
STATUTSTATUT
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Krok za krokiem” w Zamościu„Krok za krokiem” w Zamościu
Koło Terenowe w BiłgorajuKoło Terenowe w Biłgoraju

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu Koło 
Terenowe w Biłgoraju, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) 
i niniejszego Statutu oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).      

§2
1.    Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność także  poza granicami  RP.

§4
      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Biłgoraj.

§5
1. Stowarzyszenie prowadzi statutową działalność jako nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 

publicznego.
2. Stowarzyszenie opiera  swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy nie 

będących członkami Stowarzyszenia.
3. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród 

swoich członków. 

§6
Stowarzyszenie może należeć, współdziałać i współpracować z organizacjami krajowymi                 
i międzynarodowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dorosłych 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
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§7
1. Stowarzyszenie ma prawo używania nazwy, oznak, logo, pieczęci, sztandarów, exlibrisów, 

proporczyków – zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
2. Stowarzyszenie używa znaku w kształcie twarzy dziecka na tle symbolicznego rysunku serca,    

w którego środku znajduje się róża, rzucająca cień w kształcie krzyża. Pod twarzą dziecka 
ukośnie biegnie napis: krok za krokiem. 

3. Stowarzyszenie może używać skrótu nazwy: Stowarzyszenie „Krok za krokiem” Koło 
Terenowe w Biłgoraju.

Rozdział 2
Cele i zasady działania

§8
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 
i ich rodzin, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, umożliwienia 
wielopłaszczyznowych form edukacji, rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej,
zawodowej i społecznej oraz obywatelskiej. 

§9
Cele swoje Stowarzyszenie realizuje poprzez:

1) Organizowanie i prowadzenie różnorodnych placówek i usług w formie przedszkoli  szkół, 
placówek oświatowych, podmiotów prowadzących działalność leczniczą, z zakresu pomocy 
społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej i innych. 

2) Prowadzenie dla osób dorosłych form indywidualnego wsparcia w niezależnym, samodzielnym 
życiu, mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy oraz 
aktywnego poszukiwania i pośrednictwa pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na 
otwartym rynku pracy, a także edukacji ustawicznej.

3)  Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów administracji publicznej oraz ze środków 
własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.

4) Nawiązywanie współpracy i współdziałanie ze środowiskami naukowymi, biznesem, 
instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie pomocy osobom z  niepełnosprawnością 
i ich rodzinom.                                                         

5) Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie rehabilitacji leczniczej, 
społecznej i zawodowej oraz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych; 

6) Prowadzenie działalności wydawniczej.
7) Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
8) Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.
9) Działalność charytatywną.
10) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
11) Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
12) Działalność  wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
13) Działania z zakresu wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa. 
14) Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
15) Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu.
16) Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
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17) Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji.

18) Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy. 
19) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwĳania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami.
20) Promocję i organizację wolontariatu.
21) Gromadzenie środków finansowych i materialnych na realizację celów Stowarzyszenia.
22) Sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio 

korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz 
przystosowania do pracy zawodowej osób z niepełnosprawnością – tylko w formie działalności 
odpłatnej pożytku publicznego.

23) Inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 10
1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

1) 58.11.Z Wydawanie książek  
2) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  
3) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  
4) 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego  
5) 85.20.Z Szkoły podstawowe  
6) 85.31.Z - Gimnazja i licea ogólnokształcące  

7) 85.32.Z - Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół   
policealnych

8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
9) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i   

rekreacyjnych
10) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  
11) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  
12) 86.90A.A Działalność fizjoterapeutyczna  
13) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób   

niepełnosprawnych
14) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  
15) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób   

niepełnosprawnych
16) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej   

niesklasyfikowana
17) 93.12.Z Działalność klubów sportowych  
18) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
19) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana

2. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) 58.11.Z Wydawanie książek  
2) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  
3) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  
4) 85.10.Z Placówki wychowania przedszkolnego  
5) 85.20.Z Szkoły podstawowe  
6) 85.31.Z - Gimnazja i licea ogólnokształcące  

7) 85.32.Z - Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół   
policealnych

8) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  
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9) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i   
rekreacyjnych

10) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  
11) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  
12) 86.90A.A Działalność fizjoterapeutyczna  
13) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób   

niepełnosprawnych
14) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską  
15) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób   

niepełnosprawnych
16) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej   

niesklasyfikowana
17) 93.12.Z Działalność klubów sportowych  
18) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  
19) 94.99.Z (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana)

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) Zwyczajnych,
2) Wspierających,
3) Honorowych.

