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STATUT 
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

I ICH PRZYJACIÓŁ "KLIKA"  
z dnia 27 marca 2010 r. 

(po zm. z dnia 17 grudnia 2011 r., 21 kwietnia 2012 r. oraz 20 czerwca 2015 r.) 

  
ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

Art. 1 
 
1. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA 
jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną; 
2. (wykreślony)  
3. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką w rozumieniu art. 35 ustawy                       
z dnia   17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Art. 2 
 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a 
jego główna działalność skierowana jest do osób zamieszkałych na terenie 
Archidiecezji Krakowskiej; 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków. 
 

Art. 3  
 
1. (wykreślony) 
2. Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje asystent kościelny - kapłan 
z zakonu O. O. Dominikanów, wyznaczany przez przeora krakowskiego klasztoru 
O. O. Dominikanów oraz zatwierdzany przez Arcybiskupa Krakowskiego. 
 

Art. 4 
 
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 

Art. 5 
 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, 
o takim samym lub pokrewnym zakresie działania. 

 
Art. 6 

 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich 
członków: uczniów, studentów, niepełnosprawnych oraz innych ludzi dobrej woli; 
2. Dla realizacji swych działań Stowarzyszenie może również zatrudniać 
pracowników. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 
 

Art. 7 
 
Celami działania Stowarzyszenia są: 
1) Udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w problemach dnia 
codziennego, w tym opieki duchowej; 
2) Pozyskiwanie oraz zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie 
powyższej pomocy; 
3) Rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; 
4) Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych; 
5) Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 
 

Art. 8 
 
Sposobami realizacji celów, o których mowa w Art. 7, są: 
1) Propagowanie idei opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi, zwłaszcza młodymi 
i zapomnianymi; 
2) Promocja rozwoju duchowego poprzez organizowanie rekolekcji, spotkań 
modlitewnych oraz zapewnienie opieki duchowej OO. Dominikanów;  
3) Organizowanie wakacji oraz spotkań okolicznościowych dla swoich członków 
i sympatyków; 
4) Udzielanie informacji w zakresie swojej działalności za pośrednictwem środków 
masowego przekazu; 
5) Inicjowanie budowy obiektów i zarządzanie posiadanymi obiektami i 
urządzeniami, w szczególności prowadzenie domów przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych; 
6) Prowadzenie różnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w 
szczególności poprzez prowadzenie letnich i zimowych turnusów rehabilitacyjnych 
i imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych; 
7) Prowadzenie ośrodków informacji, doradztwa, pomocy prawnej oraz 
pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych; 
8) Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych 
dla osób niepełnosprawnych oraz przekazywanie najbardziej potrzebującym 
sprzętu i urządzeń w formie darowizny; 
9) Prowadzenie szkoleń z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dla osób 
niepełnosprawnych; 
10) Prowadzenie rehabilitacji ruchowej oraz organizowanie zajęć i wyjazdów 
sportowych osób niepełnosprawnych; 
11) Prowadzenie szkoleń dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych; 
12) Tworzenie oraz prowadzenie ośrodków aktywizacji społecznej i zawodowej dla 
osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym; 
13) Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub 
zbliżonym zakresie działania. 
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Art. 8a 
 
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, którą stanowią 
działania podejmowane w zakresie określonym w art. 8 pkt 6 - mające charakter 
odpłatny,  oraz działania podejmowane w zakresie określonym w art. 8 pkt 5 –
mające charakter  nieodpłatny. 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
Art. 9 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
a) Zwyczajnych;  
b) Wspierających. 
2. Zarząd przedstawia na corocznym Zwyczajnym Walnym Zebraniu aktualną 
listę członków Stowarzyszenia. Obowiązkiem  Zarządu jest bieżące aktualizowanie 
listy w ciągu roku.  

Art. 10 
 
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne wyznania katolickiego; 
2. Członkostwo nabywa się poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej w formie 
„Karty praw i obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia” i przedłożenie 
jej jednemu z członków Zarządu, który ma obowiązek niezwłocznie poinformować 
o tym pozostałych członków Zarządu; 
3. W terminie dwutygodniowym od złożenia deklaracji, Zarząd może odmówić 
akcesu do Stowarzyszenia, a powodami odmowy mogą być jedynie uzasadnione 
obawy, że osoba zgłaszająca akces nie będzie wykonywać obowiązków 
wymienionych w  Art. 12.  Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania. 
 

Art. 11 
 
Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1) Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z czynnym i biernym 
prawem wyborczym; 
2) Brać udział w pracach Stowarzyszenia; 
3) Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia. 

