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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie (zwane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem), przyjmuje nazwę: 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TUR 

BORÓWKA”.  

2. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą: „STOWARZYSZENIE TUR 

BORÓWKA”. 

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.  

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.  

5. Do realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa.  

6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach.  

7. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną po uprawomocnieniu się postanowienia o jego 

zarejestrowaniu.  

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

8. Stowarzyszenie nie może zatrudniać pracowników etatowych.  

  

§ 2 

1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą zarówno osoby pełnosprawne jak i 

niepełnosprawne ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.  

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 

 

3. Działalność Stowarzyszenia ma na celu:  

a. zwiększanie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób żyjących w placówkach opiekuńczych; 

b. pomoc w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem 

osób niepełnosprawnych żyjących w placówkach opiekuńczych; 

c. niwelowanie wykluczenia społecznego poprzez integrację osób niepełnosprawnych 

żyjących w placówkach opiekuńczych ze środowiskiem zewnętrznym; 

d. poprawę warunków i jakości życia osób niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem osób żyjących w placówkach opiekuńczych; 
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e. wspieranie całościowego rozwoju osób niepełnosprawnych ze szczególnym 

uwzględnieniem osób żyjących w placówkach opiekuńczych; 

f. obronę interesów osób niepełnosprawnych.  

 

§ 3 

Stowarzyszenie działa w ramach obowiązującego porządku prawnego oraz niniejszego statutu. 

§ 4 

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez: 

a. trening sportowy;  

b. organizację i udział w obozach rehabilitacyjnych, leczniczych, edukacyjnych, 

sportowych, wypoczynkowo- rekolekcyjnych; 

c. organizację i udział w imprezach integracyjnych, sportowych, edukacyjnych, 

religijnych, kulturalnych ( przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20.03.2009r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych); 

d. szkolenie, edukację osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach 

inwalidzkich ze szczególnym uwzględnieniem osób żyjących w placówkach 

opiekuńczych oraz kadry i opiekunów;  

e. pomoc w zakupie zaopatrzenia ortopedycznego, sprzętu sportowego, pomocy 

naukowych i innych, niezbędnych do realizacji celów statutowych określonych w § 2 , 

p. 3, pp. a-f; 

f. pomoc w organizowaniu i finansowaniu leczenia; 

g. informacje i publikacje związane z prowadzoną działalnością;  

h. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

o podobnych celach i założeniach statutowych.  

Rozdział II 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 5 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. Zwyczajnych;  

b. Wspierających;  

c. Honorowych.  

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych, która akceptuje cele i Statut Stowarzyszenia, jest obywatelem 

RP lub cudzoziemcem, w tym również nie mającym miejsca zamieszkania na terytorium RP.  

3. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna posiadająca osobowość prawną lub 

fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca cele i Statut 
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Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

4. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona we wspieraniu 

działalności Stowarzyszenia. Tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia” nadaje Walne 

Zebranie, działając na wniosek Zarządu. Walne Zebranie może pozbawić tytułu "Honorowego 

Członka Stowarzyszenia" w sytuacjach określonych w §13, pkt. 1 a, b, e, f. 

§ 6 

1. W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji kandydata 

zaopiniowanej przez dwóch członków zwyczajnych.  

 

2. Od uchwał Zarządu w sprawie odmowy lub przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia służy 

osobie zainteresowanej odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 1 miesiąca od doręczenia 

decyzji.  

§ 7 

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia a w szczególności: 

a. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze;  

b. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia;  

c. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.  

§ 8 

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo do aktywnej działalności w Stowarzyszeniu z 

tym, że nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 9 

1. Obowiązkiem członków jest:  

a. czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia;  

b. regularne opłacanie składek członkowskich;  

c. przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

 

2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku czynnego uczestnictwa w pracach 

Stowarzyszenia oraz opłacania składek członkowskich.  

§ 10 

1. Członkostwo ustaje na skutek:  

a. zgonu, utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości 

prawnej przez osobę prawną;  
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b. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, złożonego na piśmie Zarządowi;  

c. skreślenia z listy członków na mocy uchwały Zarządu z powodu nie wywiązywania się 

z obowiązków członka Stowarzyszenia 

d. wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zebrania w przypadku nie wypełniania 

obowiązków statutowych i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia  

e. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z 

niskich pobudek lub skazania na karę dodatkową utraty praw publicznych;  

f. rozwiązania się Stowarzyszenia.  

 

2. Od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 1 miesiące od doręczenia decyzji. Uchwała Walnego 

Zebrania Członków jest ostateczna.  

 

Rozdział III 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 11 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków (zwane dalej "Walnym Zebraniem");  

b. Zarząd;  

c. Komisja Rewizyjna.  

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne 

lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd raz do roku z własnej inicjatywy.  

 

4. Zwołanie Walnego Zebrania powinno nastąpić na 3 tygodnie przed jego terminem, o czym 

Zarząd powiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia za pisemnym potwierdzeniem lub 

listem poleconym z dokładnym podaniem dnia, godziny, miejsca i porządku obrad.  

 

5. Walne Zebranie nadzwyczajne może odbywać się w każdym czasie. Jest zwoływane przez 

Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 

1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  

 

6. Walne Zebranie nadzwyczajne zwołuje Zarząd w okresie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 

otrzymania wniosku w tej sprawie o czym powiadamia wszystkich członków za pisemnym 

potwierdzeniem lub listem poleconym.  

 

7. W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz 

członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście z głosem doradczym.  
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8. Walne Zebranie odbywa się w pierwszym terminie przy obecności minimum połowy plus jeden 

członków zwyczajnych lub rozpoczyna się 30 minut po pierwszym terminie czyli w drugim 

terminie bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.  

9. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w trybie jawnym głosowania, zwykłą większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków tych władz, o ile postanowienia 

Statutu nie stanowią inaczej. 

10. Uchwały władz sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Statutu są 

nie ważne. 

§ 12 

Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 

a. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i bilansu z finansowej działalności 

Zarządu;  

b. ocena działalności Zarządu;  

c. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;  

d. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Stowarzyszenia;  

e. wybór i odwołanie w głosowaniu jawnym członków Komisji Rewizyjnej;  

f. wybór i odwołanie w głosowaniu jawnym członków Zarządu; 

g. zatwierdzanie, w głosowaniu jawnym, zmian w składzie członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej dokonywanych na drodze kooptacji  

h. zatwierdzanie i odwoływanie pełnomocników i prokurentów 

i. przyjmowanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej;  

j. ustalenie regulaminu pracy Walnego Zebrania;  

k. podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie;  

l. wykluczanie członków Stowarzyszenia;  

m. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia Członka Honorowego 

Stowarzyszenia;  

n. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;  

o. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;  

p. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.  

§ 13 

1. Zarząd w składzie 3 osobowym jest organem wykonawczym i przedstawicielskim 

Stowarzyszenia. Walne Zebranie wybiera 3 członków Zarządu.  

2. Pierwszy Zarząd zostaje wyłoniony spośród członków założycieli Stowarzyszenia na 

zebraniu konstytucyjnym. 

3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata do chwili wyboru nowego Zarządu.  
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4. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie Zarządu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Zmiana składu Zarządu musi być zatwierdzona przez najbliższe Walne Zebranie, zwołane 

do 14 dni od dnia dokonania przez Zarząd kooptacji. Jeżeli Walne Zebranie nie zatwierdzi 

zmienionego składu Zarządu zostają przeprowadzone nowe wybory Zarządu. 

5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają podczas głosowania jawnego, zwykłą 

większością głosów w obecności 3 członków Zarządu.  

6. Zarząd może wyznaczyć pełnomocników i prokurenta. Pełnomocnik,  prokurent 

rozpoczyna pełnienie funkcji po zatwierdzeniu  przez Walne Zebranie. 

7. Za pracę w Zarządzie jego członkowie nie pobierają wynagrodzenia. 

§ 14 

Do kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Stowarzyszenia, w tym: 

a. wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Zarządu oraz skarbnika 

Stowarzyszenia;  

b. ustalenie regulaminu pracy Zarządu;  

c. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

d. wyznaczanie pełnomocników i prokurentów; 

e. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;  

f. inicjowanie i realizowanie bieżącego programu działalności Stowarzyszenia zgodnie z 

ustaleniami Walnego Zebrania;  

g. zwoływanie Walnego Zebrania;  

h. zarządzanie mieniem Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą budżetową Walnego Zebrania;  

i. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej; 

j. przyjmowanie i skreślanie członków;  

k. prowadzenie ewidencji członków.  

§ 15 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru Stowarzyszenia, nie podlegającym 

w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru Zarządowi i składa się z dwóch 

osób. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera między sobą przewodniczącego oraz zastępcę. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.  

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata do chwili wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. 
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5. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 

uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje pozostały członek 

Komisji.  

6. Zmianę składu Komisji musi zatwierdzić Walne Zebranie na swym najbliższym 

posiedzeniu. 

§ 16 

1.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrola przestrzegania przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia;  

b. kontrolowanie działalności Zarządu;  

c. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;  

d. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą wziąć udział w każdym posiedzeniu władz 

Stowarzyszenia.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą przeglądać protokoły i pisma władz 

Stowarzyszenia.  

4. Za pracę w Komisji Rewizyjnej jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.  

§ 17 

W Zarządzie i Komisji Rewizyjnej mogą zasiadać jedynie osoby, które nie były skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.  

 

Rozdział IV 

MAJĄTEK  I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 18 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, zapisów, darowizn, 

subwencji, sponsoringu, zbiórek,  imprez sportowych, ofiarności społecznej, lokat, odsetek 

bankowych, środków pomocowych krajowych i unijnych (przy przestrzeganiu przepisów 

ustawy z dnia 15.03.1933r. o zbiórkach publicznych); 

 

2. Umowy, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego i inne oświadczenia woli, które pociągają 

za sobą zobowiązania finansowe Stowarzyszenia, wymagają podpisu co najmniej 2 członków 

Zarządu lub Prokurenta i jednego członka Zarządu. W innych sprawach oświadczenia może 

składać jeden członek Zarządu lub wyznaczony przez Zarząd Prokurent.  

 

3. Stowarzyszenie nie może:  
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a. przekazywać lub wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków oraz osób 

im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób nie związanych ze 

Stowarzyszeniem;  

b. udzielać pożyczek członkom lub ich rodzinom;  

c. dokonywać na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów 

towarów i usług u podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia a 

także członkowie ich rodzin,  

d. wykorzystywać majątku Stowarzyszenia przez jego członków na zasadach innych niż w 

stosunku do innych osób.  

 

Rozdział V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

1. Zmian w Statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów 

w obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub 

w drugim terminie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu.  

2. Rozwiązania Stowarzyszenia może dokonać Walne Zebranie większością 2/3 głosów w 

obecności, co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.  

3. Walne Zebranie wskaże w drodze uchwały inne Stowarzyszenie lub Fundację realizujące cele 

statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, którym przekazany zostanie w całości majątek 

rozwiązywanego Stowarzyszenia.  

4. Walne Zebranie stosowną uchwałą określi tryb rozwiązania Stowarzyszenia i likwidacji majątku 

Stowarzyszenia i wyznaczy likwidatora.  

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o 

Stowarzyszeniach.  