§12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz posiadająca obywatelstwo polskie,  która 
zgłosi swoje przystąpienie do Stowarzyszenia i gotowa jest brać czynny udział w realizacji jego 
celów, o której Zarząd wyraził pozytywną opinię. Cudzoziemiec nie mający miejsca 
zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej może zostać Członkiem Stowarzyszenia. 

2. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd w formie uchwały, po złożeniu 
przez członka pisemnej deklaracji.

3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna wspierająca działalność 
Stowarzyszenia.

4. Członkiem honorowym może być członek Stowarzyszenia lub inna osoba szczególnie zasłużona
w działalności na rzecz dzieci, młodzieży i  dorosłych osób niepełnosprawnych.

5. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Zebranie Ogólne na wniosek 
Zarządu. W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa honorowego. Członkowie 
honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

6. Przyjmowanie oraz skreślanie z listy członków zwyczajnych i wspierających, należy do Zarządu
Stowarzyszenia.

§13
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia, 

zgodnie z postanowieniami statutu. 
2. Członek zwyczajny ma czynne prawo wyborcze.
3.  Członek zwyczajny ma bierne prawo wyborcze, jeżeli co najmniej 4 lata aktywnie działał na 

rzecz Stowarzyszenia jako członek. 
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4. Członek  wspierający ma prawo uczestnictwa - przez swego przedstawiciela w zebraniach 
Stowarzyszenia z głosem doradczym.

5.  Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie złożonego 
zobowiązania do minimum rocznego wspierania działalności. 

6.  Członkostwo wspierające ustaje w pół roku po wygaśnięciu zobowiązania. 
7.  Członek wspierający ma prawo do uzyskania w sprawozdaniu rocznym informacji o sposobie 

wykorzystania jego wsparcia. 

§14
Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

1) aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia,
2) stosowanie się do postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek członkowskich,
4) dbanie o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§15
1. Przynależność członka do Stowarzyszenia ustaje w razie:

1) dobrowolnego wystąpienia,
2) skreślenia z listy członków,
3) usunięcia ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, gdy 
członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Stowarzyszenia lub nie opłaca składki przez 
12 miesięcy. Skreślenie z listy członków następuje również w razie dobrowolnego wystąpienia 
ze Stowarzyszenia oraz śmierci członka.

3. Usunięcie ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 
gdy członek rażąco naruszył postanowienia statutu albo niegodnym zachowaniem naruszył 
dobre imię i autorytet Stowarzyszenia. Od tej uchwały przysługuje odwołanie do Zebrania 
Ogólnego. Uchwała Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia jest ostateczna. 

§16
1. Za wybitne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia ustanawia się następujące wyróżnienia 

i odznaczenia:
1)  dyplom uznania,
2)  Biłgorajskie Sito Dziękczynności.

2. Wzór i tryb nadawania wyróżnień i odznaczeń określa regulamin ustalony przez Zarząd 
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 4
Władze i struktura organizacyjna

§17
Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

ZEBRANIE OGÓLNE

§18
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Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

§19
Do kompetencji Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia należy:

1) Uchwalanie programu działalności i planu finansowego Stowarzyszenia;
2) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

oraz ocena działalności Stowarzyszenia;
3) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję

Rewizyjną  Stowarzyszenia i członków Stowarzyszenia;
4) Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
5) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku; 
6) Zmiana statutu Stowarzyszenia;
7) Podejmowanie innych uchwał, które ze względu na szczególną ważność wymagają decyzji 

Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia;
8) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w sprawie usunięcia ze 

Stowarzyszenia;
9) Nadawanie tytułu Członka Honorowego Stowarzyszenia
10) Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
11) Ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu za czynności wykonywane w związku 

z pełnioną funkcją;
12) Powoływanie Pełnomocnika/Pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia 

w umowach miedzy Stowarzyszeniem, a Członkiem Zarządu oraz sporach między nimi.

