
Działalność wspomagająca edukację
12) 86.9
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
13) 87
Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
14) 88
Pomoc społeczna bez zakwaterowania
15) 90
Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
16) 93
Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
17) 94.99.Z
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1)
17.2
Produkcja wyrobów z papieru i tekstury
2)
58
Działalność wydawnicza
3)
23.4
Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
4)
32.13.Z
Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
5)
32.40.Z
Produkcja gier i zabawek
6)
32.9
Produkcja wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana
7)
38
Działalność
związana
ze
zbieraniem,
przetwarzaniem
i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców
8)
47.1
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
9)
47.2
Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
10) 47.6
Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
11) 47.8
Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
12) 47.9
Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
13) 59
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
14) 73
Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
15) 77.2
Wypożyczenie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
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16)

77.3

17)
18)

78
82.1

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych
Działalność związana z zatrudnieniem
Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając
działalność wspomagającą

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§1
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.
- Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych.
Przyjęcia członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały
na podstawie pisemnej deklaracji.
- Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona
w realizacji celów Stowarzyszenia, ustanawiana uchwałą Walnego Zgromadzenia
Członków.
- Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową i
merytoryczną, której rodzaj i formę ustala z Zarządem Stowarzyszenia. Przyjęcia
członków wspierających Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w drodze uchwały na
podstawie pisemnej deklaracji.
§2
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, za wyjątkiem
członków wspierających oraz honorowych,
- zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
- korzystania ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia,
- uczestniczenia w walnych zgromadzeniach.
§3
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
- aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
- przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
- wpłacać regularnie składki członkowskie.
2. Składki członkowskie opłacane są do ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym
osoba została przyjęta.
3. Członkowie honorowi oraz wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
4. Członkowie wspierający mają ponadto obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych
świadczeń.
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§4
1. Utrata członkowstwa następuje w razie:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu
b) śmierci członka Stowarzyszenia
c) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu
e) wykluczenia przez Zarząd uchwałą z powodu:
- nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia
- notorycznego braku uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia
- nieopłacenia składek przez okres 6-ciu miesięcy.
2. Wykluczenie, z przyczyn określonych § 4 w pkt e, następuje na pisemny wniosek dwóch
członków Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia z członkowstwa w Stowarzyszeniu
zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (złożone
na ręce Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały przez Zarząd
Stowarzyszenia.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ 4
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§1
Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zgromadzenie Członków,
- Zarząd Stowarzyszenia,
- Komisja Rewizyjna.
ROZDZIAŁ 5
WŁADZE NACZELNE
§1
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Do Walnego Zgromadzenia należy:
- ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, udzielanie absolutorium,
- wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
- rozpatrywanie wniosków wniesionych przez Zarząd,
- nadawanie godności członka honorowego,
- uchwalanie Statutu oraz jego zmian,
- podjęcie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
- podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego
Zgromadzenia,
- wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się co cztery lata.
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§2
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jeden raz na cztery lata. O terminie,
miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
§3
Zarząd może zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Komisji Rewizyjnej,
- na żądanie 1/4 Członków Stowarzyszenia.
§4
Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności zgodnie z postanowieniami Statutu
oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia.
Do Zarządu należy:
- kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami Stowarzyszenia,
- uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia,
- wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
- reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
- ustalanie wysokości składek członkowskich,
- podejmowanie uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
- składania sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
- podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa,
- uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.

§5
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§6
Uchwały Zarządu są podejmowane zwykła większością głosów w obecności co najmniej 1/2
liczby członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się kiedykolwiek jest to konieczne, ale nie
rzadziej niż raz na kwartał.
§7
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
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§8
Do Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
- zatwierdzenie bilansu rocznego,
- przedstawienie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z działalności statutowej i
finansowej Stowarzyszenia,
- składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności, oraz zgłaszanie
wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
§9
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku.
§ 10
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
- pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu,
- być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za
rok poprzedni.
ROZDZIAŁ 6
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§1
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
- darowizny, zapisy i spadki, subwencje,
- przychody z działalności gospodarczej podjętej na podstawie odpowiednich przepisów,
- wpływy ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających.
- dochody z ofiarności publicznej,
- dotacje z budżetu państwa i organów samorządowych,
- dotacje z innych funduszy,
- odsetki bankowe, w tym odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
- dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
- wpłaty 1% podatku.
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§2
Cały przychód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznacza się na działalność statutową.
§3
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
§4
Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi
członkowie, członkowie organów oraz 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, zwanych dalej " osobami
bliskimi"
- przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich 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
- wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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
- zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz
ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach
wyższych niż rynkowe.
§5
Do zaciągania zobowiązań w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni
są: Prezes lub Wiceprezes i osoba upoważniona przez Zarząd - łącznie.
§6
Stowarzyszenie może tworzyć wyodrębnione organizacyjnie i/lub finansowo jednostki takie
np. jak Zakład Aktywizacji Zawodowej lub Warsztaty Terapii Zawodowej.

ROZDZIAŁ 7
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE Stowarzyszenia
§1
Projekt Statutu Stowarzyszenia oraz jego zmiany uchwala Walne Zgromadzenie większością
2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków.
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§2
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie większością 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

Jednolity tekst z wniesionymi poprawkami w dniu 24.02.2014r.
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