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O L I M P I A D Y S P E C J A L N E P O L S K A

STATUT
ROZDZIAN-I

POSTANOWIENIA OGOLNE

$ 1 .
Stowarzyszenie nosi nazwg: Olimpiady Specjalne Polska, w kontaktach migdzynarodowych uZywa
takze nzwy Special Olympics Poland, zwane dalej Stowarzyszeniem, kt6re na podstawie
obowi4zuj4cego prawa jest zarejestrowane oraz posiada osobowosi prawn4.
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$ 2 .
Stowarzyszenie jest organizacj4 masow4 o charakterze spolecznym) dziala na rzecz os6b
z niepelnosprawnosci4 intelektualn4 i ich rodzin orzpozostalych czlonk6w.
Dzialalno5d Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spolecznej og6lu czlonk6w
oraz wolontariuszy.

3. Do tealizacji zadan statutowych Stowarzyszenie mo2e zatrudnia(, osoby na podstawie
obowi4zuj 4cych przepis6w.

4. Stowarzyszenie ztzesza swych czlonk6w w organizacjach terenowych wymienionych w $ 4 ust.
1 Statutu.

5. Wszystkie rodzaje dzialalnoSci wykonywane s4 przez Stowarzyszenie nieodplatnie
z zastrzeLeniem, iz odplatn4 dzialalno5i Stowarzyszenie moze prowadzid w zakresie;
1) organizowania turnus6w rehabilitacyjnych, oboz6w sportowych orazWpoczynku;
2) upowszechniania, organizowania i prowadzenia r6znego rodzaju- kuis6w, szkoleri,

konferencji, seminari6w wynikaj4cychze statutowych potrzeb Stowarzyszenia.

$ 3 .vl. Terenem dzialalnoSci Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej polskiej.
2. Siedzib4 wladz naczelnych Stowarzyszenia jest miasto stoleizne fua.rru*u.

s 4 .
l. Stowarzyszenie posiada prawo powolywania na terenie calego kraju Oddzial6w Regionalnych,

kt6re mogE posiadai osobowoSd prawn4.
2 Sekcjami sportowymi Oddzial6w Regionalnych s4 Kluby Olimpiad Specjalnych
3. Powolane Oddzialy Regionalne powinny byc zgloszone wlaSci*.-r, organowi nadzoruj4cemu

odpowiednio wla5ciwemu ze wzglgdu na siedzibg Oddziaiu.

ss .
Stowarzyszenie mo2e byd czlonkiem innych organizacji krajowych, zagranicznych
i migdzy4arodowych o tym samym lub podobnym profilu dzialanii.
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$ 6 .
Stowarzyszenie ma prawo uZywania pieczEci, znak6w, odznak, barw, itp., zgodnie
z obowi4zuj 4cymi przepisami.

ROZDZIALII
CELE T SNONTT DZIALANIA

$ 7 .
Celem Stowarzyszenia jest:
1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu os6b z niepelnosprawno3ciE intelektualnq przez

popularyzacjg, uczestnictwo, rozw6j i organizacjg sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej
i innych form majqcych wptyw na doskonalenie sprawnosci frzycznij
i psychofizycznej dzieci i doroslych z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4, jak r6wnil2 ich
rodzin, o charakterze krajowym i migdzynarodowym;
realizacjamisji, cel6w i gl6wnych zalohehruchu Special Olympics;
reprezentowanie sportu polskiego dla os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w kontaktach
z Narodowymi Programami olimpiad Specjalnych oraz Special olympics Inc.;
zapewnienie udzialu polskiej reprezentacji w europejskich i Swiatowych igrzyskach Special
Olympics oraz innych imprezach tej organizacjipozagranicami kraju;
pozyskiwanie srodk6w narzeczruchu olimpiad specjalnych w polsce;
wszelkie dzialanianarzecz os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4, zmierzaj4ce do poprawy
ich zycia oraz oddzialywanie i poglgbianie SwiadomoSci spolecznej, kt6rej c.l"m jesf szeroto
pojgte poszanowanie os6b z niepelnosprawno6ci4 intelektualn4 oraz ich integracja ze
spoleczeristwem;
pozyskiwanie i organizacja wolontariatu narzecz wspierania i rozwijani a dzialafi statutowych;
obejmowanie swoj4 dzialalnoSci4 r6wnie2 os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4
poszkodowanych w wypadkach komunikacyj nych;
obejmowanie r6wnie2 swoj4 dzialalnoSci4 os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 i ich
Srodowisko rodzinne dotkni gte problemem uzalehnieh.

