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                                                  TEKST JEDNOLITY 

 

                                                         S T A T U TU 

 

                          TOWARZYSTWA KRAKOWSKIEGO OŚRODKA                 

                     REHABILITACJI WIEKU ROZWOJOWEGO 

                                      sporządzony dnia 14 listopada 2019 roku  

 

 

                                                         Rozdział I 

                                                  Postanowienia ogólne 

 

                                                              §1 

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę 

Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - 

zwanego w dalszym ciągu: Towarzystwem. 

 

 

                                                              §2 

Towarzystwo posiada osobowość prawną. 

 

 

                                                              §3 

Towarzystwo posługuje się pieczęcią z nazwą Towarzystwa. 

 

 

                                                              §4 

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków ulica Prochowa 12. 

 

 

                                                               §5 

Towarzystwo prowadzi działalność na terenie kraju. 

 

 

                                                       Rozdział II 

                                           Cele i zadania Towarzystwa 

 

                                                              §6 
Celem Towarzystwa jest prowadzenie wszelkich działań służących        

rozpowszechnianiu wiedzy i metod służących leczeniu, rehabilitacji i edukacji 

dzieci zagrożonych i  dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi oraz działania na 

rzecz tych dzieci i ich rodzin, w szczególności prowadzenie Krakowskiego 

Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz Przedszkola Integracyjnego 

Montessori oraz propagowanie ich działalności. 
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                                                               §7 

     Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:                                                     

1. prowadzenie Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz 

Przedszkola Integracyjnego Montessori 

2. rozpowszechnianie metod diagnostycznych oraz metod kompleksowej  

     rehabilitacji  wieku rozwojowego stosowanych w Ośrodku 

3. gromadzenie darów pieniężnych i rzeczowych na rzecz wspierania  

    i organizowania różnorodnych form leczenia dzieci zagrożonych  

    i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi  

4. prowadzenie działalności informacyjnej służącej upowszechnianiu wiedzy 

    o metodach i formach pomocy dzieciom niepełnosprawnym 

5. wspieranie finansowe działalności placówek służby zdrowia związanych  

    z leczeniem dzieci niepełnosprawnych 

6. prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej związanej  

   z problemami rehabilitacji wieku rozwojowego 

7. prowadzenie i dotowanie szkoleń specjalistycznych kadry medycznej  

    i terapeutycznej 

                                                         

 

                                                             §7a 

Przedmiotem odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego        

Towarzystwa jest: 

1.ochrona i promocja zdrowia w zakresie leczenia, rehabilitacji i edukacji 

dzieci zagrożonych i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi, 

w szczególności poprzez prowadzenie Krakowskiego  Ośrodka    

 Rehabilitacji Wieku Rozwojowego 

2.działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych integrująca je 

 w społeczeństwie, w szczególności poprzez prowadzenie Przedszkola     

 Integracyjnego Montessori, a także prowadzenie działalności    

 informacyjnej służącej upowszechnianiu wiedzy o metodach i formach  

 pomocy takim dzieciom 

3.działalność wychowawcza, oświatowa i edukacyjna prowadzona na rzecz 

dzieci oraz kadry medycznej i terapeutycznej 

4.działalność naukowo-badawcza związana z problemami rehabilitacji   

 wieku  rozwojowego   

 

 

                                                      §7b 
1. Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego 

prowadzi odpłatną działalność statutową organizacji pożytku publicznego 

polegającą na: 

a/ prowadzeniu przedszkola  (85.10.Z)  

b/ działalności  fizjoterapeutycznej w ramach rehabilitacji dzieci zagrożonych 

 i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi (86.90.A)  
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c/ leczeniu i rehabilitacji dzieci zagrożonych i dotkniętych  zaburzeniami 

rozwojowymi (86.22.Z) 

d/ terapii  logopedycznej dzieci młodzieży i dorosłych oraz działalności 

psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach rehabilitacji dzieci 

dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi (86.90.E) 

 

