
 

STATUT 

 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ  

„ KORCZAK I MY” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Korczak i My”, zwane dalej 
Stowarzyszeniem, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną, 
działającym dla pożytku publicznego i nie jest nastawione na zysk. Nadwyżkę przychodów 
nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego zgodnie z celami statutowymi. 

                                                                           § 2. 

Stowarzyszenie działa na podstawie : Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. 2001/79/855 
ze zm.), Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie (j. t. Dz.U.2014/1118) oraz  

na podstawie niniejszego Statutu. 

 

§ 3. 

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Radom. 

3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

4. Stowarzyszenie  ma prawo przynależności do krajowych i międzynarodowych organizacji 
społecznych. 

5. Stowarzyszenie ma prawo zatrudniać pracowników. 

6. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci z danymi indentyfikacyjnymi.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Korczak i My” ma na celu wspieranie 
dzieci i osób z niepełnosprawnością znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie 
działań  wychowawczych, oświatowych, kulturalnych, dobroczynnych, zapobiegających wykluczeniu 
społecznemu i zawodowemu tych osób. 

 

 



 

§ 5. 

1. Stowarzyszenie  realizuje cele poprzez: 

a. pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez zapewnianie im możliwości radzenia sobie w 
życiu codziennym; 

b. pomoc finansową i rzeczową osobom fizycznym i prawnym wyłącznie w ramach realizacji celów 
statutowych; 

c. opracowywanie i realizację programów mających na celu pomoc, wspieranie rodziny i systemu 
pieczy zastępczej; 

d. opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz integracji 
oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

e. działalność charytatywną poprzez organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek 
pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych zgodnie z 
celami statutowymi Stowarzyszenia; 

f. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez współpracę międzyregionalną  
i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami; 

g. ochronę i promocję zdrowia poprzez współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną 
z celami Stowarzyszenia; 

h. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

i. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy poprzez realizację programów z zakresu doradztwa, szkoleń, staży, 
poradnictwa i innych narzędzi i form wsparcia; 

j. działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych poprzez realizację projektów i działań na 
rzecz tych społeczności; 

k. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez opracowywanie i realizację programów 
pomocy w zakresie działań artystycznych , edukacyjnych i aktywizująco - integracyjnych. 

l. wymianę i edukację kulturalną poprzez samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie 
projektów i działań realizujących cele Stowarzyszenia; 

m. organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, turystycznych, kulturalnych, 
sportowych i innych dla dzieci i osób z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej zgodnie 
z celami statutowymi Stowarzyszenia.  

n. promocję i organizację wolontariatu poprzez organizację szkoleń, warsztatów, spotkań dla 
wolontariuszy; 

o. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw 
dziecka poprzez opracowywanie programów pomocy i realizację projektów odpowiadających na 
aktualne problemy społeczne; 

p. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez opracowywanie i realizację 
programów pomocy; 



q. organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję 
działalności statutowej Stowarzyszenia; 

r. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia; 

s. współpraca ze szkołami, z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi; 

t. współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia. 

 

 2.Działalność odpłatna dotyczyć będzie punktów: d, h, i, j, l, m, o, q. Pozostałe punkty będą    

      prowadzone jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego. 

 

RODZIAŁ III 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§ 6. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być : 

a. pełnoletni obywatele polscy, mający pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni 
praw publicznych; 

b. pełnoletni cudzoziemcy mający lub nie mający zamieszkania w Polsce. 

 

§ 7. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na : 

a. zwyczajnych; 

b. wspierających; 

c. honorowych. 

§ 8. 

1. Członkami zwyczajnymi mogą być : 

a. obywatele polscy, którzy zadeklarowali przynależność do Stowarzyszenia, zostali wprowadzeni 
przez dwóch członków zwyczajnych lub honorowych, zobowiązali się płacić składki, 
świadczyć czynną pracę i przestrzegać statutu oraz zostali przyjęci przez Zarząd; 

b. cudzoziemcy, którzy zadeklarowali przynależność do Stowarzyszenia, zostali wprowadzeni 
przez dwóch członków zwyczajnych lub honorowych, zobowiązali się płacić składki, 
świadczyć czynną pracę i zobowiązali się przestrzegać statutu oraz zostali przyjęci 
przez Zarząd. 

