Towarzystwo Przyjaciół Downa
w Grudziądzu

STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział pierwszy
"Postanowienia ogólne"
§ 1. Stowarzyszenie, zwane dalej w treści statutu "Stowarzyszeniem", działa pod nazwą
"Towarzystwo Przyjaciół Downa" i może używać skrótu "TowPeDe".
§ 2. Terenem działania jest obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3. Siedzibą władz jest Grudziądz.
§ 4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§ 5. Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest ustawa z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tj. - Dz.LT. Nr 79 z2001 r/poz.855 ze zm.) i niniejszy statut.
Stowarzyszenie może uchwalać regulaminy.
§ 6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§ 7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 8. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr
96, poz.873 ze zm.)

Rozdział drugi
"Cele i sposoby ich realizacji
§ 1. Cele Stowarzyszenia to w szczególności:
1. propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie w realizacji wszelkich
inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i
kulturowej osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin;
2. upowszechnianie wiedzy o zespole Downa i innych niepełnosprawnościach
umysłowych;
3. integracja osób niepełnosprawnych intelektualnie;
4. dbałość o sport, rekreację, turystykę i wypoczynek osób niepełnosprawnych
intelektualnie;
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5. tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
6. tworzenie miejsc zamieszkania dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;
7. pomoc rodzinom i opiekunom wychowującym dzieci z zespołem Downa w
rozwiązywaniu ich problemów (medycznych, terapeutycznych, pedagogicznych,
adaptacyjnych i in.);
8. wspieranie badań naukowych dotyczących zespołu Downa;
9. podejmowanie inicjatyw legislacyjnych związanych z przedmiotem działalności
Stowarzyszenia;
10. rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie;
11. aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie;
§ 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Redagowanie, wydawanie i dystrybucję broszur, czasopism i książek dotyczących
niepełnosprawności umysłowych;
2. Prowadzenie wypożyczalni czasopism i książek o w/w tematyce oraz pomocy
terapeutycznych;
3. Organizowanie i prowadzenie zajęć terapii ruchowej, logopedycznej, pedagogicznej i
innej, której celem jest stymulacja ogólnego rozwoju dzieci z zespołem Downa;
4. Organizowanie seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów służących
przedstawianiu problemów ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i sposobów ich
rozwiązywania;
5. Tworzenie i prowadzenie przedszkoli oraz szkół specjalnych i integracyjnych;
6. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;
7. Tworzenie i prowadzenie budownictwa chronionego oraz innych form mieszkalnictwa
dla osób niepełnosprawnych umysłowo;
8. Organizowanie różnych form wypoczynku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
ich rodzin i opiekunów;
9. Prowadzenie ośrodków wypoczynkowych przeznaczonych na w/w cel;
10. Prowadzenie grup wsparcia i telefonu zaufania dla rodziców i opiekunów;
11. Organizowanie różnych form arteterapii;
12. Prowadzenie hoteli, moteli i restauracji;
13. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
14. Sprzątanie i czyszczenie obiektów;
15. Inne usługi mające na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych
umysłowo.
§ 3. Każda z form działalności wymienionych w paragrafie poprzedzającym może być
prowadzona odpłatnie lub nieodpłatnie.
1. Działalność nieodpłatna:


wydawanie książek;
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wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
pozostała działalność wydawnicza;
działalność bibliotek;
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
wychowanie przedszkolne;
szkoły podstawowe;
szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych;
pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
dzialalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
niespecjalistyczne sprzątanie i czyszczenie obiektów przemysłowych;
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
działalność fizjoterapeutyczna;
opieka dzienna nad dziećmi;
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

2. Działalność odpłatna:
















wydawanie książek;
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
pozostała działalność wydawnicza;
działalność bibliotek;
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
wychowanie przedszkolne;
szkoły podstawowe;
szkoły specjalne przysposabiające do pracy;
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
niemieszkalnych;
pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych;
działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
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obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
niespecjalistyczne sprzątanie i czyszczenie obiektów przemysłowych;
pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;
działalność fizjoterapeutyczna;
opieka dzienna nad dziećmi;
restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne.