2.Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego 

prowadzi  następującą nieodpłatną działalność statutową organizacji pożytku 

publicznego: 

a/ w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - pomoc pedagogiczna, 

psychologiczna, logopedyczna (85.60.Z)  

b/ naukowo-badawczą związaną z problemami  rehabilitacji wieku rozwojowego 

w zakresie nauk medycznych (72.19.Z)  

c/ działalność fizjoterapeutyczną w ramach rehabilitacji dzieci zagrożonych 

 i dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi (86.90.A) 

d/ leczenie i rehabilitację dzieci zagrożonych i dotkniętych zaburzeniami 

rozwojowymi (86.22.Z) 

e/ terapię logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych oraz działalność 

psychologiczną  i psychoterapeutyczną w ramach rehabilitacji dzieci 

dotkniętych zaburzeniami rozwojowymi(86.90.E) 

 

 

                                                           §8 

Towarzystwo może w inny sposób wspierać działania osób fizycznych  

i prawnych, które realizują cele i zadania określone w statucie Towarzystwa. 

 

 

 

Rozdział III 

                      Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki 

 

                                                            §9 

Członkostwo Towarzystwa nabywa się poprzez złożenie deklaracji w trybie 

określonym w §11. 

 

 

                                                            §10 

Członkostwo Towarzystwa jest trojakie: 

a. członkowie zwyczajni 

b. członkowie honorowi 

c. członkowie wspierający 
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                                                           §11 

1. Członkiem zwyczajnym jest osoba, która po złożeniu deklaracji zaopatrzonej 

w dwa podpisy wprowadzających członków Towarzystwa została zatwierdzona 

przez Zarząd Towarzystwa. 

2.Członkiem honorowym jest osoba szczególnie zasłużona dla Towarzystwa, 

której taką godność nadało Walne Zebranie Towarzystwa na wniosek Zarządu.                                                   

3.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która 

przyczyniła się do realizacji zadań Towarzystwa. Stosowną uchwałę podejmuje 

Zarząd.                                             

 

                                                    

                                                           §12 

1. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo: 

a) uczestniczyć w walnych zebraniach Towarzystwa oraz realizować czynne 

     i bierne prawa wyborcze do Władz Towarzystwa, zgodnie z regulaminem    

     wyborczym opracowanym przez Zarząd 

     b)  brać udział w działalności Towarzystwa                                                          

2.Członek zwyczajny Towarzystwa ma obowiązek: 

a) przestrzegać Statutu, stosować się do uchwał Zarządu Towarzystwa oraz    

wypełniać przyjęte przez siebie zobowiązania wobec Towarzystwa 

b) brać czynny udział w działalności Towarzystwa,  a w szczególności   

uczestniczyć w Walnym Zebraniu 

c) regularnie płacić składki członkowskie,  

w uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwolnić członka od płacenia 

składek w całości lub częściowo 

3.Członek zwyczajny może zostać zatrudniony przez Towarzystwo do 

wykonywania zadań nie wynikających ze statusu członka organizacji. 

 

 

                                                           §13 

Członek honorowy ma prawo: 

a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, bez praw   

 wyborczych 

    b) brać udział w działalności Towarzystwa 

                                                       

 

                                                            §14 

1.Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem 

doradczym, bez praw wyborczych. 

2.Członek wspierający ma obowiązek wspierać działalność Towarzystwa  

w zakresie przyjętych zobowiązań. 
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                                                             §15 

1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zarząd ma prawo udzielenia członkowi 

upomnienia. Od decyzji Zarządu członek ma prawo odwołania się do Walnego 

Zebrania. 

2.Za rażące nieprzestrzeganie Statutu Zarząd ma prawo wykluczyć członka  

z Towarzystwa. Od decyzji Zarządu członkowi przysługuje prawo odwołania się 

do Walnego Zebrania. 

 

 

                                                              §16 

Członkostwo Towarzystwa ustaje z chwilą:                                                  

1.złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z Towarzystwa 

2.wykluczenia z Towarzystwa w trybie określonym §15 pkt 2 

3.skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu nie płacenia składek co 

najmniej przez sześć miesięcy 

 

 

 

                                                        Rozdział IV 

                                              Organizacja Towarzystwa 

 

 

                                                            §17 

Organami Towarzystwa są: 

1. Walne Zebranie 

2. Zarząd Towarzystwa 

3. Komisja Rewizyjna 

 

      

                                                           §17a                                          
Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Towarzystwo do realizacji 

zadań nie związanych z członkostwem w organach Towarzystwa.  

