§3
STATUT
STOWARZYSZENIA INICJATYW NIEMOśLIWYCH
„MOTYKA”
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie posiada prawo uŜywania znaku oraz
pieczątki według wzorów i zasad ustalonych przez Zarząd,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie moŜe posiadać emblemat, znaczek
organizacyjny, odznaki honorowe, które zatwierdza Walne
Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

§1
1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw NiemoŜliwych
„Motyka” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z
dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20, poz.
104, z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o działalności poŜytku
publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 po oraz niniejszego
Statutu.
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość
prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Toruń.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej
członków; do prowadzenia swych spraw moŜe zatrudniać
pracowników.
5. W celu wykonania niektórych zadań Stowarzyszenie moŜe zawierać
umowy cywilno- prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej
Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych,
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność takŜe poza granicami
kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym
2. Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych
organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z
obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§4
Cele Stowarzyszenia są następujące:
1) Praca dydaktyczna z młodzieŜą, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieŜy ze środowisk wiejskich,
małomiasteczkowych, społecznie zagroŜonych, jak równieŜ
młodzieŜy niepełnosprawnej.
2) Praca z dziećmi oparta o koncepcje pedagogiki zabawy
głównie w środowiskach: wiejskim, małomiasteczkowym i w
grupach integracyjnych.
3) Poszukiwanie źródeł kultury ludowej na terenie Pomorza,
popularyzowanie jej i kultywowanie w środowisku młodzieŜy.
4) Inspirowanie oraz tworzenie warunków do:
- świadomego rozwoju intelektualnego,
- aktywnego i twórczego Ŝycia w społeczności lokalnej,
- budowanie nowoczesnego społeczeństwa w myśl
zasad demokracji i tolerancji.
5) Propagowanie oraz realizację idei wychowania poprzez
sztukę;
wspieranie
niekonwencjonalnych
działań
artystycznych, promocję młodych talentów.
6) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu
zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych,
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walkę ze stereotypami i uprzedzeniami, pomoc w osiąganiu
samodzielności i niezaleŜności Ŝyciowej przez tę grupę
społeczeństwa.
7) Propagowanie świadomości ekologicznej oraz idei zrównowaŜonego
rozwoju.
8) Praca na rzecz osób bezpośrednio i pośrednio zagroŜonych
społecznym wykluczeniem ze względu na pochodzenie, wyznanie,
sytuacje prawno- ekonomiczną, sytuację Ŝyciową, ze szczególnym
uwzględnieniem osób uzaleŜnionych, długotrwale bezrobotnych i
zagroŜonych bezrobociem, bezdomnych, uchodźców, członków
mniejszości narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych i
innych.
9) Promocja idei wolontariatu i praca na rzecz jego rozwoju.
10) Działania na rzecz popularyzacji i rozwoju opieki i rodzicielstwa
zastępczego w tym usamodzielniania wychowanków.
§5
Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:
1) Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań warsztatowych i
szkoleniowych o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
2) Współpracę z instytucjami administracji państwowej i samorządowej,
placówkami naukowymi
i badawczymi, instytucjami kulturalnymi,
organizacjami społecznymi i młodzieŜowymi w Polsce i za granicą w
realizacji celów statutowych.
3) Prezentację efektów pracy artystycznej prowadzonej w ramach
Stowarzyszenia w formie wystaw, aukcji, przeglądów, festiwali,
publikacji.
4) Prowadzenie
działalności
popularyzatorskiej
i
wydawniczej
propagującej
twórczość
debiutancką
oraz
dokumentującej
doświadczenia i metody pracy stosowane w działalności
Stowarzyszenia.
5) Prowadzenie działalności informacyjnej na temat moŜliwości
kształcenia, uczestnictwa
w szkoleniach, pobytów
wolontariackich Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce.

6) Gromadzenie i udostępnianie literatury polskiej i zagranicznej
ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy z grupami
dziecięcymi i młodzieŜowymi jedno- i wielonarodowymi.
7) Zorganizowanie i prowadzenie biura.
Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§7
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały na
podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do
Walnego Zgromadzenia, którego uchwała w tym przedmiocie
jest ostateczna.
§8
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczyć we wszystkich formalnych działaniach
Stowarzyszenia,
3) korzystać z urządzeń oraz pomocy Stowarzyszenia,
4) korzystać
z
ulg
przysługujących
członkom
Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
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2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz
Stowarzyszenia,
3) postępować zgodnie z zasadami koleŜeństwa w stosunkach
między członkami,
4) regularnie płacić składki członkowskie.

