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STATUT 

PODKARPACKIE STOWARZYSZENIE NA 
RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM 

„DAJ SZANSĘ” 
 

ROZDZIAŁ l 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Podkarpackie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Porażeniem 
Mózgowym „Daj Szansę” i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie 
może używać nazwy skróconej: „Stowarzyszenie MPDZ - Daj Szansę”. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), Ustawą z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.), oraz niniejszego statutu. 

§ 2. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów. 

2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza 
województwo podkarpackie. 

3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. Współdziała 
z odpowiednimi komisjami parlamentarnymi, rządowymi i samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli oraz współpracuje z właściwymi agendami wspólnot europejskich i pozaeuropejskich. 

 

§ 3. 

Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową oraz prowadzić działalność 
gospodarczą z przeznaczeniem zysków z tej działalności na cele statutowe. 

 
§ 4. 

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powoływać sekcje, ośrodki, 
środowiskowe domy pomocy, placówki opiekuńczo - wychowawcze, niepubliczne placówki 
edukacyjno-rehabilitacyjne i inne jednostki organizacyjne. 

§ 5. 

Stowarzyszenie może używać pieczęci ze znakiem, nazwą i adresem, może wydawać legitymacje 
oraz odznaki członkowskie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 6. 

Cele Stowarzyszenia są następujące: 
1) reprezentowanie i obrona interesów osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem 
mózgowym, ich rodziców i opiekunów, 
2) podnoszenie wiedzy fachowej w zakresie leczenia, rehabilitacji i pomocy socjalnej osobom 
niepełnosprawnym, szczególnie rodziców i osób działających na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym, 
3) pomaganie osobom niepełnosprawnym w dostępie do korzystania z różnych form leczenia                       
i rehabilitacji, 
4) propagowanie inicjatyw społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem 
mózgowym, ich rodziców i opiekunów mających na celu rozwój nowoczesnej, kompleksowej rehabilitacji 
i poprawę opieki nad dzieckiem spastycznym, poprawę ich sytuacji materialnej, 
5) przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych, 
6) uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci                    
z porażeniem  mózgowym i ich rodziców, między innymi poprzez współpracę ze środkami masowego 
przekazu oraz integrację społeczną. 
7) Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji 
 

§ 7. 

Cele realizowane są poprzez: 
1) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, 
2) reprezentowanie interesów członków wobec władz państwowych i publicznych oraz uczestnictwo 
w działaniach władz samorządowych, 
3) współpracę z osobami i instytucjami w kraju i za granicą działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, 
szczególnie dzieci z porażeniem mózgowym, ich rodziców i opiekunów, 
4) zakładanie i prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i edukacyjno-rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, szczególnie dzieci z porażeniem mózgowym, 
5) prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie spotkań integracyjnych, imprez i zajęć 
sportowych 
6) prowadzenie biura oraz promowanie działalności stowarzyszenia, 
7) wspieranie działalności innych osób, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia, 
8) przyjmowanie zleceń od jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rządowych i organizacji
 pozarządowych zgodnie z celami statutowymi, 
9) udział w konkursach, 
10) pozyskiwanie środków na działalność ze źródeł krajowych i zagranicznych, 
11) organizowanie kampanii społecznych, debat, dyskusji, konferencji, 
12) podejmowanie Innych działań służących realizacji celów statutowych 
13)  Działalność w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej 
14)  Działalność w zakresie edukacji . 
 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 8. 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających, 
3) członków honorowych. 
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§ 9. 

1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub obywatel innego 
państwa, uznający cele i sposoby działania Stowarzyszenia, mający pełną zdolność do czynności 
prawnych, niepozbawiony praw publicznych, który dobrowolnie wyraża chęć przystąpienia do 
Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni: 

1) mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia, 

2) mają głos stanowiący na Walnym Zgromadzeniu,  

3) mogą korzystać z pomocy Stowarzyszenia, 

4) mogą zgłaszać wnioski dotyczące jego działalności, 

5) mają prawo do korzystania z urządzeń, sprzętu i pomieszczeń Stowarzyszenia. 

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. 

 

§ 10. 

1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,          
a które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną i uzyskają zgodę Zarządu. 

2. Członkostwo honorowe może nadać Walne Zgromadzenie osobom fizycznym zasłużonym w niesieniu 
pomocy Stowarzyszeniu. 

3. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich. 

4. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z 
wyjątkiem: 

1)  czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) głosu stanowiącego na Walnych Zgromadzeniach. 

 
§ 11. 

1. Wszyscy członkowie są zobowiązani do: 
1) dbania o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia oraz osiąganie jego celów, 
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
3) brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
4) regularnego opłacania składek członkowskich. 

2. Członkowie wspierający są ponadto zobowiązani do wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy na 
rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 12. 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) śmierci członka, 
2) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po 

uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, 
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3) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu: 
a) za działalność sprzeczną z prawem, Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, 
b) za działalność na szkodę Stowarzyszenia, 
c) ze względu na zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku, po uprzednim 
upomnieniu, 
d) ze względu na utratę praw publicznych, 
 
2. Od uchwały Zarządu wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w 
terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały o wykluczeniu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania 
uchwały Zarządu. Uchwala Walnego Zgromadzenia jest w tej sprawie ostateczna. 
 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ IV  
Władze Stowarzyszenia 

§ 13. 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są na 4-letnią kadencję przez Walne Zgromadzenie 
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  
3. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje organ, który 
uległ zmniejszeniu. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyboru 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

 
§ 14. 