 

                                                

                                                            §17b 

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 

wykonywane w związku z pełnioną funkcją.                                          

          

 

                                                              §18 

1.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

2.Do zakresu działania Walnego Zebrania należy: 

a. wybór władz Towarzystwa na 5-letnią kadencję, który odbywa się w sposób 

tajny 
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b. rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego 

sprawozdania z działalności Towarzystwa 

c. rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

d. udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Towarzystwa 

e. uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa 

f. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa 

g. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które ze względu na swoją 

wagę wymagają przejawu woli całego Towarzystwa 

h. utworzenie Oddziału Towarzystwa 

 

                                                             

                                                            §19 

1.Walne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd raz do roku,  

 z podaniem porządku obrad  przynajmniej 14 dni przed wyznaczonym 

terminem. 

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd  

z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na żądanie 1/3 

członków zwyczajnych. 

 

 

                                                            §20 

1.Walne Zebranie otwiera Dyrektor Zarządu: 

a. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków 

zwyczajnych                                                

b. przy braku quorum można zwołać Walne Zebranie w następnym terminie po 

upływie co najmniej pół godziny od pierwotnie wyznaczonego terminu; decyzję 

w tym przedmiocie podejmuje Zarząd po wysłuchaniu głosów obecnych na sali; 

w tym przypadku nie obowiązuje warunek wymieniony w punkcie 1. 

2.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za 

wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu, które wymagają 2/3 głosów. 

                                                              

 

 

                                                            §21 

1. Zarząd Towarzystwa składa się z dwóch do czterech  członków powołanych 

przez Walne Zebranie Towarzystwa. 

2. Dyrektora i Zastępcę Dyrektora wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

3. Zarząd powoływany jest na okres 5 lat. 

4. Dyrektor zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz ustanawia 

pełnomocników do dokonania określonych czynności. 

5. Członkiem Zarządu może być osoba, która nie była skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 
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                                                            §22 

Do zadań Zarządu należy w szczególności: 

1.dokonywanie wyboru przedsięwzięć finansowych ze środków Towarzystwa 

2.gospodarowanie środkami Towarzystwa 

3.coroczne składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swojej działalności 

4.zatrudnianie pracowników Towarzystwa i ustalanie z nimi warunków pracy 

  i płacy 

5.organizacja biura Towarzystwa 

6.ustalanie wysokości składek członkowskich 

                                                            

 

                                                          §23 

Zarząd przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok 

kalendarzowy Walnemu Zebraniu. 

 

 

                                                           §24 

Oświadczenia woli zmierzające do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Towarzystwa składają dwie osoby tj. Dyrektor i Zastępca Dyrektora lub 

Dyrektor i członek Zarządu bądź Zastępca Dyrektora i członek Zarządu. 

                                                            

        

                                                          §25 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz 

na kwartał. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym, przy obecności co najmniej 50 procent członków. W razie równości 

głosów, rozstrzyga głos Dyrektora. 

                                                          

 

 

                                                           §26 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych wybranych przez 

Walne Zebranie Towarzystwa na okres 5 lat. 

2. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który ma 

prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu 

Towarzystwa. 

 

                                                            §27 

Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 

1.kontrola działalności organizacyjnej Towarzystwa 

2.kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Towarzystwa oraz organizacji 

gospodarczych powołanych przez Towarzystwo 
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3. składanie sprawozdania Walnemu Zebraniu i stawianie wniosku  

w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa 

4.występowanie do Zarządu Towarzystwa z wnioskiem o zwołanie 

nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarząd 

          

 

                                                          §27a 
Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa muszą spełniać następujące 

kryteria:  

1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku  

 małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej 

2.nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

 z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe  

3.mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot  

 uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszone przez  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni 
  
 

  

