
STATUT 
STOWARZYSZENIA

Ruch na Rzecz Godności Osób 
Niepełnosprawnych 

WYZWANIE



ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie: Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych 
WYZWANIE zwane dalej Ruchem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 
zrzeszeniem powołanym do podejmowania działań zmierzających do zmiany negatywnych 
postaw, uprzedzeń i stereotypów społecznych wobec niepełnosprawności  oraz 
popularyzowaniu wzorów godnego życia osób niepełnosprawnych.

2. Adresatem działań Ruchu są szczególnie niepełnosprawni intelektualnie w każdym 
wieku, ich rodziny i opiekunowie oraz osoby, które udzielają im wsparcia w płaszczyznach 
psychicznej, duchowej, społecznej i fizycznej. 

§ 2

1. Terenem  działania  Ruchu jest  obszar  Rzeczpospolitej  Polskiej  w  szczególności 
teren województwa kujawsko – pomorskiego.

2.  Siedzibą Ruchu jest  miasto Bydgoszcz.

3. Ruch może  prowadzić  działalność  poza  granicami  Rzeczpospolitej  Polskiej  oraz 
może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  o  podobnych  celach 
działania.  Decyzję  o  przystąpieniu  do  stowarzyszeń  o  których  mowa  wyżej  podejmuje 
Zarząd Ruchu. 

4. Ruch  może  współpracować  z  instytucjami  rządowymi,  samorządowymi  oraz 
pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 3



1. Ruch posiada logo organizacyjne  [ załącznik nr 1] oraz używa pieczęci zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

1. Ruch działa  zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz  statutem i  z  tego tytułu 
posiada osobowość prawną. 

2. Nadzór nad działalnością Ruchu sprawuje Prezydent Miasta Bydgoszczy.

§ 5

1. Ruch opiera  swoją  działalność  na  pracy  społecznej  ogółu  członków  oraz 
wolontariuszy uwzględniając w tym względzie obowiązujące przepisy prawne.

2. Do  prowadzenia  spraw  statutowych  Ruch może  zatrudniać  pracowników,  także 
spośród swoich członków. 

    ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

1. Ruch jest organizacją społeczną, której nadrzędnym celem jest stwarzanie osobom 
niepełnosprawnym   przestrzeni  życiowej  umożliwiającej    doświadczanie   siebie  jako 
osoby wartościowej indywidualnie i społecznie, co wynika z definicji ludzkiej godności, w 
tym  w szczególności:

- uaktywnianie potencjału osób niepełnosprawnych i sprawnych na rzecz wspólnie 
realizowanych działań,  

-  tworzenie, wspieranie i inicjowanie wszelkich przedsięwzięć zmierzających do 
aktywności religijnej i rozwoju duchowego niepełnosprawnych,

-  inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do przeciwdziałania 
wykluczeniu społecznemu osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

- promowanie działań na rzecz organizacji wolontariatu,

- podnoszenie jakości życia społecznego osób niepełnosprawnych nie opuszczających 



domu z powodu choroby, barier architektonicznych, warunków bytowych,

- informowanie społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych,

- propagowanie i inicjowanie nowatorskich działań na rzecz diagnozowania 
niepełnosprawności i sprawowania specjalistycznej opieki terapeutycznej.  

2. Ruch realizuje  swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej 
działalności  pożytku publicznego w zakresie :

PKD 94.99Z działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie 
indziej niesklasyfikowana 

    -  organizowanie zajęć muzycznych , prowadzenie amatorskiego zespołu muzycznego 
z udziałem osób sprawnych i niepełnosprawnych  działalność nieodpłatna i odpłatna

   - organizowanie zajęć plastycznych,  z rękodzielnictwa,  prowadzenie pracowni sztuk 
plastycznych skupiającej amatorskich artystów plastyków  w szczególności 
niepełnosprawnych działalność nieodpłatna i odpłatna

    - organizowanie środowiskowych imprez integracyjnych typu festyny, pikniki, 
dyskoteki klubowe,organizowanie koncertów, występów, spotkań muzycznych o różnym 
charakterze działalność nieodpłatna i odpłatna

    - organizacja, współpraca, promocja  wolontariatu  działalność nieodpłatna 

   -  promowanie niepełnosprawnych twórców w kraju i za granicą działalność odpłatna 

