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STATUT 
Stowarzyszenia Domu Dziecka im. dr Janusza Korczaka 

w Warszawie 
 

ROZDZIAŁ I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Domu Dziecka im. dr Janusza 
Korczaka w Warszawie, w dalszych postanowieniach statutu zwane 
„Stowarzyszeniem”.  

§ 2 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Dziecka nr 2 im. dr Janusza Korczaka w 
Warszawie. 
2. Stowarzyszenie działa na terenie całej Polski, oraz może prowadzić 
działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

§ 3 
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego 
Statutu. 

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

§ 5 
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Do 
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
 

ROZDZIAŁ II 

Cele i formy działania 

§ 6 
Celem stowarzyszenia jest pomoc wychowankom placówek opiekuńczo-
wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie (byłym i obecnym) oraz 
pielęgnowanie i rozpowszechnianie dorobku dr Janusza Korczaka.  
 

§ 7 
Stowarzyszenie może prowadzić, placówki opiekuńcze wsparcia dziennego, 
oraz zatrudniać w nich pracowników wspierających funkcjonowanie społeczne 
wychowanków.  

§ 8 
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Stowarzyszenie swoje cele realizuje przez podjęcie następujących zadań: 
1) prowadzenie działań na rzecz pomocy dzieciom dla właściwego i 

prawidłowego ich rozwoju oraz poprawy warunków wychowawczych, 
zdrowotnych i materialnych; 

2) rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży; 
3) działania na rzecz powrotu dzieci do rodzin naturalnych; 
4) zorganizowanie specjalistycznej pomocy dla rodziców (prawnej, 

terapeutycznej, doradztwo zawodowe); 
5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, kompensujących brak domu 

rodzinnego, poszukiwanie rodzin zaprzyjaźnionych, zastępczych i 
adopcyjnych;  

6) ochronę i promowanie praw dzieci i młodzieży; 
7) przedstawienie dorobku i idei dr Janusza Korczaka, poprzez 

organizowanie odczytów naukowych, wystawy prac plastycznych; 
8) pomoc wychowankom w procesie usamodzielniania; 
9) organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
10) organizowanie imprez sportowych, artystycznych i kulturalnych  

integrujących dzieci i młodzież z domów dziecka ze społecznością 
lokalną oraz działania na rzecz integracji europejskiej; 

11) organizowanie społecznego wolontariatu oraz jego promocja w szerszych 
kręgach społecznych i środkach masowego przekazu; 

12) udział w programach społecznych, inicjowanie własnych; 
13) współpracę z organizacjami i instytucjami zajmującymi się statutowo 

pomocą rodzinom lub niewydolnymi wychowawczo oraz z innymi 
podmiotami realizującymi cele statutowe Stowarzyszenia;  

14) wsparcie dla działań  placówek opiekuńczo-wychowawczych 
obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych nr 2 w Warszawie w osiągnięciu standardów 
wychowania i opieki oraz usług świadczonych w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych; 

15) nawiązywanie kontaktów z państwowymi oraz pozarządowymi 
instytucjami i organizacjami, a także organizowanie akcji ofiarności 
społecznej, pozyskiwanie partnerów, darczyńców, sponsorów celem 
współpracy i pozyskiwania środków finansowych; 

16) promowanie form twórczości artystycznej, organizowanie aukcji prac 
wychowanków;  

17) organizowanie szkoleń, seminariów i wykładów dla członków 
Stowarzyszenia oraz pracowników placówek opiekuńczo-
wychowawczych obsługiwanych przez Zespół do obsługi Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w Warszawie, w celu doskonalenia 
wiedzy i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych; 

18) finansowe i rzeczowe wspieranie najzdolniejszych wychowanków; 
19) przeciwdziałanie patologiom społecznym; 
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20) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;  
21) Wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez 

Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2 w 
Warszawie w zakresie zapewnienia wychowankom lepszego komfortu i 
bezpieczeństwa funkcjonowania w życiu codziennym (np. poprzez 
finansowanie remontów). 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 

§ 10 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych. 
2) członków wspierających. 
3) członków honorowych. 

§ 11 
1. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne posiadające pełną 

zdolność do czynności prawnych i deklarujące gotowość do wspierania 
celów Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna 
zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na 
jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną.  