2) korzystać z rekomendacji i opinii Stowarzyszenia,
3) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający opłaca składki członkowskie w
zadeklarowanej przez siebie kwocie, nie niŜszej jednak niŜ
minimum ustalone przez Zarząd.

§9

§ 11

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie
członka.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje
Zarząd w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złoŜonej przez członka na piśmie,
2) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
za okres 12 miesięcy,
3) śmierci członka.
3. Wykluczenia członka dokonuje Zarząd w następujących wypadkach:
1) prowadzenia działalności raŜąco sprzecznej z niniejszym
Statutem,
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka
Stowarzyszenia, lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt. 1 i 2,
oraz ust. 3 Zarząd umoŜliwia członkowi złoŜenie wyjaśnienia na piśmie
lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.

1. Osobom fizycznym i prawnym wybitnie zasłuŜonym dla
Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie moŜe nadać godność
„Honorowego Członka” Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawo:
1) brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków,
2) korzystać bezpłatnie ze świadczeń Stowarzyszenia.
3. Tytuł „Honorowego Członka” Stowarzyszenia nadaje Walne
Zgromadzenie Członków.
4. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub
wykluczenie członka.

§ 10

§ 12

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne bez
względu na miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą,
które uznając cele Stowarzyszenia i wyraŜając zainteresowanie
rozwojem jego działalności, pisemnie zadeklarują przestrzeganie
niniejszego Statutu, oraz wesprą Stowarzyszenie materialnie,
organizacyjnie lub w inny sposób.
2. Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział w pracach Stowarzyszenia i uŜywać znaku
Stowarzyszenia na określonych zasadach,

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia ogólne

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 13
Władze
zasad:

Stowarzyszenia funkcjonują

według następujących
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1) Kadencja władz Stowarzyszenia trwa dwa lata.
2) Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne, chyba Ŝe Walne
Zgromadzenie uchwali głosowanie jawne.
3) W wypadku ustąpienia członka władz, władzom tym przysługuje prawo
kooptacji w liczbie nie większej niŜ 1/3 osób pochodzących z wyboru.
4) Uchwały władz Stowarzyszenia, wyłączając uchwały w sprawach
zmiany Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, zapadają zwykłą
większością głosów, przy czym dla ich waŜności wymagana jest
obecność przynajmniej połowy liczby osób uprawnionych do
głosowania. W wypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
przewodniczącego zebrania.
5) JeŜeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie
uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim
terminie posiedzenia, uchwały mogą być podjęte większością głosów
oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być
podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie moŜe być wyznaczony
wcześniej niŜ po upływie godziny po pierwszym terminie.
6) Postanowienia z ust. 5 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany
Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia.
7) Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, jeŜeli większość
uprawnionych nie zaŜąda tajnego głosowania w danej sprawie.

B. Walne Zgromadzenie
§ 14
1. Walne Zgromadzenie jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się z udziałem wszystkich członków.
3. Walne Zgromadzenia są:
1) Zwyczajne,
2) Nadzwyczajne.
4. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia naleŜy:
1) Wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Stowarzyszenia od ostatniego Walnego Zgromadzenia,

2) Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z
działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej,
3) Uchwalenie, po wysłuchaniu wniosku komisji rewizyjnej,
absolutorium ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
4) Uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
5) Wybór Zarządu,
6) Wybór Komisji Rewizyjnej,
7) Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmian,
8) Nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
9) Podjęcie
uchwały
w
sprawie
rozwiązania
Stowarzyszenia.
5. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spośród
spraw określonych w ust. 4 ustala organ lub osoby
uprawnione do Ŝądania zwołania takiego zgromadzenia.
§ 15
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane co najmniej
raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na
podstawie:
1) wniosku Komisji Rewizyjnej,
2) pisemnego wniosku co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia biorą udział:
1) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,
2) członkowie władz Stowarzyszenia,
3) członkowie wspierający i honorowi,
4) osoby zaproszone przez główne władze Stowarzyszenia.
4. Osoby wymienione w ust. 3 pkt. 1 mają w Walnym
Zgromadzeniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt. 2 –
bierne prawo wyborcze, w pkt. 3 i 4 – głos wspierający.
5. Zarząd zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia, na
trzydzieści dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia,
członków Stowarzyszenia o udziale osób zaproszonych i
podania celu ich zaproszenia.
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6. Walne Zgromadzenie po otwarciu przez Prezesa Zarządu wybiera
Przewodniczącego Zgromadzenia.
C. Zarząd
§ 16
1. Zarząd jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia w okresie między
Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
§ 17
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na
zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń za Stowarzyszenie wymagane jest łączne
działanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub V-ce Prezesa i
upowaŜnionego członka Zarządu.
§ 18
1. Do zakresu działań Zarządu naleŜy w szczególności:
1) Zapewnienie wykonania uchwał Zgromadzenia,
2) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
3) Uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy
budŜetowych,
4) Składanie sprawozdań Zgromadzeniu,
5) Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia i orzekanie o ustaniu
członkostwa (z wyjątkiem wykluczenia),
6) Powoływanie sekcji dla kierowania określonymi dziedzinami
działalności statutowej,
7) Zapewnienie bieŜącego finansowania działalności statutowej
Stowarzyszenia zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem
budŜetowym,
8) Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach
zatwierdzonego budŜetu,