§20
1. Zebranie Ogólne Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako 

sprawozdawcze oraz co 4 lata, jako sprawozdawczo - wyborcze.
2. O terminie Zebrania Ogólnego wraz z programem porządku obrad Zarząd zawiadamia 

członków Stowarzyszenia: przez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 
Stowarzyszenia lub wysłanie jej za pomocą listów zwykłych poleconych lub odebranie osobiste 
za potwierdzeniem odbioru lub wysłanie zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, co 
najmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Ogólnego, informując o miejscu, terminie 
i porządku obrad.

§21
1. W Zebraniu Ogólnym biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Zebranie Ogólne władne jest do podejmowania wiążących uchwał, gdy uczestniczy w nim co 

najmniej ¼ członków Stowarzyszenia.
3. Zebranie Ogólne zwołane w drugim terminie władne jest do podejmowania uchwał bez względu

na liczbę uczestniczących w nim członków. W wypadku gdy nie ma kworum, następne 
Zebranie Ogólne odbędzie się tego samego dnia o 30 minut później po wskazanej 
w zawiadomieniu, bez względu na liczbę obecnych członków. 

§22
1. Uchwały na Zebraniu Ogólnym  zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym 

chyba, że postanowienia Zebrania Ogólnego stanowią inaczej.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Zebranie Ogólne w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów.
3. Zebranie Ogólne może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
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§23
1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne jest zwoływane:

1) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
3) na żądanie ¼ ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

2. Postanowienia §20 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. W miarę potrzeby Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Stowarzyszenia może wybrać w czasie 

trwania kadencji nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia lub dokonać zmian w ich 
składzie.

4. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenie obraduje wyłącznie nad sprawami, 
dla których zostało zwołane.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§24
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 osób wybieranych przez Zebranie Ogólne spośród 

członków Stowarzyszenia posiadających bierne prawo wyborcze.
2. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem oraz 
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2) Opracowanie programu działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich       
wykonania;

3) Realizacja uchwał Zebrania Ogólnego;
4) Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;
5) Zwoływanie Zebrania Ogólnego Członków;
6) Przyjmowanie członków Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia       

z listy lub usunięcia członków oraz wnioskowanie do Zebrania Ogólnego o nadanie tytułu 
Członka Honorowego;

7) Nabywanie w imieniu Stowarzyszenia praw i zaciąganie zobowiązań, przyjmowanie       
darowizn, spadków i zapisów;

8) Prowadzenie organów opiniodawczo- doradczych;
9) Gromadzenie środków finansowych;
10) Prowadzenie działalności gospodarczej;
11) Ustalanie wysokości składek członkowskich;
12) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do spółek i innych       

podmiotów gospodarczych;
13) Podejmowanie innych uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych       

organów Stowarzyszenia;
14) Opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
15) Udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia;
16) Ustalanie regulaminu zatrudniania i wynagradzania pracowników zatrudnionych we      

wszystkich strukturach Stowarzyszenia;
17) Wybór i zatwierdzenie audytora;
18) Przystępowanie do federacji lub zrzeszeń organizacji pozarządowych o charakterze 

regionalnym, ogólnopolskich lub międzynarodowych realizujących cele statutowe zbieżne 
z celami statutowymi Stowarzyszenia określonymi w paragrafie 8 statutu;

19) Współtworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych, w szczególności związanych z niepełnosprawnością;
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20) Zakładanie oraz prowadzenie:
a)  przedszkoli i szkół różnych typów oraz innych placówek oświatowych objętych 

           systemem oświaty,
       b)  placówek  pomocy społecznej i wsparcia społecznego,
       c)  zakładów opieki zdrowotnej,
       d)  placówek rehabilitacji zawodowej i społecznej,
       e) innych rodzajów placówek stworzonych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
21) Zatrudnianie osób na stanowiskach kierowniczych i głównych księgowych w placówkach 

założonych i prowadzonych przez  Zarząd Stowarzyszenia; 
22) Podejmowanie innych działań niezbędnych do dobrego funkcjonowania i rozwoju 

Stowarzyszenia.