 
Art. 12 

 
Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 
1) Przestrzeganie postanowień Statutu oraz innych aktów normatywnych władz 
Stowarzyszenia; 
2) Promocja i realizacja w życiu codziennym  nadrzędnej idei Stowarzyszenia, 
jaką jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym; 
3) Wpłacanie corocznie składki członkowskiej w terminie do ostatniego dnia roku 
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kalendarzowego. 
 

Art. 13 
 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne; 
2. Do nabycia członkostwa stosuje się odpowiednio art. 10 ust. 2 i 3; 
3. (wykreślony) 
  

Art. 14 
 
Członkowie wspierający mają prawo: 
1) Brać udział w pracach Stowarzyszenia; 
2) Zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia. 
 

Art. 15 
 
Członkowie wspierający mają obowiązek:  
1) Przestrzegać postanowień Statutu;  
2) Udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego statutowych zadań. 
 

Art. 16 
 
Członkostwo członków zwyczajnych i wspierających wygasa wskutek: 
1) Śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną; 
2) Rezygnacji zgłoszonej w formie pisemnej jednemu z członków Zarządu; 
3) Wykluczenia przez Zarząd wskutek niewykonywania obowiązków 
wymienionych w art. 12 lub w art. 15. Od decyzji zarządu przysługuje odwołanie 
do Walnego Zebrania; 
4) Rozwiązania Stowarzyszenia. 
 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
Art. 17 

 
Władzami Stowarzyszenia są:  
1) Walne Zebranie;  
2) Zarząd;  
3) Komisja Rewizyjna. 

 
 

Art. 18 
 
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. 
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Art. 19 

 
Decyzje władz Stowarzyszenia zapadają w następujący sposób: 
1) Uchwałę uważa się za wiążącą, jeżeli zapadła ona zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy członków zebrania, o ile Statut nie stanowi inaczej; 
2) W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. 
 

Art. 20 
 
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w tym 
do zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest łączne działanie dwóch 
członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów;  
2. Do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących 
Stowarzyszenia wystarczający jest podpis jednego członka Zarządu. 
 

WALNE ZEBRANIE 
 

Art. 21 
 
Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 
 

Art. 22 
 
Zwyczajne Walne Zebranie zbiera się raz do roku w miesiącu czerwcu i ma 
charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy. Jego termin i miejsce 
odbycia oraz porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia, powiadamiając o nim 
członków Stowarzyszenia najpóźniej miesiąc przed rzeczonym terminem. 

 
Art. 23 

 
Nadzwyczajne Walne Zebranie zbiera się na wniosek Zarządu, pisemne żądanie co 
najmniej jednej trzeciej liczby członków Stowarzyszenia albo na wniosek Komisji 
Rewizyjnej złożony Zarządowi. Zarząd, w ciągu tygodnia od dnia złożenia 
powyższego wniosku lub żądania, ustala miejsce i termin Zebrania, które zbiera się 
najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku lub żądania. 

 
Art. 24 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  
1) Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia; 
2) (wykreślony)  
3) Ustanawianie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu wysokości składki 
członkowskiej na dany rok; 
4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, w tym sprawozdania 
merytorycznego oraz finansowego za rok poprzedni. W przypadku nie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, na tym samym Zebraniu następuje 
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wybór nowego Zarządu; 
5) Rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzanych przez nią 
kontroli; 
6) (wykreślony) 
7) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
8) Podejmowanie uchwał o zmianach w  Statucie;   
9) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 
 

ZARZĄD 
 

Art. 25 
 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5–7 osób; 
2. Członkowie Zarządu wybierani są spośród członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, a swoje funkcje pełnią bez pobierania wynagrodzenia; 
3. W przypadku ustąpienia, śmierci, rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu 
oraz wykluczenia członka Zarządu ze Stowarzyszenia wskutek nie wykonywania 
obowiązków wymienionych w Art. 12, jego miejsce zajmuje osoba, która w 
ostatnich wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów; 
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 

Art. 26 
 
1. Na pierwszym zebraniu Zarządu, zwołanym przez ustępujący Zarząd, nowy 
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa do spraw organizacyjnych, 
Wiceprezesa do spraw  gospodarczych, Sekretarza i Skarbnika; 
2. Zebrania Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, który im przewodniczy.  
 