2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia  lub wykluczeniu z grona członków   
podejmuje Zarząd w terminie 14 dni od złożenia deklaracji lub zajścia zdarzenia dającego podstawę 
do wykluczenia. 

§ 9. 

Członkowie zwyczajni mają prawo : 

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia; 
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia; 



c. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie; 
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 10. 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek : 

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
b. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków, 
c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
d. regularnego opłacania składek. 

 

§ 11. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca 
pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków wspierających lub ich wykluczenia podejmuje Zarząd. 

3. Członek wspierający jest zobowiązany do: 

a.  przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia; 

b. godnego reprezentowania Stowarzyszenia; 

c. działania w interesie Stowarzyszenia i jego członków; 

d. wywiązywania się z zadeklarowanej formy wsparcia i terminowego uiszczania zadeklarowanej 
pomocy.  

§ 12. 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, której 
członkostwo zostało nadane przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członek honorowy ma prawo : 

a. brać udział w Walnym Zebraniu Członków; 

b. brać udział w pracach innych władz Stowarzyszenia, o ile został przez nie zaproszony, jednak 
bez prawa głosowania; 

c. zgłaszać ustne i pisemne wnioski, opinie itp. do wszelkich władz Stowarzyszenia. 

3. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał 
Stowarzyszenia oraz wspierać działalność Stowarzyszenia. 

 

§ 13. 

Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b. wykluczenia przez Zarząd:  

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;  

b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz nie płacenia    
 składek za okres powyżej trzech miesięcy;  

c) uzasadnionego pisemnego wniosku trzech członków zwyczajnych;  



d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;  

       e) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu oraz uchwały organu         
 statutowego. 

 

§ 14. 

1. Spory dotyczące wszelkiego rodzaju działalności Stowarzyszenia oraz relacji wzajemnych między 
jego członkami wynikłe między członkami Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd. 

2.  Za nieprzestrzeganie statutu, Zarząd ma prawo udzielić członkowi upomnienia, nagany, zawiesić 
go w prawach członka na okres 1 roku, a w szczególnych przypadkach wykluczyć ze Stowarzyszenia. 

3. Od uchwały o zawieszeniu w prawach członka oraz wykluczeniu osoba zainteresowana może 
odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia pisemnego powiadomienia 
członka o podjętej decyzji.  

§ 15. 

Wysokość składki członkowskiej Stowarzyszenia ustala Zarząd. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 16. 

Władze Stowarzyszenia stanowią : 

a. Walne Zebranie Członków; 

b. Zarząd; 

c. Komisja Rewizyjna. 

§ 17. 

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 18. 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej 1 raz w roku.  

O terminie Walnego Zebranie Członków zawiadamia członków Zarząd pisemnie lub a-mailem, 
przynajmniej 14 dni przed terminem. 

§ 19. 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd : 

a. na podstawie własnej uchwały; 

b. na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych; 

c. na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 21 dni od daty złożenia 
wniosku lub podjętej uchwały. 

§ 20. 



1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 
połowy członków, w drugim terminie bez względu na liczbę przybyłych członków. 

2. Uchwały Walnego Zebranie Członków zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym,  z tym, 
że Walne Zebranie Członków ma prawo podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

§ 21. 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
a.  uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji; 
b.  uchwalenie Statutu i jego zmian; 
c.  wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
d.  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
e.  zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia 
oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej; 
f.  rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego   
organy; 
g.  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu; 
h.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu lub likwidacji Stowarzyszenia, przeznaczeniu jego 
majątku; 
i.  podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję 
Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów  

     Stowarzyszenia; 

     j. ustalanie składek członkowskich; 
k. opracowywanie regulaminów tworzenia aktów wewnętrznych. 

 

§ 22. 

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia na okres 
4 lat. 

2. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

 

§ 23. 

Do zakresu działania Zarządu należy : 

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; 

b. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań, bilansów, preliminarzy, wydatków oraz 
wniosków Komisji Rewizyjnej; 

c. prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia; 

d. podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia lub wykluczenia członka Stowarzyszenia; 

e. podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia; 

f. decydowanie o uczestnictwie w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji 
o zbliżonych celach; 

g. zwoływanie Walnych Zebrań Członków; 

h. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 



i. członkowie Zarządu 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. 

