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Statut 
Stowarzyszenia Terapeutów Relacyjno – Rozwojowych 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Stowarzyszenie działając na postawie niniejszego statutu nosi nazwę: „Stowarzyszenie 

Terapeutów Relacyjno – Rozwojowych”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.  
 

§ 2 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju 

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. 

 
§ 3 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru sądowego. Powołane 
jest na czas nieokreślony. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia 
swoich działań może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom. 

3. Za rok obrotowy przyjmuje się rok kalendarzowy. 
 

§ 4 
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych 
celach. 

 
§ 5 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji 
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

2. O podjęciu działalności gospodarczej, jej przedmiocie oraz zakończeniu decyduje Zarząd 
Stowarzyszenia w formie uchwały. 

 
§ 6 

Stowarzyszenie może używać zgodnie z obowiązującymi przepisami, znaku, odznak i pieczęci 
ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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Rozdział II 
Cele i sposoby ich realizacji 

 
§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest promocja, szerzenie, propagowanie i popularyzowanie podejścia 
relacyjno – rozwojowego w terapii, edukacji, wychowaniu – szczególnie osób 
z niepełnosprawnościami. 

 
§ 8 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego w następujących 
obszarach: 

a) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, 

b) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 

c) pomocy społecznej, w tym pomoc osobom niepełnosprawnym oraz osobom i rodzinom 
w trudnej sytuacji życiowej. 

 
§ 9 

Nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego realizowana jest przez następujące 
działania: 

a) organizację seminariów, konferencji i wykładów, 

b) działalność publicystyczną, wydawniczą i wystawienniczą,  

c) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej, 

d) współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami państwowymi oraz 
organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą o podobnych celach działania, 

e) prowadzenie działalności integrującej i wspierającej członków Stowarzyszenia, poprzez 
aktywność zawodową, kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

f) inicjowanie współpracy z administracją rządową i samorządową w zakresie objętym 
działalnością statutową Stowarzyszenia, 

g) wspólną realizację przedsięwzięć z innymi organizacjami społecznymi, sportowymi, 
oświatowymi, sektorem aktywności gospodarczej, ośrodkami masowego przekazu, 
związkami wyznaniowymi oraz osobami i instytucjami deklarującymi chęć współpracy 
w realizacji celów statutowych, 

h) realizację przedsięwzięć o charakterze charytatywnym oraz działalność z zakresu pomocy 
społecznej podejmowanych dla wypełnienia celów statutowych. 
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Rozdział III 
Członkowie Stowarzyszenia 

 
§ 10 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a) członków zwyczajnych, 
b) członków wspierających, 
c) członków honorowych. 

 
§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która: 

− złoży pisemną deklarację członkowską na piśmie, 

− przedstawi na piśmie rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 
2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia 

zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.  
3. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

Uchwała powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. 
4. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami Stowarzyszenia z dniem wpisania 

Stowarzyszenia do rejestru. 
 

§ 12 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, 
organizacyjną lub merytoryczną służącą realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego 
przedstawiciela/pełnomocnika. 

3. Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 
Uchwała powinna być podjęta w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia pisemnej deklaracji. 

 
§ 13 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład 
w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co 
najmniej 4/5 członków Stowarzyszenia. 

 
§ 14 

1. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego lub 
wspierającego.  

2. Od decyzji Zarządu można się odwołać. 
3. Odwołanie od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia na członka wnosi się do Walnego Zebrania 

Członków za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 
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§ 15 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

a) biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b) używania znaku Stowarzyszenia na określonych przez Zarząd zasadach, 
c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 
d) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie 

z listy członków, 
e) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, w celu 

realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, 
f) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia z prawem głosu. 

 
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów, 
c) propagowania idei Stowarzyszenia, 
d) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków, 
e) opłacania składek członkowskich. 

 
§ 16 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza 
tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych na rzecz 
Stowarzyszenia świadczeń, przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

 
§ 17 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 

Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia, 
b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
c) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
d) wykluczenia przez Zarząd z powodu: 

− rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz 
Stowarzyszenia, 

− działań na szkodę Stowarzyszenia i godzących w jego dobre imię, 

− z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

− wykorzystywania członkostwa do celów promowania własnej działalności w sposób 
nieuzgodniony z Zarządem. 