Art. 27 
 
Do Kompetencji Zarządu należy: 
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 
3) Inicjowanie i programowanie działalności Stowarzyszenia; 
4) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia; 
5) Uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia na każdy rok kalendarzowy i 
jego wykonywanie; 
6) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami; 
7) Składanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdania merytorycznego i 
finansowego za rok poprzedni; 
7a) Przedkładanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia właściwym 
instytucjom; 
8) Organizacja Walnych Zebrań; 
9) Podejmowanie decyzji o wykluczeniu członka Stowarzyszenia; 
10) Powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia. 
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Art. 28 

 
W razie potrzeby, Zarząd może uchwałą powołać do życia Komisje, dla załatwienia 
konkretnie określonych spraw. Członkami Komisji mogą być tylko członkowie 
zwyczajni Stowarzyszenia. 
 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

Art. 29 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób, wybranych spośród członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia; 
2. W przypadku ustąpienia, śmierci, rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu 
oraz wykluczenia członka Komisji Rewizyjnej ze Stowarzyszenia wskutek nie 
wykonywania obowiązków wymienionych w Art. 12, stosuje się odpowiednio Art. 
25 ust.3.  
 

Art. 30 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
1) Nie mogą wchodzić w skład Zarządu, ani pozostawiać z jego członkami  w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej; 
2) Nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
3) Swoją funkcję pełnią bez pobierania wynagrodzenia. 
 

Art. 31 
 
1. Komisja wybiera na pierwszym zebraniu, zwołanym przez ustępującą Komisję 
Rewizyjną, swojego Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza; 
2. Zebrania Komisji zwoływane są przez jej Przewodniczącego, który im 
przewodzi.  

 
Art. 32 

 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia, a w szczególności 
jego działalność finansowo – gospodarczą; 
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza przynajmniej raz na trzy lata kontrolę, z 
działalności finansowej Stowarzyszenia, z której sporządza sprawozdanie 
przedkładane na najbliższym Walnym Zebraniu. W razie stwierdzenia uchybień w 
działalności Stowarzyszenia, sprawozdanie zawiera sposób i termin do ich 
usunięcia; 
3. Przewodniczący Komisji przedkłada na Zwyczajnym Walnym Zebraniu wniosek 
o zatwierdzenie lub o nie zatwierdzanie sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia za rok poprzedni. 
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Art. 33 
 
Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem 
doradczym. 
 
 

ROZDZIAŁ IVa 
WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA 

 
Art. 33a 

 
1. Stowarzyszenie może drogą uchwały Zarządu tworzyć wewnętrzne jednostki 
organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej, które realizują działania 
określone w art. 8 Statutu; 
2. Wewnętrzna jednostka organizacyjna Stowarzyszenia działa na podstawie 
Regulaminu, który uchwalany jest przez Zarząd Stowarzyszenia; 
3. Na czele wewnętrznej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia stoi Kierownik 
powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia, który podlega służbowo Prezesowi 
Stowarzyszenia; 
4. Kierownik reprezentuje jednostkę i w imieniu Stowarzyszenia może zatrudniać 
pracowników dla realizacji zadań jednostki; 
5. Na koniec każdego roku kalendarzowego, Kierownik składa na ręce Prezesa 
Stowarzyszenia roczne sprawozdanie z działalności jednostki.   

 
ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

Art. 34 
 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze; 
2. Wszelkie umowy dające Stowarzyszeniu prawo do korzystania z majątku parafii 
lub innych kościelnych osób prawnych wymagają uprzedniej zgody ekonoma 
Archidiecezji Krakowskiej. 
 

Art. 35 
 
Źródłami funduszy Stowarzyszenia są: 
1) Spadki, zapisy oraz darowizny; 
2) Dotacje i subwencje; 
3) Datki społeczne i ofiary zebrane na kwestach; 
4) Składki członkowskie; 
5) Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego; 
6) Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej. 
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Art. 36 
 
Stowarzyszeniu zabrania się: 
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 
którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 
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; 
2) Przekazywania jego majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników Stowarzyszenia 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 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) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, 
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 
 

Art. 37 
 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach 
służących realizacji jego celów statutowych oraz jako dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego, a jej przedmiot nie może pokrywać się z 
przedmiotem działalności pożytku publicznego; 
2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie 
na działalność pożytku publicznego. 
 

Art. 38 
 
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. 
 

ROZDZIAŁ VI 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 
Art. 39 

 
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 
Zebrania, podjętej większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej 
połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia; 
2. (wykreślony) 



 10 

 
 

Art. 40 
 
1. W razie rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję 
Likwidacyjną, której zadaniem jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie 
najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek zlikwidowanego 
Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem; 
2. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia, zostanie przekazany 
krakowskiemu Klasztorowi O.O. Dominikanów. Przy braku zgody na przyjęcie 
majątku, zostanie on, w porozumieniu z Kurią Arcybiskupią w Krakowie, 
przekazany innej instytucji kościelnej. 
 

Art. 41 
(wykreślony) 

 
 
 