 
1. Walne Zgromadzenie  jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. Walne Zgromadzenie składa się z wszystkich członków Stowarzyszenia. 
 

§ 15. 

1. Walne Zgromadzenie  jest zwoływane przez Zarząd, który zawiadamia członków Stowarzyszenia 
o terminie posiedzenia, jego miejscu i proponowanym porządku obrad. 

2. Walne Zgromadzenie może obradować na posiedzeniu zwyczajnym bądź nadzwyczajnym. 
3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane na posiedzenie zwyczajne na co najmniej 14 dni przed 
planowanym posiedzeniem. 
4. Zwyczajne posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się raz w roku jako sprawozdawcze i raz 
na cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 
5. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwoływane jest: 

1) z inicjatywy Zarządu, 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 
3) na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 
6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane na posiedzenie nadzwyczajne w terminie 7 dni od dnia 
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zgłoszenia żądania lub wniosku, na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 dnia i nie później niż 28 
dnia od daty zwołania. 
7. Walne Zgromadzenie na posiedzeniu nadzwyczajnym winno obradować nad sprawami, dla 
których zostało zwołane. 
8. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
 

§ 16. 
 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
2) uchwalanie zmian Statutu, 
3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej. 

§ 17. 
 

1. Walne Zgromadzanie podejmuje decyzje za pomocą uchwał.  
2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia  w pierwszym terminie, 
chyba że w dalszej części Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum Walne 
Zgromadzenie może odbyć się w drugim terminie, po upływie 30 minut od wyznaczonego 
terminu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów 
niezależnie od liczby obecnych członków.  
3. Walne Zgromadzenie może postanowić o uchyleniu jawności głosowania na wniosek co 
najmniej jednej trzeciej obecnych członków zwyczajnych.  
 

Zarząd 
§ 18. 

 
1. Zarząd prowadzi działalność Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z od 3 do 5 osób, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika oraz pozostałych 
członków zarządu. Zarząd na pierwszym zebraniu po wyborach konstytuuje się i dokonuje podziału 
niezbędnych funkcji w Zarządzie. 
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
Posiedzenia zwołuje prezes. 
4. Warunkiem członkostwa w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w Zarządzie nie 
jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub przestępstwo skarbowe. 
5. Członkowie zarządu mogą być zatrudniani do różnych zadań, które wynikają z realizowanych 
projektów. Ponadto mogą oni otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z 
pełnioną funkcją, co szczegółowo precyzować musi umowa.  
6.  Do podpisywania umów z członkami zarządu powołuje się funkcję Pełnomocnika wybieranego w 
drodze głosowania przez Walne Zgromadzenie raz na 4 lata. 
 

§ 19. 
1. Do kompetencji Zarządu należy: 
1) prowadzenie działalności Stowarzyszenia, 
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 
7) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia, 
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8) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
9) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

2. Działalność Zarządu musi być zgodna z uchwałami Walnego Zgromadzenia. 
 
 

 
§ 20. 

 
1. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał.  
2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby członków Zarządu. 
 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 21. 
 

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

2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na 
pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok. 
4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący. 

 
§ 22. 

 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 

1) kontrola pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
2) sporządzanie wniosków pokontrolnych i przedkładanie ich co najmniej raz w roku Walnemu 

Zgromadzeniu, 
3) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
4) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, 
5) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 23. 

 
1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje za pomocą uchwał.  
2. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy liczby członków Komisji Rewizyjnej. 
 
 

§ 24. 
 

1. Członkiem Komisji nie może być osoba, która: 
1) jest członkiem Zarządu, 
2) pozostaje z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej 
3) jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

2. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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. Warunkiem członkostwa w Komisji Rewizyjnej jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w Komisji 
nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
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ROZDZIAŁ V 
 

Majątek stowarzyszenia 
 

§ 25. 
 

1.Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) składki członkowskie, 
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 
3) dotacje, granty, subwencje, udziały, lokaty, 
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych, 
5) odsetki bankowe, 
6) dochody z własnej działalności, 
7) dochodu z majątku nieruchomego i ruchomego, 
8) odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, 
9) fundusze pochodzące z UE i innych grantodawców spoza granic kraju, których środki mogą być 

przeznaczane na realizację celów niniejszego statutu. 
2. Wszelkie środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia. 

§ 26. 

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, także w zakresie praw majątkowych, może 
dokonywać co najmniej dwóch członków Zarządu, z których przynajmniej jeden jest prezesem 
lub wiceprezesem. 
 

§ 27. 

Zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego 
członków, 

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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”, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku 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. 
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ROZDZIAŁ VI  

Zmiana Statutu 

§ 28. 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu 
jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 

§ 29. 
 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 
większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
zwyczajnych w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego 
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
 

§ 30. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 
późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 
z późn. zm.) i postanowienia Kodeksu Cywilnego. 
 