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały 

Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. 
§ 12 

1.Członek zwyczajny ma:  
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia; 
2) prawo zgłaszania opinii i wniosków w sprawach Stowarzyszenia; 
3) prawo udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych 
przez Stowarzyszenie.  

2.Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 
1) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia; 
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz 
Stowarzyszenia. 

§ 13 
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa 

wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego. 
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2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z 
zadeklarowanych świadczeń i przestrzegania Statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia.  

§ 14 
1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu. 
2. Członek honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

posiada inne prawa członka zwyczajnego. 
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 15 
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej 

zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych; 
3) likwidacji członka będącego osobą prawną; 
4) wykluczenia. 

2. Wykluczenie członka następuje w przypadku : 
1) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub 

innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok; 
2) nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia; 
3) notorycznego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.  

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

§ 16 
Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty 
doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest 
ostateczna. 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 17 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków; 
2) Zarząd; 
3) Komisja Rewizyjna. 

§ 18 
1. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie 

Członków spośród członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie może zarządzić 
głosowanie jawne. 
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2. Uchwały organów Stowarzyszenia są jawne i zapadają zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej. 

3. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu Członków nie 
uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim 
terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością 
głosów przez członków obecnych. 

4. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2lata. 
 

§ 19 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 
Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany 
poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko. 
 

Walne Zebranie Członków 
§ 20 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
2) Z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi. 

§ 21 
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

§ 22 
1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przynajmniej raz w 

roku przez Zarząd.  
2. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 

członków przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia. 
3. Walne Zebranie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad. 
4. Glosowanie na posiedzeniach oraz poza posiedzeniami Walnego Zebrania 

Członków może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie prawo o 
stowarzyszeniach.  

§ 23 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalenie Statutu i jego zmian; 
2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia; 
3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia; 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia; 
5) ustalanie wysokości składek członkowskich; 
6) uchwalenie budżetu; 
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7) podejmowanie uchwały w sprawie przyjęcia członka honorowego; 
8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu 

jego majątku. 
§ 24 

1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie 

regulaminu obrad. 
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: 

przewodniczący i sekretarz. 
4. Prezydium Walnego Zebranie wybierane jest w głosowaniu, bezwzględną 

większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia. 
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego 

Zebrania Członków. 
§ 25 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej 
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz na pisemny wniosek co 
najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad 
sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
Zarząd 

§ 26 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i 
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i 
Skarbnika  

3. Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich 
członków. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku. 

§ 27 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków; 
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie majątkiem; 
3) realizacja budżetu Stowarzyszenia; 
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego; 
5) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu. 

Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków; 
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
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8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania 
członków; 

9) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.  
 

Komisja Rewizyjna 
§ 28 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do 
sprawowania kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, w tym 
przewodniczącego oraz sekretarza, których Komisja wybiera we własnym 
gronie. 

3. Komisja Rewizyjna zostaje powołana na Walnym Zebraniu. 
 

§ 29 
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia; 
2) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i 

finansowej działalności Zarządu; 
3) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami; 
4) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu; 
5) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia; 
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków Stowarzyszenia. 
§ 30 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz 
Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących 
kontrolowanych spraw. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we 
władzach Stowarzyszenia. 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

§ 31 
Majątek stowarzyszenia stanowią : 

1) składki członkowskie; 
2) dotacje, darowizny, zapisy i spadki; 
3) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia ( dochody z majątku 

Stowarzyszenia); 
4) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na postawie 

odrębnych przepisów. 
§ 32 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na 
koncie Stowarzyszenia.  

§ 33 
Umowy, pełnomocnictwa oraz wszelkie oświadczenia woli, które pociągają za 
sobą zobowiązania pieniężne wymagają do swojej ważności podpisu dwóch  
członków Zarządu jednocześnie. 

§ 34 
Prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów 
warunkujących realizację celów statutowych Stowarzyszenia i przy założeniu, 
że cały dochód przeznaczony będzie na realizację celów jego celów 
statutowych. 
 

 
Rozdział VI 

Przepisy końcowe 
 

§ 35 
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym przez Walne 
Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch 
trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 

§ 36 
1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego 

Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie nie 
wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia 
majątku Stowarzyszenia. 

§ 37 
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie 
uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy roz. 5 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach. 
 