$ 8 .
.Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
'l) organizowanie dzialalnoSci sportowej dla os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn' zgodnie

z frlozofr4 i zasadami miEdzynarodowego ruchu Special Olympics Inc. zgodnie z Oficj-alnym
Przepisami Og6lnymi Special Olympics i Oficjalnymi Przepisami Sportowymi Speciat
Olympics i innymi wydanymi ptzez wladze tego ruchu, o ile nie stoj4 w sprzecznoSci ze
Statutem Stowarzyszenia i prawodawstwem RP;

4)

5)
o)
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8)

e)

2) organizowanie dzialalnoSci statutowej z osobami z
w Klubach Olimpiad Specjalnych tworzonych bezpo5rednio
a) szkolach specjalnych;
b) oSrodkach szkolno-wychowaw czy ch;
c) domach pomocy spolecznej;
d) o5rodkach dziennego pobytu;
e) oSrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych;
f) sp6ldzielniach inwalidzkich;
g) zakladach pracy chronionej;
h) warsztatach terapii zaj gciowej ;
i) organizacjach rodzinnych;

niepelnosprawnoSci4 intelektualn4
przy:
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4)
5)

j) i innych.
3) organizowanie oraz koordynowanie systemu wsp6lzawodnictwa sportowego szczebla

regionalnego i centralnego;
organizowanie tumus6w rehabilitacyjnych, oboz6w sportowych oraz wypoczyrku;
wsp6ldzialanie z fundacjami, stowarzyszeniami i orgartizacjami krajowymi i zagranicznymi
o podobnym profilu dzialama, a szczeg6lnie z dziatajqcymi na rzecz os6b
z niepelno sprawno Sci4 intelektual n4 i ze Srodowiskami polonij nymi ;
uczestniczenie w pracach europejskiego i Swiatowego ruchu Olimpiad Specjalnych;
wydawanie i propagowanie material6w informacyjno - szkoleniolvych i propagandowych;
upowszechnianie, organizowanie i prowadzenie r62nego rodzaju kurs6w, szkoleri, konferencji,
seminari6w wynikaj 4cych ze statutowych potrzeb Stowarzyszenia;
przygotowanie i zabezpieczanie kadry instruktorskiej dla potrzeb organizowanych zajq6,
zawod6w, imprez, itp.;

l0) pozyskiwanie, szkolenie i organizacja struktur wolontariatu dla potrzeb dzialalnoSci statutowej;

^l l) inicjowanie, popieranie i organizowanie'oraz wsp6ludzial w pracach naukowo -badawczych na
? rzecz os6b z niepelnosprawno5ci4 intelektualn4 w zakresie kultury ftzycznej

i zdrowia;
l?)organizowanie i prowadzenie dziaNalnoSci gospodarczej w rozmiarach sluZ4cych realizacji

cel6w statutowych;
l3) Scisle wsp6ldzialanie z rodzicami dzieci z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 oraz

organizacjami ich reprezentuj4cymi;
l4)podejmowanie innych dziatafi maj4cych wplyw na rozw6j kultury fizycznej i rozw6j

psychofizyczny os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 i ich integracjg z calym
spoleczefstwem oraz niesienie pomocy tym osobom, ich rodzinom i opiekunom oraz czlonkom
Stowarzyszenia;

l5)realizowanie zlecanychprzez organy pafstwowe i samorzEdowe zadari publicznych w zakresie
kultury frzycznej, sportu, rehabilitacji, promocji i organizacji wolontariatu, oraz innych dzialaft
publicznych zwiqzanych z celami statutowymi;

l6) zapewnienie rzetelnego i prawidlowego gospodarowania pozyskanymi Srodkami orcz zgodnego
z przepisami prawa i wymogami zlcceniodawc6w ichrozliczania.

R:OZDZIAT,III
CZLONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI $ZKI

$ e .
Czlonkowie Stowarzyszenia dzielq sig na:
I ) czlonk6w zv,ryczajny ch;
2) czlonk6w wspieraj 4cych;
3) czlonk6w honorowych.

