STATUT
Stowarzyszenia Rodzin Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb”
z siedzibą w Lublinie

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
1. Nazwa stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty
Skarb”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego
statutu i posiada osobowość prawną.
§ 3
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeŜona.
§4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zadania
§5
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z
Zespołem Downa i członkom ich rodzin oraz w miarę moŜliwości innym osobom z
upośledzeniem umysłowym i fizycznym.
2. Osoby z Zespołem Downa oraz inne osoby z upośledzeniem umysłowym i fizycznym,
zwane są dalej „podopiecznymi”.
3. Do szczegółowych zadań Stowarzyszenia naleŜy między innymi:
a) rehabilitacja i terapia podopiecznych,
b) zapewnienie podopiecznym odpowiednich warunków w zakresie dostępu do edukacji,
kultury, sportu, turystyki, ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej,
c) udzielanie podopiecznym poradnictwa i pomocy prawnej oraz psychologicznej,
d) dąŜenie w miarę moŜliwości do zapewnienia podopiecznym godziwej egzystencji i

zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych w przypadku śmierci ich rodziców, opiekunów
prawnych albo w innych szczególnie uzasadnionych wypadkach,
e) występowanie do odpowiednich władz Rzeczypospolitej Polskiej stanowiących prawo z
wnioskami w zakresie unormowań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych,
f) współpraca z organami władzy państwowej, samorządowej i innymi organizacjami
pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, fundacjami, a
takŜe placówkami i osobami fizycznymi dla realizacji celów statutowych.
§ 6
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Dla wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani
pracownicy.
3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje
prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem
zadań statutowych z zastrzeŜeniem § 21 ust. 4 statutu.
4. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach słuŜących
realizacji jego zadań statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczany na realizację zadań statutowych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą sie na:
1/ członków zwyczajnych,
2/ członków wspierających,
3/ członków honorowych.
§9
1. Członkiem zwyczajnym moŜe być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:
- akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia
- daje rękojmię czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia
- złoŜy deklarację członkowską.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być osoba fizyczna posiadająca
obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, jak i będąca cudzoziemcem, takŜe nie mająca
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna (która spełnia wymogi określone w §
9 ust.1) lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na
jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna ( spełniająca wymogi określone w § 9
ust. 1), która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny
sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
6. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek Zarządu lub 1/3 liczby wszystkich członków zwyczajnych.
§ 10
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach itp. organizowanych przez władze
Stowarzyszenia,
c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e) noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
§ 11
1. Członek wspierający jak i członek honorowy z wyjątkiem czynnego i biernego prawa
wyborczego, posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego określone w § 10 ust. 1 lit.
b)-e) statutu z tym, Ŝe członek honorowy dodatkowo zwolniony jest z obowiązku opłacania
składek członkowskich.
2. Członek wspierający jak i członek honorowy mają prawo brać udział – z głosem
doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynaleŜności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres jednego roku,
d) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego
karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia Zarządu w przypadku raŜącego
naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz
zasad etyki.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany
jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub
wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w
terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego
Zebrania jest ostateczna.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust. 2.

Rozdział IV
Władze
§ 13
1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Komisja Rewizyjna,
c) Zarząd.
2. Organy Stowarzyszenia, z wyjątkiem Walnego Zebrania Członków, są wybieralne i mają
charakter kadencyjny. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Zarządu mogą być odwołani przed
upływem kadencji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej i Zarządu trwa 5 lat, wygasa z chwilą przyjęcia przez
Walne Zebranie Członków sprawozdań z ich działalności.
4. Wybory do Komisji Rewizyjnej i Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym, spośród
nieograniczonej liczby członków. Wymóg tajności obowiązuje równieŜ przy odwoływaniu
członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu.
5. Nie moŜna łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

§ 14
1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał.
2. Walne Zebranie członków jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Stowarzyszenia w pierwszym
terminie i co najmniej 1/4 ogółu członków w drugim terminie, który moŜe być wyznaczony
o godzinę później tego samego dnia.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jeŜeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków
§ 15
1. Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia o charakterze
przedstawicielskim oraz uprawnieniach stanowiących.
2. W walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 16
1. Walne Zebranie Członków moŜe być zwykłe lub nadzwyczajne.
2. Zwykłe Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w ciągu pierwszego kwartału roku
kalendarzowego.
3. Walne Zebranie Członków moŜe skutecznie obradować bez względu na liczbę
uczestników w drugim terminie, który moŜe być wyznaczony o godzinę później tego
samego dnia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na