9) Zatwierdzanie
regulaminów
organizacyjnych
Stowarzyszenia nie zastrzeŜonych dla innych władz,
10) Podział
środków
uzyskanych
z
działalności
Stowarzyszenia
na
poszczególne
dziedziny
działalności statutowej,
11) Ustalenie wzorów znaku i pieczęci Stowarzyszenia
oraz zasad ich uŜywania,
12) Ustalenie wysokości składek od członków zwyczajnych
oraz składek minimalnych od członków wspierających,
13) Decydowanie o innych sprawach mających znaczenie
dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia, a nie
zastrzeŜonych do wyłącznej kompetencji innych władz.
2. Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach,
zgodnie z potrzebami stosownych decyzji, nie rzadziej niŜ raz
w miesiącu.
3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków
w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
4. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin
uchwalony przez Zarząd.

D. Komisja Rewizyjna
§ 19
1. Komisja Rewizyjna jest najwyŜszym organem kontrolnym
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona, w głosowaniu
tajnym, przewodniczącego, który kieruje jej pracami i
reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami
innych władz Stowarzyszenia.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są i odbywają się
w miarę potrzeb.
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6). Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą:
1) być jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) być skazanymi prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy
umyślnej
3) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub
wynagrodzenia w wysokości wyŜszej niŜ określone w art. 8 pkt 8 ustawy z
dnia 3. marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
§ 20
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy:
1) Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności
merytorycznej i finansowej,
2) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie
wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) Przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z
wnioskami,
4) Prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
5) Składanie
wniosku
o
zwołanie
Nadzwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia.
§ 21
Komisja Rewizyjna prowadzi działalność zgodnie ze Statutem.
§ 22
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestnictwa z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
STOWARZYSZENIA
§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) nieruchomości i ruchomości będące własnością
Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pienięŜne.
4) Środki pienięŜne, przechowywane mogą być na koncie
bankowym lub w kasie Stowarzyszenia.
5)Zgromadzone środki pienięŜne Stowarzyszenia słuŜą
wyłącznie realizacji jego celów statutowych.
6)Zarząd moŜe odmówić przyjęcia środków materialnych lub
innego wsparcia od osoby fizycznej lub prawnej, bez
konieczności uzasadniania w tym przedmiocie swojego
stanowiska, przy czym na takową odmowę nie słuŜy Ŝaden
środek odwoławczy.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z własnej działalności gospodarczej
przeznaczeniem na cele statutowe.
4) dotacji celowych,
5) ofiarności publicznej,
6) odsetek bankowych,
7) społecznej pracy członków stowarzyszenia
8) wpływy działalności statutowej odpłatnej.

z
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§ 24
Majątek Stowarzyszenia słuŜy wyłącznie do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
§ 25
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą z tym, Ŝe cały
dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów
statutowych Stowarzyszenia.
§ 26
1) Dla waŜności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa i/ lub V-ce
Prezesa i upowaŜnionego członka Zarządu.
2) Zarządzanie majątkiem i finansami naleŜy do wyłącznej kompetencji
Zarządu.
§ 27
Majątek Stowarzyszenia nie moŜe być przeznaczany na:
1) udzielanie poŜyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do
członków Stowarzyszenia, 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",
2) przekazywanie 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,
3) wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach

innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia,
4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług
od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 28
1. Zmiany Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają
uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków w pierwszym terminie i większości zwykłej w
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w
drugim terminie.
2. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie ostatni
Zarząd pełniący swoje funkcje przed podjęciem uchwały o
likwidacji zamiast W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia
Zgromadzenie
powołuje
Komisję
Likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i
uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób
likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony jego
majątek.
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