2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia 
członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 

3. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 
4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje 

odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej 
uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała 
Walnego Zebrania jest ostateczna. 
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Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 18 

Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

 
§ 19 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym 
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania 
jawnego. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 
połowę składu organu. 

 
§ 20 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze 
postanowienia statutu stanowią inaczej. 

 
§ 21 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 
 
 

Walne Zebranie Członków 
 

§ 22 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata, jako 

sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym 
porządku obrad co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie 
ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż na 30 dni od 
dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek co najmniej 30% ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

7. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków mogą odbywać się za pomocą nowych technologii, np. 
telekonferencji. 
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§ 23 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 
b) uchwalanie zmian statutu, 
c) wybór prezesa Stowarzyszenia, 
d) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
f) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 
i) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
j) podjęcie decyzji o opłacaniu przez członków stowarzyszenia składek członkowskich 

i ustalanie ich wysokości, 
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia, 
l) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji. 

 
Zarząd 

 
§ 24 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera, 
wiceprezesa lub wiceprezesów. 

3. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest w osobnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków.  
4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go 

wskazany wiceprezes lub wskazany członek Zarządu. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. Mogą odbywać się przy użyciu nowych technologii 
komunikacyjnych, np. telekonferencja. 

 
§ 25 

Do kompetencji Zarządu należy: 
a) kierowanie bieżącymi pracami Stowarzyszenia, 
b) zwoływanie Walnego Zebrania, 
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
d) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia, 
e) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
f) opracowanie i zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia, 

niezastrzeżonych dla innych władz, 
g) ustalanie wzorów znaku, odznak i pieczęci Stowarzyszenia oraz zasad ich używania, 
h) nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia, 
i) zarządzanie majątkiem, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 
j) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
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Komisja Rewizyjna 
 

§ 26 
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym 

posiedzeniu komisji. 
3. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w okresie kadencji, obowiązki 

przejmuje członek Komisji Rewizyjnej, który pełni tę funkcję do najbliższego Walnego Zebrania 
Członków. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 
w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 
§ 27 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu, 
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi, 
e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub odwołanie 

bezczynnego członka Zarządu, 
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. 

 
§ 28 

1. Komisja Rewizyjna będąc organem kontrolnym, nadzorującym, kolegialnym nie podlega 
organom zarządzającym w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów wybieralnych 
Stowarzyszenia. 

3. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby: 

a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
Wybranie do składu Komisji osoby wbrew postanowieniom ust. 4 jest nieważne. Wystąpienie 
okoliczności, o których mowa w ust. 4 w trakcie kadencji Komisji jest równoznaczne z pisemną 
rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy. 
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Rozdział V 
Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 
§ 29 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe oraz 
zgromadzone środki pieniężne. 

2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 
a) darowizny, składki, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, 
b) dotacje, subwencje, 
c) przychodów z działalności statutowej, 
d) środków otrzymanych od sponsorów, 
e) przychodów z ewentualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na 

podstawie odrębnych przepisów, 
f) Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
g) decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 
 

§ 30 
1. Stowarzyszenie w poszczególnych sprawach może być reprezentowane przez osoby 

upoważnione przez Zarząd na piśmie. 
2. Zarząd ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia.  
3. Osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia nie może zaciągać 

zobowiązań, w których sama jest stroną. 
 

§ 31 
Stowarzyszenie nie może: 
 
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia. 
2. Przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób 

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie 
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywać 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. 

4. Działalność odpłatna pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej. 
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Rozdział VI 
Sposób reprezentacji 

 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 
uprawniony jest prezes lub wiceprezes, lub dwóch pozostałych członków Zarządu łącznie. 

 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 32 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał 
dotyczących wprowadzania zmian w statucie oraz rozwiązania Stowarzyszenia, jeśli obecnych jest 
co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania a w drugim terminie bez względu na 
liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. 

 
§ 33 

1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powoła 
komisję likwidacyjną, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi 
przeprowadzi likwidację. Funkcje członków komisji likwidacyjnej mogą pełnić członkowie 
Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wskazuje przeznaczenie 
majątku Stowarzyszenia pozostałego po pokryciu zobowiązań. 

 
§ 34 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach. 
 
 
 
 
Kraków, 03.02 2020 r. 
 
 
 
 
 
 

Prezes Stowarzyszenia: Jacek Kielin 
 

Wiceprezes Stowarzyszenia: Ewa Reczek 
 

Wiceprezes Stowarzyszenia: Katarzyna Ślęczek 