   -  organizowanie wyjazdów turystyczno- rekreacyjnych działalność  odpłatna 

PKD 88.99 Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

     -  prowadzenie akcji charytatywnych działalność nieodpłatna

     -  prowadzenie zajęć w formie klubów, kół zainteresowań,świetlic dla osób 
niepełnosprawnych w różnym wieku działalność nieodpłatna i odpłatna

PKD 88.10Z pomoc społeczna bez zakwaterowania

     -  odwiedzanie osób niepełnosprawnych w domach, prowadzenie zajęć  
poprawiających jakość ich życia w zakresie  fizycznym, umysłowym, społecznym 
działalność nieodpłatna 

PKD 85.60Z działalność wspomagająca edukację 
 
    -   porady i konsultacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin  działalność 

nieodpłatna 



PKD 59.20Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych

    -  wydawanie, promocja i dystrybucja nagrań amatorskiego zespołu muzycznego 
udziałem osób niepełnosprawnych  działalność  odpłatna

PKD 58.19 Z pozostała działalność wydawnicza 

    -  wydawanie , sprzedaż plakatów, albumów, reprodukcji amatorskich dzieł 
plastycznych wykonanych między innymi przez osoby niepełnosprawne działalność 
odpłatna

3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest:

 -  prowadzona działalność w sferze zadań publicznych, za które pobiera wynagrodzenie,

 -  sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby
bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności
w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych 
oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

 - sprzedaż przedmiotów darowizny.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 7

1. Członkowie Ruchu dzielą się na: 

- członków zwyczajnych,

- członków honorowych,

    - członków wspierających.

                                                                        § 8

1. Członkiem zwyczajnym Ruchu może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej 
Polskiej, który:

- jest osobą fizyczną,



- pragnie czynnie realizować cele Ruchu,

- zobowiąże się do opłacania składki członkowskiej,

- przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Ruchu ,

- złoży pisemną deklarację członkowską.

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje w oparciu o decyzję Zarządu 
Ruchu, wyrażoną w formie uchwały, podjętej nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od daty 
złożenia Deklaracji.

§ 9

1. Członkiem wspierającym może być  osoba prawna lub  fizyczna  posiadająca pełną 
zdolność  do  czynności  prawnych,  która  zobowiąże  się  do  przestrzegania  postanowień 
Statutu Ruchu i zadeklaruje pomoc materialną i duchową na rzecz Ruchu. 

2. Członkowie  wspierający  -  osoby  prawne  działają  w  Ruchu  za  pośrednictwem 
swojego przedstawiciela. 

3. Przyjęcie członka wspierającego następuje w oparciu o decyzję Zarządu Ruchu, 
wyrażoną w formie uchwały,  podjętej nie później, niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia 
Deklaracji. 

                                                                    

     § 10

1. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków 
osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów statutowych. 

2. Członkostwa honorowego pozbawia na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków.

§ 11

1. Członkowie założyciele po rejestracji Ruchu stają się członkami zwyczajnymi.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni Ruchu mają prawo do: 

- biernego i czynnego prawa wyborczego do władz, 



- zgłaszania postulatów i wniosków do Zarządu,

- korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej  działalności,

     - korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Ruchu w swojej działalności.

                                                               § 13

1. Członkowie honorowi i wspierający mają prawo do korzystania z uprawnień 
członkowskich wynikających ze statutowej działalności Ruchu.

                                                                § 14

1. Członkowie Ruchu zobowiązani są do: 

- aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań statutowych, 

- przestrzegania Statutu, uchwał i przepisów związanych z działalnością     Ruchu, 

- dbania o wysoki poziom moralno – etyczny i dobre imię Ruchu,§

- opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez    władze 
Ruchu, 

- uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków. 

                                                                       § 15

1. Członkostwo zwyczajne i wspierające Ruchu ustaje w przypadku: 

- dobrowolnego wystąpienia  zgłoszonego na piśmie, 

- rozwiązania się lub utraty osobowości prawnej, 

- skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek członkowskich przez okres 
roku po uprzednim pisemnym dwukrotnym upomnieniu,

- wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia 
prawa powszechnie obowiązującego, postanowień niniejszego Statutu i uchwał wydanych 
na jego podstawie,



- wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Ruchu lub w wypadku 
popełnienia czynu niegodnego członka Ruchu,

− zgonu członka.

2. Od uchwały o wykluczeniu członkowi przysługuje odwołanie się do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 30 dni.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE RUCHU

§ 16

1. Władzami Ruchu są:

- Walne Zebranie Członków,

- Zarząd,

- Komisja Rewizyjna.