§25
1. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród swojego grona: przewodniczącego, 

sekretarza i skarbnika przy obecności co najmniej 2/3 składu osobowego. 
2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu, Zarządowi 

przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyboru. 

3. W przypadku znacznego rozszerzenia działalności Stowarzyszenia, Zarząd może wybrać 3-5 
osobowe prezydium i upoważnić je do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków 

Zarządu.
6. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych, Stowarzyszenie reprezentuje 

jednoosobowo członek zarządu.
7. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu 

Stowarzyszenia wymagana jest reprezentacja dwuosobowa: przewodniczącego i sekretarza lub 
przewodniczącego i skarbnika lub sekretarza i skarbnika.

8. Zarząd  Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictw do wykonania określonego rodzaju 
czynności w zależności od zakresu pełnomocnictwa  obowiązują zasady jego udzielania zgodna 
z punktem 6 lub punktem 7.

9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z
pełnioną funkcją. 

10. W umowie między Stowarzyszeniem, a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim 
Stowarzyszenie reprezentuje Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej lub Pełnomocnik powołany 
uchwałą Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia. 

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

§26
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna  Stowarzyszenia jest organem kontroli odrębnym od organu zarządzającego  

i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we        

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
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3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów 
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok 
poprzedni.

3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego                      
i sekretarza wybieranych przez Zebranie Ogólne spośród członków Stowarzyszenia 
posiadających bierne prawo wyborcze. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji może, na 
miejsce członków ustępujących uzupełnić swój skład  o nowych członków w liczbie nie 
przekraczającej 1/3 jej składu pochodzącego z wyboru. 

4.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1) Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarczo - finansowej 

Stowarzyszenia;
2) Składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym wraz z oceną działalności i wnioskami 

dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
3) Przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia i na Zebraniu Ogólnym uwag i wniosków 

dotyczących działalności Stowarzyszenia;
4) Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do
reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu 
oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.

§27
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej

połowy statutowej liczby członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia mają prawo brać udział w posiedzeniach 

Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Rozdział 5
Środki finansowe i majątek Stowarzyszenia

§28
1. Na majątek i inne środki finansowe Stowarzyszenia składają się:

1) składki członkowskie,
2) wpływy ze zbiórek,
3) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 

ze sponsoringu 
4) lokaty,
5) wartości niematerialne i prawne,
6) inne wpływy i dochody.

2. Majątek Stowarzyszenia stanowią również ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe, 
udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne otrzymane lub nabyte w czasie działalności 
Stowarzyszenia.

3. Rokiem obrachunkowym w stowarzyszeniu jest rok kalendarzowy. Rok sprawozdawczy jest 
zgodny z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie oraz zapisami statutu.

4. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego każdej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia 
wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia.

§29
Zabrania się:
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1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 
członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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", 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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.

3) 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 z celu statutowego, 

4) zakupu 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.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§30
Zmianę statutu uchwala Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów członków biorących udział           
w Zebraniu.

§31
1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Ogólne  większością 

2/3 głosów, biorących udział w Zebraniu.
2. W razie rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na własność 

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
lub przekazany zostanie organizacjom, których celem jest działanie na rzecz wyrównywania 
szans dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków 
przestrzegania wobec nich praw człowieka, zapewniania wielopłaszczyznowych form edukacji 
rehabilitacji prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, zawodowej i społecznej  oraz 
wspierania ich rodzin.

§32
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

Uchwalono dnia 7 listopada 2019 roku

Podpisy :

1. Przewodniczący Zebrania – Zenon Adaszek

2. Sekretarz Zebrania – Danuta Mazurek
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