Ŝądanie komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia w ciągu 14 dni
od zgłoszenia takiego Ŝądania. W wypadku, gdy zarząd nie chce lub nie moŜe zwołać
Walnego Zebrania Członków, uprawnienie powyŜsze wykonuje Komisja Rewizyjna.
5. śądanie, o którym mowa w punkcie 4 powinno zawierać termin, miejsce oraz porządek
obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. W wypadku zmiany Statutu oraz rozstrzygania odwołania od uchwały o wykluczeniu
członka ze Stowarzyszenia, niezbędna jest większość 2/3 waŜnie oddanych głosów, w
obecności więcej niŜ połowy aktualnej liczby członków Stowarzyszenia.
7. Na Ŝądanie 1/5 członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków, zarządza się
głosowanie tajne w kwestiach, które nie wymagają obligatoryjnej tajności głosowania.
§ 17
1. Zwołanie Walnego Zebrania Członków dokonuje sie przez wywieszenie ogłoszenia na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Stowarzyszenia. Członków honorowych i wspierających
powiadamia się przez wysłanie listów poleconych.
2. Powiadomienie powinno być dokonane nie później niŜ 14 dni przed datą Walnego
Zebrania Członków.
§ 18
1. Do zadań Walnego Zebrania Członków naleŜy w szczególności:
a) uchwalanie regulaminu i porządku obrad walonego Zebrania Członków,
b) przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
c) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
d) uchwalanie wieloletnich programów pracy Stowarzyszenia,
e) uchwalanie wieloletnich planów finansowych,
f) rozpoznawanie odwołań członków wykluczonych ze Stowarzyszenia przez Zarząd,
g) zatwierdzanie emblematu i legitymacji członkowskiej Stowarzyszenia,
h) nadawanie i pozbawianie honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu,
i) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu i jego wykładni,
j) podejmowanie uchwał w przedmiocie składek czonkowskich,
k) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i bilansów.
2. Walne Zebranie Członków moŜe zająć się kaŜdą sprawą nie zastrzeŜoną do właściwości
innych organów Stowarzyszenia oraz podjąć stosowne rozstrzygnięcia.
3. Walne Zebranie Członków moŜe powołać komisje regulaminową dla podejmowania prac
nad wewnętrznymi aktami normatywnymi Stowarzyszenia.
4. Walne Zebranie Członków moŜe powołać stałe lub doraźne komisje problemowe,
określając przedmiot i sposób ich działania.

Komisja Rewizyjna
§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego, zastępcy i
sekretarza.
§ 20
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy w szczególności:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
c) składanie Walnemu Zebraniu Członków wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący co najmniej dwukrotnie w
ciągu roku.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są wpisywane do Księgi Uchwał.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu,
- być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenie w wysokości wyŜszej niŜ określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Zarząd
§ 22
1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z prezesa jako przewodniczącego, zastępcy prezesa, skarbnika i
sekretarza.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
4. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zarządu wybierają samodzielnie ze swego grona
osoby sprawujące poszczególne funkcje w Zarządzie – w tym terminie następuje
ukonstytuowanie sie Zarządu.
5. Tylko z waŜnych powodów moŜna zrezygnować z funkcji członka Zarządu w czasie
kadencji.
§ 23
1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze
Statutu oraz deklaracji i programów działania przyjętych przez Walne Zebranie Członków.
2. Do zadań Zarządu naleŜy w szczególności:
a) organizacja pracy stowarzyszenia,
b) sporządzanie rocznych bilansów i sprawozdań finansowych,
c) opracowanie projektów wieloletnich planów finansowych,
d) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności,
e) sporządzanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia,
f) zarządzanie działalnością Stowarzyszenia,
g) zatrudnianie pracowników na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło,
h) dokonywanie czynności prawnych niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia,
i) nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
k) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o powołanie komisji wymienionych w §
18 ust. 3 i 4.
§ 24
1. Zarząd podejmuje decyzje na swoich posiedzeniach.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeby, w odstępach nie dłuŜszych niŜ
dwa miesiące.
3. Uchwały Zarządu są wpisywane do Księgi Uchwał.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz uprawniony jest Prezes Zarządu
działający łącznie z drugim członkiem Zarządu.
§ 25
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych
kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób
członków władz nie moŜe przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.
2. W razie, gdyby pomimo powyŜszego uzupełnienia, skład ilościowy organu nie był
wystarczający do działania, Zarząd w ciągu 30 dni zwołuje Walne Zebranie Członków,
które wybiera nowego członka Zarządu.

Rozdział V
Majątek
§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz prawa
niematerialne otrzymane lub nabyte na własność albo do korzystania.
2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a) okresowych i jednorazowych składek członkowskich,
b) własnej działalności gospodarczej,
c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
d) darowizn, spadków i zapisów,
e) subwencji i dotacji,
f) zbiórek publicznych.
3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, oświadczenie o przyjęciu
spadku składa Zarząd.
§ 27
1. Dla prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej Zarząd tworzy zakłady
i powołuje kierowników.
2. Wpływy z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone tylko na realizację zadań
statutowych Stowarzyszenia.
§ 28
Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upowaŜniony jest
Zarząd w osobach Prezesa i Skarbnika.
§ 29
Zabronione jest:
a) udzielanie poŜyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małŜeńskim 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) przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz członków stowarzyszenia, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich,
d) dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 30
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności więcej niŜ
połowy aktualnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
Statut oraz jego zmiany wchodzą w Ŝycie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.