                                                   §28 

W wypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego Zarządu 

Towarzystwa lub Komisji Rewizyjnej: 

1.o jedną osobę - uchwały w tym przedmiocie podejmują członkowie tych 

organów 

2.w pozostałych przypadkach - konieczna jest uchwała Walnego Zebrania 

                                               

 

 

                                                          Rozdział V 

                                       Majątek i dochody Towarzystwa 

 

                                                           §29 

Fundusze Towarzystwa składają się z: 

1.wpisowego i składek członkowskich 

2.darowizn, zapisów, subwencji i dotacji 

3.ofiarności publicznej 

4.dochodów z własnej działalności gospodarczej 

5.dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego 

6.dochodów z praw majątkowych przekazanych Towarzystwu nieodpłatnie bądź 

odpłatnie 

 

            §30 

Majątek Towarzystwa stanowią środki finansowe, nieruchomości i ruchomości 

nabyte przez Towarzystwo w toku jego działania. 
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                                                           §31       
1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako 

dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 

  
Przedmiotem tej działalności może być: 

 

  47.99.Z. - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią 

                 sklepową, straganami i targowiskami  

  55.20.Z . - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego    

                   zakwaterowania 

  52.21.Z. -  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 

   58.11.Z. - Wydawanie książek 

   58.14.Z. - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

   58.19.Z. - Pozostała działalność wydawnicza  
   85.59.B. - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie-  

                           sklasyfikowane  

   85.60.Z. -  Działalność wspomagająca edukację 
 

  

2.Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona może zostać wyłącznie na 

działalność pożytku publicznego. 

      

 

                                                      §31 a 

Zabrania się: 

1.udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa  

 w stosunku do jego 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” 

2.przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz 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.wykorzystywania majątku Towarzystwa 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  

4.zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  

 Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,  

 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych  

 niż rynkowe 
  

                                           



 10 

 

 

 

 

                                                       Rozdział VI 

                                               

                                                              §32 

1. Do wykonywania niektórych zadań i realizacji konkretnych celów  

Towarzystwo może powoływać odrębne jednostki organizacyjne zwane 

Oddziałami( nie są one jednak jednostkami terenowymi stowarzyszenia  

w rozumieniu przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach).                                              

2.Oddział Towarzystwa powoływany jest przez Walne Zebranie, które  

 w drodze uchwały powołuje również Kierownika Oddziału i jego Zastępcę . 

3. Walne Zebranie może odwołać w każdym czasie Kierownika Oddziału i jego 

Zastępcę, jak również przyjąć ich rezygnację powołując w zwolnione miejsce 

nowe osoby.                                                  

4. Oddział jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Towarzystwa, prowadzącą 

samodzielną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Oddział Towarzystwa składa na ręce Dyrektora roczne sprawozdanie ze swej 

działalności, w terminie do dnia 30 stycznia roku następnego. 

6. Oddział reprezentuje jednoosobowo Kierownik lub jego Zastępca. 

 

                                       

 

 

                                                      Rozdział VII 

                                                 Przepisy końcowe 

 

                                                            §33 

Zmiany Statutu może dokonywać Walne Zebranie większością 2/3 głosów,  

z tym że do zmiany dotyczącej celów Towarzystwa wymagana jest większość                  

¾ głosów. 

 

 

                                                             §34 

Towarzystwo może ulec likwidacji w razie wyczerpania się jego środków 

finansowych i majątku. 

 

 

                                                             §35 

Likwidację prowadzi się pod nazwą Towarzystwa z dodatkiem " w likwidacji”. 

 

 

                                                             §36 

Majątek pozostały po likwidacji Towarzystwa przekazuje się na cele 

Państwowej Służby Zdrowia w Krakowie. 
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                                                             §37 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Towarzystwa. 

 

 

 

Zarząd Towarzystwa : 

 

Dyrektor – Elżbieta ZABIEGAJ                                                

 

Zastępca Dyrektora – Danuta BOBULA 

 

Członkowie : Joanna TOŚ 

 

                      Beata STRZĘPEK 

 

                       

 

 

                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


