Tekst jednolity na dzień 09 czerwca 2018 r.

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenia

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Syndrom – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa (nazwa
skrócona Stowarzyszenie Syndrom), zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane, działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i posiada
osobowość prawną.
§4
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Zielona Góra.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych, a także międzynarodowych
organizacji o tym samym bądź podobnym zakresie działania.
§6
Stowarzyszenie może współpracować z odpowiednimi pod względem realizowanego celu
organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.
§7
Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską, której wzór zostanie zatwierdzony przez
właściwy organ administracji państwowej. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania określi ustalony
przez Zarząd Stowarzyszenia regulamin.
§8
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do realizacji swoich celów.
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ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§9
Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia
osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa, osobom zagrożonym
marginalizacją społeczną oraz ich rodzinom lub opiekunom prawnym.
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. Organizowanie i prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, edukacyjnej, leczniczej,
kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z Zespołem
Downa.
2. Organizowanie pomocy lekarskiej, prawnej, materialnej itp. dla osób z Zespołem Downa i ich
rodzin.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób
niepełnosprawnych.
4. Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji
psychofizycznej i adaptacji społecznej osób z Zespołem Downa.
5. Prowadzenie szkolenia kadr dla potrzeb terapii osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
przeznaczając cały dochód na działalność, o której mowa w Rozdziale II § 9.
7. Tworzenie i prowadzenie placówek dziennych o wielospecjalistycznych, kompleksowych
programach rehabilitacyjnych, edukacyjnych i rozwijających dla dzieci i młodzieży.
8. Tworzenie i prowadzenie programów wspierających maksymalnie niezależne, samodzielne,
aktywne życie oraz uczestnictwo w życiu społecznym osób dorosłych, zwłaszcza przygotowanie do
pracy, zatrudnienie, mieszkalnictwo chronione, życie kulturalne i rekreacja.
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ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych.
2. Honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 13
Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wybory władz Stowarzyszenia.
2. Udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie.
§ 14
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie
Członków.
§ 15
Zarząd Stowarzyszenia może w szczególnych przypadkach ustalić składkę niższą niż ogólnie przyjęta,
względnie zwolnić z opłat.
§ 16
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie.
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2. Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich
pomimo pisemnego upomnienia.
3. W wypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty
praw publicznych.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
5. Śmierci członka.
§ 17
1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków osobo szczególnie
dla Stowarzyszenia zasłużonym.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego. Zwolniony jest z opłacania
składek członkowskich.
3. Członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada biernego ani czynnego prawa
wyborczego.
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków.
b) Zarząd.
c) Komisja Rewizyjna.
d) Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o
wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
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(Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz.984 oraz z
2003r.Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 19
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co najmniej
raz w roku.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór prezesa i pozostałych członków Zarządu.
5. Podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawianiu godności członka honorowego na wniosek
Zarządu.
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
§ 21
Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosownia w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych.
§ 22
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powiadamia się
członków co najmniej 3 tygodnie przed terminem zebrania.
§ 23
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek
Komisji rewizyjnej lub na pisemny wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
§ 24
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
a) prezes

Tekst jednolity na dzień 09 czerwca 2018 r.

b) zastępca prezesa
c) sekretarz
d) skarbnik
e) od dwóch do pięciu członków Zarządu (o ich liczbie decyduje przed wyborami Walne Zebranie
Członków)
2. Walne Zebranie Członków w tajnym głosowaniu prezesa Stowarzyszenia spośród kandydatów
zgłoszonych z sali.
3. Pozostałych członków Zarządu w tajnym głosowaniu wybiera Walne Zebranie Członków spośród
kandydatów zgłoszonych z sali, którzy rozdzielają funkcje między siebie.
4. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Jeżeli w okresie kadencji Zarządu zaprzestanie w nim działalności więcej niż 1/3 członków, Zarząd
może dokooptować do swojego składu brakującą liczbę członków. Kadencja dokooptowanych
członków kończy się z upływem dnia na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.
§ 25
1. Komisję Rewizyjną wybiera w tajnym głosowaniu Walne Zebranie Członków spośród kandydatów
zgłoszonych z sali.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona
Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą zostać osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Członkowie komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3
marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,
poz. 306, z 2001. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz.984 oraz z 2003r.Nr 45,
poz. 391 i Nr 60, poz. 535).
§ 26
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i
gospodarności,
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b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i
uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej, preliminarza budżetowego i
zatwierdzania bilansów.
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
4. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku trwałego
Stowarzyszenia, a także prowadzenia jego działalności finansowej.
5. Podejmowanie uchwał i przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych.
6. Czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia przepisów statutu.
7. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
8. Powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz nadawanie im statutu i
regulaminu.
9. Podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania
Członków.
10. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu.
§ 28
Sąd Koleżeński składa sie z trzech członków spośród których wybiera się Przewodniczącego.
§ 29
1. Sąd Koleżeński wybiera się dla rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, które
wynikły w obrębie Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński ma do dyspozycji następujące kary:
a) upomnienie
b) nagana
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c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się w terminie 30 dni
do Walnego Zebrania Członków, którego rozstrzygnięcia są ostateczne.

ROZDZIAL V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 31
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. Składki członków.
2. Wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.
3. Dotacje, darowizny, subwencje i zapisy.
4. Wpływy z uczestnictwa w szkoleniach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Wpływy z działalności gospodarczej.
§ 32
1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w
stosunku do jej członków, członków organów 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".
2. Stowarzyszenie nie przekazuje 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.
3. Stowarzyszenie nie wykorzystuje 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 ze statutowego celu Stowarzyszenia.
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4. Stowarzyszenie nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.
5. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat i/lub darowizn gotówkowych większych niż 15 tys. euro.
§ 33
1. Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych opiewających na kwotę poniżej 5 tys. zł
wymagany jest podpis prezesa lub zastępcy prezesa.
2. Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych opiewających na kwotę powyżej 5 tys. zł
wymagane są podpisy dwóch osób działających łącznie spośród prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika.
3. Osoby wymienione w punkcie 2 mogą upoważnić pisemnie inną osobę do podpisywania
dokumentacji w ściśle określonym zakresie.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34
Wszelkie zmiany w statucie podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy
obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowanie w pierwszym terminie, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych.
§ 35
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w
drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na który mają być przeznaczone majątek i
fundusze Stowarzyszenia.
3.Uchwała Walnego Zebrania Członków o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega
zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