$ r0.
1. Czlonkiem zv,,yczajnym moze by(, kazda osoba frzyczna, posiadajEca peln4 zdolnoS6 do

czynno3ci prawnych, kt6ra pragnie wnieSi wklad pracy spolecznej w urzeczywistnienie cel6w
Stowarzyszenia i zLo2y pisemn4 deklaracjg o przyst4pieniu do Stowarzyszenia.

2. Przyjmowanie i skreSlanie z listy czlonk6w zwyczajnych nastgpuje w drodze uchwaly podjgtej
ptzez Komitet Krajowy lub Komitet Regionalny.

-__.-_?+_
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$ 11.

Czlonkiem wspieraj4cym Stowarzyszenia mo2e by6 osoba frzyczna lub osoba prawna
zainteresowana jego merytorycznq dzialalnoSci4, przyjEta na podstawie pisemnej deklaracji
i pr zekazuj qc a zadeklarowane wsp arc i e w formi e fi nan s owej lub rzec zowej .
Postanowienie $ 10 ust. 2 Statutu stosuje sig odpowiednio.

$ 12.
Czlonkiem honorowym, w tym Prezesem honorowym, mo2e by6 osoba frzyczna bgd4ca
Czlonkiem Stowarzyszenia, szczeg6lnie zasluhonaw urzeczywistnianiu jego cel6w.
GodnoSd czlonka honorowego oraz Prezesa honorowego nadawana jest na podstawie uchwaly
Krajowego Zjazdu Stowarzyszeniazwlasnej inicjatywy lub na wniosek Komitetu Krajowego.

l .

$  13.
L Czlonek zv,ryczajny ma prawo do:

^ l) czynnego i biernego prawa wyborczego do wladz Stowarzyszenia oraz glosu stanowi4cego
g na KrajowymZje2dzie Stowarzyszenia;

2) uczestniczenia w zjazdach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych
dla realizowania statutowych cel6w Stowarzyszenia na zasadach okreSlonych przez
Komitet Krajowy albo Komitet Regionalny;

3 ) zglaszania wniosk6w doty czycy ch dzialalno Sci Stowarzy szenia;
4) uczestnictwaw zajqciach, zawodach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5) uczestnictwa w imprezach sportowych i innych organizowanych przez Swiatowe wladze

Special Olympics lub inne narodowe Programy Special Olympics nazasadach okreSlonych
przezKomitet Krajowy;

6) korzystania z pomocy i vrz1dzeh Stowarzyszenia na zasadach okreSlonych przez wtadze
Stowarzyszenia.

2. Czlonkom wspieraj4cym przysluguj4 te same prawa i obowi4zki co czlonkom zv,ryczajnym za
wyj4tkiem czynnego i biemego prawa wyborczego oraz glosu stanowi4cego na Krajowym
Zjeidzie Stowarzyszenia.

s 14.
.Czlonkowi honorowemu przysluguj4 wszystkie prawa i obowi4zki czlonka zv,ryczajnego
T2 wyj 4tkiem oplacania skladek czlonkowskich.

$ ls.
Czlonek zwyczajny obowi4zany jest do:
l) przestrzegania Statutu, re gulamin6w oraz uchwal wladz Stowarzyszenia;
2) czynnego udzialu w realizowaniu cel6w Stowarzyszenia;
3) aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie zebraniach, posiedzeniach,

zjazdach, zajEciach, zawodach, imprezach, itp. z wlasnej inicjatywy lub w drodze typowania, na
zasadach okred lonych pr zez wladze Stowarzyszenia;

4) regularnego oplacania skladek czlonkowskich oraz innych zadeklarowanych Swiadczeri.

$  16.
l. Utrata czlonkostwa nastgpuje wskutek:

1) dobrowolnego wyst4pienia ze Stowarzyszenia, zgloszonego na piSmie;

(: 1{t_
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2) skreslenie z listy czlonk6w stowarzys zenia z powodu nieusprawiedliwionego zaleganta

z oplat4 rkr;J;il 
"rtooto*rt 

i 
"n1i' 

ott"' priel<r:aczajqcy iz miesigcy po uprzednim

uPomnieniu;
3)sheSleniazlistyczlonk6wstowarzyszeniana-9.y$17ust.l;
4) skre5lenia z listy czlonk6w.., p"-i"oa" skazanii prawomocnym wyrokiem s4du na karq

dodatkow4utratyprawpublicznych,b4d2zaczynpopelnionyzniskichpobudek(osoba
fizYczna);