§ 17

1. Kadencja wybieranych władz Ruchu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w
  głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie Członków zdecyduje inaczej.

       2.  W przypadku ustąpienia w czasie kadencji członków Zarządu lub Komisji 
 Rewizyjnej  władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

   3.   Liczba  członków  dokooptowanych  nie  może  przekroczyć  1/3  liczby  członków 
pochodzących z wyboru.

      4.   Ustępujący członek Władz Ruchu winien rozliczyć się z podjętych zobowiązań na 
rzecz Ruchu.

      5.  Władze Ruchu podejmują uchwały zwykłą większością głosów w  obecności co 
najmniej połowy członków.



§ 18

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Ruchu i zbiera się co najmniej 
jeden raz w roku.

2. Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze, sprawozdawczo – wyborcze 
albo nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji 
Rewizyjnej, na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Ruchu. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

- wybór Zarządu, w tym prezesa i Komisji Rewizyjnej,

- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
   Rewizyjnej,

- wytyczenie kierunków rozwoju i uchwalanie planów działalności Ruchu,

- ustalenie wysokości składek członkowskich,

- nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

- uchwalanie zmian  Statutu,

- rozpatrywanie odwołań,

- zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

§ 19

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

- z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 - z głosem doradczym – członkowie wspierający i  członkowie honorowi,

     - prawo zgłaszania kandydatów do władz Ruchu przysługuje członkom zwyczajnym 
i ustępującemu Zarządowi.



§ 20

1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków, 
Zarząd zawiadamia członków co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania 
Członków.

2. Walne Zebrania Członków jest ważne jeżeli uczestniczy w nim więcej niż 50% 
członków.

3. W przypadku braku quorum Zarząd wyznacza  drugi termin Walnego Zebrania 
Członków nie wcześniej jednak niż po upływie 1 godziny od pierwszego terminu.

4. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest ważne  bez względu na liczbę 
obecnych  członków uprawnionych do głosowania.

§ 21

1. Działalnością Ruchu kieruje Zarząd.

2. Zarząd składa się z 3 osób .

3. Prezesa i członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
jawnym, chyba, że Walne Zebranie Członków  postanowi inaczej.

4. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona wiceprezesa, i członka.

5.  Członkami Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

. 

§ 22

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

- reprezentowanie Ruchu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

- wykonywanie uchwał  Walnego Zebrania Członków,  

- zarządzanie majątkiem i funduszami Ruchu zgodnie z odpowiednimi  przepisami, 

-uchwalanie działań i planów  Ruchu, 

- ocena działalności Ruchu, 

- podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia i ustania członkostwa danej osoby w 
Ruchu, 

- opracowanie regulaminów Ruchu i Komisji Rewizyjnej. 



- ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Ruchu,

- zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

§ 23

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
dwa miesiące.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równości głosów decyduje 
głos przewodniczącego zebrania. 

       § 24

1. Komisja Rewizyjna składa się, przynajmniej, z 3 osób, w tym przewodniczącego i 
dwóch członków. 

2. Komisja  Rewizyjna  przeprowadza  co  najmniej  raz  w  roku  kontrolę  całokształtu 
działalności  Ruchu ze  szczególnym  uwzględnieniem  gospodarki  finansowej  pod 
względem celowości, rzetelności i gospodarności działań. 

3. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z 
ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 
może brać udział w posiedzeniach Zarządu Ruchu z głosem doradczym. 

6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz 
posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielania Zarządowi 
absolutorium. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

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

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



ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZE RUCHU

§ 25

1. Źródłami powstania majątku Ruchu są:

- składki członkowskie, 

 - darowizny, 

 - zapisy,

- spadki, 

- środki pochodzące z ofiarności publicznej,

- dochody z własnej działalności,

- dotacje, granty. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Ruchu. 

3. Ruch  prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Ruchu  podejmuje 
Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń 
woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu działających łącznie.

6. Cały dochód Ruchu przeznacza się na jego działalność statutową. 

7. Zabrania się:

- 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”,

- 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, 

- 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, 

- 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.

ROZDZIAŁ 6

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE RUCHU

§ 26

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Ruchu podejmuje Walne 
Zebranie Członków zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby 
członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Ruchu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 
zostanie majątek Ruchu, z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.



Załącznik nr 1.
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