
Nazwa Stowarzyszenia: 
Stowarzyszenie Podkarpacki Ruch Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” 
Siedziba Stowarzyszenia: 
Cmolas 269 A, 36-105 Cmolas 
Teren działalności: 
Obszar Rzeczpospolitej Polskiej 
Data wydania postanowienia z sądu i nr wpisu do rejestru(poz.): 
03.04.2008 r. 
KRS 0000303039 
Cele stowarzyszenia: 

1. Podejmowanie i wspieranie działalności mającej na celu jak najpełniejszą społeczną 
integrację i polepszenie sytuacji środowiska osób niepełnosprawnych, 

2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających podniesieniu 
stopnia społecznej świadomości o problemach i potrzebach środowiska osób 
niepełnosprawnych, 

3. Wspieranie i inspirowanie działań organów administracji państwowej i samorządowej, 
zmierzających do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych oraz efektywnego 
wykorzystywania środków przeznaczonych na ten cel, 

4. Pobudzenie społecznej, zawodowej i kulturalnej aktywności osób niepełnosprawnych, 
5. Organizowanie i tworzenie warunków umożliwiających wypoczynek osobom 

niepełnosprawnym, 
6. Organizowanie i tworzenie warunków umożliwiających rehabilitację zdrowotną dla 

niepełnosprawnych, 
7. Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacji zdrowotnej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, 
Sposoby realizacji celów stowarzyszenia: 

1. Podejmowanie i wspieranie działalności związanej z organizacją na rzecz osób 
niepełnosprawnych zająć i turnusów rehabilitacji oraz szkoleń zawodowych, a także 
kursów nauki jazdy. 

2. Udzielanie pomocy i doradztwo na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie 
dotyczącym realizacji przysługujących tym osobom uprawnień, w szczególności 
poprzez publikacje na łamach prasy i zorganizowania w ramach Stowarzyszenia 
ośrodka informacyjnego, 

3. Działanie w zakresie wydawania i kolportażu prasy o tematyce informacyjno – 
kulturalnej, 

4. Sygnalizowanie organom administracji państwowej i samorządowej potrzeb i 
problemów środowiska osób niepełnosprawnych, jak również informowanie tych 
organów o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących realizacji uprawnień osób 
niepełnosprawnych, 

5. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi, oraz innymi jednostkami 
organizacyjnymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, wymiany 
wzajemnych doświadczeń oraz zabieranie informacji dotyczących potrzeb i 
problemów środowiska osób niepełnosprawnych, 



6. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do likwidacji barier 
architektonicznych, poprawienia dostępu osób niepełnosprawnych do środków 
komunikacji publicznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, 

7. Doradztwo i pomoc organizacyjną na rzecz innych podmiotów zainteresowanych 
działalnością Stowarzyszenia, 

8. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 
kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

9. Tworzenie integracyjnych klubów sportowych, organizowanie imprez i zawodów 
sportowych, celem umożliwienia osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w nich. 

10. Podejmowanie i wspieranie działań związanych z tworzeniem gospodarstw 
agroturystycznych rodzin osób niepełnosprawnych, a także organizowanie 
wypoczynku na ich bazie dla osób niepełnosprawnych, 

11. Tworzenie ośrodków rehabilitacji zdrowotnej indywidualnej, hipoterapii zajęciowej, 
terapii zajęciowej ogólnie usprawniającej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

12. Inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 
Dane dot. składu Zarządu: 
Grzegorz Fila (Prezes Stowarzyszenia), Wiesław Sałek (Z-ca Prezesa), Krzysztof Sikora 
(Skarbnik Stowarzyszenia), Edyta Rzeszutek (Sekretarz Stowarzyszenia), Maria Rozmus 
(Członek Stowarzyszenia) 
Dane dot. sposobu reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań  
majątkowych: 
 Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed 
Walnym Zebraniem Członków. 
 Zarząd składa się z 3 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Prezesa i dwóch 
wiceprezesów. 
 Członków zarządu powołuje i odwołuje spośród Stowarzyszenia Walne Zebranie 
Członków, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności, co 
najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 
 Do składania oświadczeń woli podpisywania pism w imieniu Stowarzyszenia 
wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub pełnomocnika ustanowionego 
przez zarząd. 
 Oświadczenie skierowane do Stowarzyszenia, jak również doręczenia pism mogą być 
dokonywane przez jednego członka zarządu lub pełnomocnika. 
 Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd, bezwzględną 
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zarządu. 
 Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

· Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
· Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
· Ustalenie budżetu Stowarzyszenia, 
· Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 



· Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i 
ruchomego, 

· Zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
· Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 
· Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,  
· Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 

 
1. Podejmowanie przez Zarząd decyzji w sprawie zaciągania w imieniu Stowarzyszenia 

zobowiązań przekraczających kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Rewizyjnej, udzielonego w formie uchwały, 

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków. W braku wymaganej większości rozstrzyga głos Prezesa 
Zarządu. 

3. Przy czynnościach prawnych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami zarządu, 
Stowarzyszenie reprezentują pełnomocnicy ustanowieni przez Walne Zebranie 
Członków. 

Likwidacja Stowarzyszenia: 
 