5; Smierci czlonkaw przypadku osoby ftzyczt{; 'i
6) utraty orouo*os.i praivnej przez 

"aonkuw 
frzypadku osoby prawnej'

2. Osobom skreSlonvm z listv 
"fo'*J* 

f-vtl",'al 3:u*: yid""t:-:llolania do wlaSciwego

Regionalne go 7-,az&tOddzialu lub io ti.io*tg" Zjazdustowarzyszenia w terminie do 30 dni

od daty otrzymJnia zawiadomienia o skre5leniu'

$ 17' 
al wladz StowarzYszenia

l. W przypadku naruszenia przez czlonka poiianowieri Statutu, b4dZ uchw

Komitet Krajowy mo1ezastosow;c w stosunku do czlonka nasQpujqce kary porz4dkowc:

1) udzielid uPomnienia,
2)fizieli| nagany,
3) zawiesid * piul*u"ft:?to*u na okres od 1 miesi4ca do 1 roku'

, 
"THn|;:itilJ";iiffit:fi-tfl,;;ffi'3 

rozpatruje o"!:y-?:'1:***zvszenia' o-dworanie
nale'y wnieS6 na piSmie -Uq Y":"*e{o 

Taazdu ito**'y'zenia za po.rednictwem Komitetu

Krajowego * t.r^iii. 30 dni 
"d;;ty 

io'g"""iu decy:zji' Wniesienie ohwolania nie wstrzymuje

wykonaniadecy"ji' .-,^:^ kresla regulamin uchwalony przez Komitet
3. SLczeg6rowy ffi postqpowania dyscyplinarnego o

KrajowY.

R:OZDZIALIV
W I' AD LE ST OWARZY S ZENI A

|  $ 1 8 .

Wladzami Naczelnymi Stowarzyszenia s4:

l) KrajowY Ziazd StowarzYszerua;
2) Komitet KrajowY;
3i Gt6wna Komisja RewizYjna

$ le.

Kadencj a wladz Stowarzy szeni a trwa cztery lala'

$ 20-

l. wlaclze Naczelne Stowarzyszenia - r, wyt{cz.eniem Krajowego Tiaz'dn Stowarzyszenla - maJq

prawo oo ,rzupelnienia we wlasnym zakresie swojego t{tua.t-o nolvych czlonkow w przypadku

powstania *uk;; w ich skladzie * 
"ruri" 

trwania kadencji, z Iym, 2e liczba dokooptowanych

c z l o n k 6 w d ^ * j w N a d z y n i e m o z e p r z e | < r a c z a 6 | 1 3 | i c z b y c z l o n k 6 w d a n e g o o r g a n u
pochodz4cy"n-1*ya";. W.Komitecie lkajowyffi, w przypadku wyst4pienia wakatu na

stanowisku kt6regos z czlonk6w funkcyjnycn, romii.t rrajowv w drodze uchwaly powierza

6-:*--;;?;;---
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l .

obowipki danej osoby jednemu z czlonk6w Komitetu Krajowego. W przypadku wakatu na
funkcji prezesa, Komitet Krajowy jest zobowi1zany do zwolania Krajowego Zjazdu
Stowarzyszenia, a do tego czasu obowi4zki prezesa sprawuje wiceprezes ds. organizacji.
W przypadku, gdy liczba os6b dokooptowanych juz wynosi l/3 pierwotnego skladu danego
organu, a powstaly dalsze wakaty w jego skladzie, to sklad danego organu moana uzupelni6
tylko i v,ryLqcznie w drodze Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia
i przeprowadzeniana nim wybor6w uzupelniaj4cych na dalszy okres kadencji.
Zasada dokooptowania nie dotyczy Komitetu Wykonawczego.

$ 21.
Uchwaly wszystkich wladz Stowarzyszenia zapadajq zwyktq wigkszo$ci4 glos6w, przy czym
dla ich wa:ZnoSci wymagana jest obecnoSi co najmniej polowy liczby os6b uprawnionych do
glosowania, w tym Prezesa - Przewodnicz4cego - lub jednego z cztonk6w funkcyjnych -
wiceprzewodnicz4cego chyba, 2e dalsze postanowienia Statutu oraz przepisy szczeg6lne
stanowi4 inaczej.
Glosowanie wladz Stowarzyszenia odbywa sig jawnie chyba, Ze podjgta zostala uchwala
o glosowaniu tajnym na wniosek 1/5 os6b bior4cych udzialw zebraniu.