§ 4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele samodzielnie lub współpracując z innymi osobami
prawnymi lub fizycznymi, w kraju i zagranicą.
§ 5. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może powołać inne organizacje
przewidziane prawem.
§ 6. Stowarzyszenie realizuje swoje cele dzięki społecznej pracy członków i sympatyków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

Rozdział trzeci
"Członkowie Stowarzyszenia"
§ 1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia deklarująca chęć
realizowania celów Stowarzyszenia oraz która złożyła deklarację członkowską. Członkostwo
Stowarzyszenia uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały
podjętej zwykłą większością głosów. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet
członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni.
§ 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna udzielająca
Stowarzyszeniu wsparcia w różnorakiej postaci na podstawie uchwały Zarządu. Wniosek
zainteresowanego powinien zawierać formy i zakres deklarowanej pomocy.
§ 4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna , która w sposób szczególny
przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia. Walne Zebranie Stowarzyszenia decyduje
o nadaniu tego członkostwa w drodze uchwały podjętej w głosowaniu na wniosek Zarządu
lub 1/3 członków zwyczajnych. Do ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 2/3 głosów
"za" z liczby członków biorących udział w głosowaniu.
§ 5. Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym do
występowania z wnioskami do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących
celów i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz do udziału w Walnym Zebraniu z czynnym i
biernym prawem wyborczym.
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§ 6. Członkowie zwyczajni mają obowiązek aktywnego popierania i uczestniczenia w
realizacji celów Stowarzyszenia, dbania o jego dobre imię i interesy, opłacania składek
członkowskich oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 7. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia i
w Walnym Zebraniu, jednakże tylko z głosem doradczym. Mogą oni zgłaszać wnioski i
propozycje do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania - co do działalności
Stowarzyszenia.
§ 8. Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał
władz Stowarzyszenia.
§ 9. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
1. rezygnację pisemną złożoną do Zarządu,
2. wykluczenie przez Zarząd za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami
Stowarzyszenia,
3. wykluczenie przez Zarząd z powodu zaniechania prowadzenia działalności w
Stowarzyszeniu i na jego dobro oraz nie wykazywaniu zainteresowania jego
działalności i celami


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia i skreślenia, członkowi przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest
ostateczna.

§ 10. Prawa członków osób fizycznych wygasają także na skutek śmierci tych osób, zaś w
odniesieniu do osób prawnych na skutek utraty przez nie osobowości prawnej, rezygnacji,
skreślenia lub wykluczenia przez Zarząd.

Rozdział czwarty
"Władze Stowarzyszenia"
§ 1. Władzami Stowarzyszenia Są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
Funkcji we władzach wymienionych w niniejszym paragrafie w pkt. 2 i pkt. 3 nie można
łączyć.
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§ 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia
Statutu nie stanowią inaczej.
§ 3. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków brak jest
quorum, o którym mowa w ust. 1 wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być
podejmowane zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi
termin posiedzenia powinien być podany w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu i nie
może być wyznaczony wcześniej niż godzinę po terminie jego rozpoczęcia.
§ 4. Porządek obrad ustala Zarząd. Członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo do
wniesienia nowych punktów do porządku obrad.
§ 5. Walne Zebranie Członków:
1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy
członkowie zwyczajni Stowarzyszenia znajdujący się na liście członków w dniu
podjęcia przez Zarząd decyzji o zwołaniu Walnego Zebrania. Każdemu członkowi
przysługuje jeden głos. Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w
Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie raz na rok, powiadamiając o terminie, co najmniej na
14 dni przed Walnym Zebraniem.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:










uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
uchwalanie programu i podejmowanie uchwały w sprawie kierunków działania,
powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
udzielanie absolutorium Zarządowi,
podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
przyznawanie członkostwa honorowego,
rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu.

5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie:




z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie do 2 miesięcy od daty otrzymania
wniosku,
na pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych w terminie do 2 miesięcy od daty
otrzymania wniosku.
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§ 6. Zarząd:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.













Zarząd składa się z minimum 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Zarząd podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona Prezesa,
Wiceprezesa i Sekretarza, przy czym podział funkcji w pierwszym Zarządzie uchwala
Komitet Założycielski.
W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w skład Zarządu lub też cały Zarząd,
mogą być odwołani przez Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Walne Zebranie.
W przypadku ustąpienia członka Zarządu Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji,
Zarząd na jego miejsce wybiera, nowego członka Zarządu spośród członków
Stowarzyszenia. W ten sposób można uzupełnić skład Zarządu do 1/3 składu
pochodzącego z wyboru.
Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na
pół roku oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia zwołuje Prezes lub
Wiceprezes, powiadamiając o jego terminie wszystkich członków Zarządu i Komisję
Rewizyjną.
Uchwały Zarządu wymagają dla swej ważności obecności co najmniej dwóch
członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i zapadają zwykłą większością
głosów, zaś w przypadku ich równości decyduje głos Prezesa.
Do kompetencji Zarządu należy:
zatwierdzenie planu finansowego (budżetu),
zatwierdzenie bilansu finansowego,
opracowywanie sprawozdań,
reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał dotyczących obrotu ruchomościami i nieruchomościami,
rozporządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w tym zaciąganie zobowiązań
finansowych,
zorganizowanie biura i zatrudnianie pracowników,
przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie, wykluczanie oraz
udzielanie upomnień członkom Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich,
zwoływanie Walnych Zebrań,
podejmowanie decyzji o prowadzeniu działalności gospodarczej dla uzyskania
środków niezbędnych do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

10. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa 1-osobowo każdy z członków Zarządu.
11. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia i przy zachowaniu zasad
reprezentacji określonych w ustępie 10 - reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz wobec organów państwa oraz osób fizycznych i prawnych w Polsce i za granicą.