 

 

§ 24. 

1. Zarząd może powoływać na stałe lub tymczasowo organy doradcze i opiniujące. 

2. Zasady działania organów, o których mowa w ust. 1, określa uchwałą Zarząd. 

 

§ 25. 

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Zarząd pracuje w oparciu o przyjęty przez siebie Regulamin Prac Zarządu. 

 

§ 26. 

Do ważności uchwał niezbędny jest udział przynajmniej ½ członków Zarządu, w tej liczbie Prezesa lub 
upoważnionego przez niego Wiceprezesa Zarządu. Uchwały zapadają zwykła większością głosów. W 
razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa. 

§ 27. 

Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa oraz może wybrać Wiceprezesa, Skarbnika, 
Sekretarza i członka Zarządu. 

§ 28. 

1. Komisja Rewizyjna składa się do 3 członków, wybranych na 4 lata przez Walne Zebranie Członków.  

2. Komisja Rewizyjna przeprowadzi co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności 
Stowarzyszenia i podległych mu placówek, sprawdza bilanse roczne, składa Zarządowi sprawozdania 
wraz z wnioskami, również dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego komisji. 

4.Członkowie Komisji Rewizyjnej : 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej; 

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

c. 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. 

 

§ 29. 

1. W razie ustania członkostwa w Zarządzie nie więcej niż 2 członków Zarządu, Zarząd może podjąć 
uchwałę o dokooptowaniu do swojego składu nowych członków na czas – do końca kadencji  
w liczbie takiej, jakiej liczba osób, których członkostwo ustało. W razie nie uzupełnienia składu 
Zarządu w powyższy sposób, spośród członków zwyczajnych w terminie 1 miesiąca, albo ustania 



członkostwa większej liczby członków Zarządu, jej skład uzupełnia na zasadach ogólnych Walne 
Zebranie Członków w razie potrzeby zwołane jako nadzwyczajne. 

2. W razie ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej jednego członka Komisji Rewizyjnej, Komisja 
Rewizyjna może w drodze kooptacji powołać do swego składu nową osobę na czas do końca 
kadencji, jako członka Komisji Rewizyjnej z grona członków zwyczajnych. W razie nie 
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w powyższy sposób w terminie 1 miesiąca albo ustania 
członkostwa większej liczby członków, skład Komisji Rewizyjnej na czas do końca kadencji 
uzupełnia Walne Zebranie Członków na zasadach ogólnych, w razie potrzeby zwoływane jako 
nadzwyczajne. 

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 30. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z : 

a. składek członkowskich, 

b. zapisów, darowizn, spadków, 

c. majątku Stowarzyszenia, 

d. odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, 

e. zbiórek publicznych, loterii, aukcji itp., 

f. działalności statutowej, 

g. dotacji i subwencji, 

h. ofiarności publicznej, 

i. nawiązek. 

2. Przychody Stowarzyszenia przeznacza się na realizację celów statutowych. 

 

 

§ 31. 

Do reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych, udzielania pełnomocnictwa 
i składania innych oświadczeń woli upoważniony jest Prezes jednoosobowo lub dwaj inni członkowie 
Zarządu łącznie. 

 

§ 32. 

W ramach działalności Stowarzyszenia zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie 
organów oraz pracownicy organizacji 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"; 
 



b. przekazywania ich majątku 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; 
 

c. 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; 
 

d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe; 
 

e. działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków 
Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ VI. 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 33. 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, 
podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności ca najmniej ½ liczby członków uprawnionych do 
głosowania. 

2. Stowarzyszenie ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów lub po wyczerpaniu środków 
finansowych i majątku. 

3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu. 

4. Majątek i środki finansowe pozostałe po likwidacji Stowarzyszenia mogą być przekazane na rzecz 
działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach lub 
placówce oświatowej działającej na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością. 

 

 

ROZDZIAŁ VII. 

Połączenie Stowarzyszenia 

 

§ 34. 

Stowarzyszenie może połączyć się z inną organizacją pozarządową o zbliżonych celach na warunkach 
określonych umową obu organizacji. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII. 

Połączenie Stowarzyszenia 

 

§ 35. 

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

 

Radom, dnia 29.09.2016 r.      

 

 

 