KRAJOWY ZJ AZD STOWARZYSZENIA

s22.
Ikajowy Zjazd Stowarzyszenia zastgpuje sig Krajowym Zjazdem Delegat6w, jezeli liczba
czlonk6w uprawnionych do glosowania jest wigksza niz 100.
W Krajowym Zje2dzie Delegat6w uczestniczq delegaci z ku;zdego Oddzialu Regionalnego
Stowarzyszenia, wylonieni na Regionalnych Zjazdach Oddzial6w i czlonkowie Wladz
Naczelnych Stowarzyszenia, o ile s4 delegatami. Wyb6r liczby delegat6w jest zaleany od liczby
czlonk6w zwyczajnych w Oddziale Regionalnym, a szczeg6ly ordynacji wyborczej okreSla
Komitet Krajowy.
Krajowy zjazd Stowarzyszenia j est najv,rylszq wladz4 stowarzyszenia.
Krajowy Zjazd Stowarzyszenia moze by(, zwyczajny lub nadzwyczajny.

l .

bo *yl4crnej kompetencj i Kraj owego Zjazdus$,o2ri*ryrrenia nale2y :
I ) uchwalanie regulaminu Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia;
l) uchwalanie gl6wnych kierunk6w dzialalnoSci Stowarzyszenia;
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdari z dzialalnoSci Komitetu Krajowego i Gt6wnej

Komisji Rewizyjnej;
4) wyb6r i odwolywanie czlonk6w Komitetu Krajowego i Gl6wnej Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie wniosk6w zgloszonych przezwladze Naczelne i Delegat6w;
6) uchwalanie zmian Statutu;
7) nadawanie i pozbawianie godnoSci czlonka honorowego stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwal w sprawie rozwi4zania Stowarzyszenia iprzekazania jego maj4tku;
9) zatwierdzanie regulaminu pracy Komitetu Krajowego i Gl6wnej Komisji Rewizyjnej;-
l0) podejmowanie uchwal we wszystkich sprawach nie zastrze2onych do kompetencji innych wladz

Stowarzyszenia.

e

, 1 .

I

( ! i

; l

U)

przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Slowarzyszenia w dniu 7 wrze6nia 2013r



ffiffipfrs

$ 24.
|. Zv'ryczajny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia zwo\ywany jest przez Komitet Krajowy raz na cztery

lata jako sprawozdawczo-wyborczy z zastrzehemem ust. 2. O terminie, miejscu i porz4dku obrad
Zv'ryczajnego Krajowego Qazdu Stowarzyszenia Komitet Krajowy zawiadarnia delegat6w co
najmniej 30 dni przedterminem zjazdu.

2.Rotacyjny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia, o charakterze sprawozdawczo - wyborczym
zwoiywany jesr przez Komitet Krajowy w polowie kadencji. O terminie, miejscu i porz4dku
obrad Rotacyjnego Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Komitet Krajowy zawiadamia delegat6w,
co najmniej 30 dni przed terminem zjazdu.

$ 2s.
I . Nadzwyczaj ny Kraj owy Zjazd Stowarzysz enia zw olywany j est :

1) na podstawie uchwaly Komitetu Krajowego Stowarzyszenia;
2) na Zqdarrie Gl6wnej Komisj i Rewizyj nej Stowarzyszenia;

, 3) na pisemny wniosek, co najmniej % og6lnej liczby Komitet6w Regionalnych.
gf. Komitet Krajowy Stowarzyszenia zwoluje Nadzwyc,zaJny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia

w terminie trzech miesigcy od chwili otrzymania wniosku lub podjgcia uchwaly. O terminie,
miejscu i porz4dku obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia Komitet
Krajowy zawiadamia delegat6q co najmniej 30 dni przed terminem zjazdu.