Towarzystwo Przyjaciół Downa w Grudziądzu
ul. Śniadeckich 6, 86-300 Grudziądz
NIP - 876-226-94-95
REGON – 871723824
NR KRS – 0000184623
Bank PEKAO S.A. I o/Grudziądz 89 1240 3998 1111 0010 0519 3436
www.towpedegrudziadz.pl
biuro@towpedegrudziadz.pl

Towarzystwo Przyjaciół Downa
w Grudziądzu

§ 7. Komisja Rewizyjna:
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych wybranych przez Walne
Zebranie.
3. Komisja Rewizyjna podczas pierwszego posiedzenia powołuje ze swego grona
Przewodniczącego.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej pozostali członkowie Komisji
wybierają na jego miejsce nowego członka spośród członków Stowarzyszenia. W ten
sposób można uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej do 1/3 składu pochodzącego z
wyboru.
5. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:







kontrola bieżącej działalności pracy Stowarzyszenia,
kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, bilansu, rachunku wyników oraz wyników
działalności gospodarczej, jeśli taka jest prowadzona przez Stowarzyszenie,
prawo do opiniowania planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładanie stosownych
wniosków Walnemu Zebraniu,
składanie przed Walnym Zebraniem Członków wniosku o udzielenie Zarządowi
absolutorium,
występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
prawo delegowania jednego ze swoich członków do uczestnictwa - bez prawa głosu w
pracach Zarządu Stowarzyszenia,

7. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku ich równości
decyduje głos Przewodniczącego.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej:





nie mogą wchodzić w skład Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami
Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia;
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
nie mogą otrzymywać zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w
wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 03.03.2000 r. O
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26/poz.
306 ze zm.).

9. W czasie trwania kadencji osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej lub też cała
Komisja Rewizyjna, mogą być odwołani przez Nadzwyczajne Walne Zebranie lub Walne
Zebranie.
10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
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11. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeb, jednakże nie rzadziej niż
raz na pół roku.

Rozdział piąty
"Majątek Stowarzyszenia"
§ 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, fundusze, nieruchomości,
ruchomości oraz inne elementy majątku trwałego nabyte w trakcie trwania działalności
statutowej, w szczególności:
1. spadki, darowizny, zapisy, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne i prawne, z
Polski i z zagranicy,
2. odsetki bankowe,
3. wpływy z ofiarności publicznej,
4. składki członkowskie,
5. dochody z własnej działalności gospodarczej,
6. inne wpływy i dochody uzyskane zgodnie z obowiązującym prawem.
§ 2. Majątek Stowarzyszenia służy jedynie i wyłącznie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może służyć do podziału między członków na ich majątek odrębny.
§ 3. Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia środków materialnych oraz innego
wsparcia osoby fizycznej lub prawnej bez podawania uzasadnienia
swego stanowiska.
§ 4. W celu zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia oraz uniemożliwienia
wyprowadzenia poza Stowarzyszenie majątku zakazuje się:




udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków Zarządu, członków Komisji
Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim 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”;
przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu,
członków Komisji Rewizyjnej 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
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wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu,
członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich;
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, członkowie Komisji
Rewizyjnej lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział szósty
„Rozwiązanie Stowarzyszenia"
§ 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podjętej większością 4/5
głosów członków zwyczajnych, przy obecności 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 2. Majątek Stowarzyszenia pozostały po spłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności
zostanie przekazany na cele statutowe lub na rzecz
organizacji o podobnym charakterze działalności.
§ 3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku zostanie ostatni zarząd pełniący funkcje
przed podjęciem uchwały o likwidacji.

Rozdział siódmy
"Przepisy końcowe"
§ 1. Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności, co
najmniej 2/3 członków zwyczajnych w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków
w drugim terminie.
§ 2. Wniosek o zmianę statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia powinien być przedłożony nie
później niż na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Komitet założycielski:




Grażyna Szynkielewicz,
Dorota Lipniewska,
Sławomir Łaszewski
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