$ 26.
Zwl,czajny i Rotacyjny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia obraduje zgodnie z przyjgtym porz4dkiem
..rbrad, a Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia obraduje w sprawach, dla kt6rych
rozpatrzenia zostal rwolany; uchwaly zapadajE zrykJq wigkszoSci4 glos6w chyba, Ze
postanowienia Statutu stanowi4 inaczej :
I ) w pierwszym terminie przy obecnoSci, co najmniej

glosowania;
l) w drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez

do slosowania.

polowy ilo5ci delegat6w uprawnionych do

wzglEdu na liczbg obecnych uprawnionych

\\,
t l )

1 r
- l

s27.
Kraj owym Zj e2dzie Stowarzyszenia udzial bior4:
z glosem stanowi4cym - delegaci wybrani na Regionalnych Zjazdach Oddzial6w;
z glosem doradczym - czlonkowie ustgpuj4cych wladz, nie bgd4cy delegatami, czlonkowie
wspieraj4cy, czlonkowie honorowi orM zaproszeni goScie.

$ 28.
Delegaci, o kt6rych mowa w $ 27 pkt I Statutu zachowuj4 mandaty przez okres kadencji okreSlonej
ri' $ 19 Statutu.

KOMITET KRAJOWY

$ 2e.
l. Komitet Krajowy kieruje dzialalnoSci4 Stowarzyszenia. Komitet odpowiada za swoj4 pracA

przed Kraj owym Zjazdem Stowarzyszenia.
:. Komitet Ifuajowy wybierany jestprzez Krajowy Zjazd Delegat6w na 4 letni4 kadencjg iliczy 13

os6b, w tym: Prezes, trzech wiceprezes6w, w tym wiceprezes ds. organizacji, wiceprezes ds.

( : . " , -  
(  o - , t

a-
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sportu i wiceprezes ds. finans6w, jedna osoba z niepelnosprawno6ciq intelektualn4 i jeden
czlonek najblilszej rodziny zawodnika.

3. Prezes Komitetu Krajowego swoj4 funkcjg mole pelnid nie dluZej niz dwie nastgpuj4ce po sobie
kadencje.

'1. Prezes, wiceprezesi, czlonek Komitetu z niepelnosprawnoSci4 intelektualnE, czlonek najbli2szej
rodziny zawodnika wybierani sQ na poszczeg6lne funkcje imiennie przez Krajowy Zjazd
Stowarzyszenia w j ednym glosowaniu.
Komitet Krajowy w polowie kadencji podlega rotacji. Rotacji podlega 3 czlonk6w Komitetu
Krajowego. Rotacjg przeprowadza Rotacyjny Krajowy Zjazd Stowarzyszeniapoprzez:
1) Przeprowadzenie glosowania na aktualny sklad Komitetu Krajowego. Trzech czlonk6w

Komitetu Krajowego ktorzy uzyskaj4 w glosowaniu najmniej szq liczbg glos6w konczy
swoj4 kadencjg.

2) P rzeprowadzenie glo sowania na trzech nowych czlonk6w Komitetu Kraj owego.
Komitet Krajowy zbiera sig na posiedzenia co najmniej 4 razy w roku.
Do kompetencji Komitetu Krajowego naleZy:
1) kierowanie caloksztaltem dzialalnoSci Stowarzyszenia;
2) uchwalenie regulaminu pracy Komitetu Krajowego, kt6ry zatwierdza Iftajowy Zjazd

Stowarzyszenia;
3 ) zatvmer dzanie regulaminu pracy Komitetu Wykonawc ze go ;
4) zatwierdzanie plan6w merytorycznych i finansowych na dany rok lub inny okres czasu

sporzEdzarry ch przez Komitet Wykonawczy;
5) zatwrerdzartie realizacji plan6w finansowych i bilans6w sporz4dzanych przez Komitet

Wykonawczy;
6) v,ryrahanre zgody na podejmowanie przez Komitet Wykonawczy i Regionalny Komitet

Wykonawczy decyli przekraczaj4cych zwykly zarz4d (decyzje dotycz4ce zakupu lub
sprzedazy mienia znacznej wartoSci lub nieruchomoSci);

l) inicjowanie nowych kierunk6w i sposob6w dzialania Stowarzyszenia;
8) wybieranie, powolywanie i odwolywanie Dyrektora Generalnego, kt6ry organizuje.pracg

Biura Narodowego w celu wlaSciwej realizacji cel6w statutowych. Umowg
z Dyrektorem Generalnym zawiera prezes i jeden zwiceprezes6w Komitetu Krajowego;

9) wybieranie, powolywanie i odwolywanie czlonk6w Komitetu Wykonawczego tak
w caloSci jak i poszczeg6lnych os6b;

10) powolywanie, rozwiqzywanie, nadzorowanie i akredytowanie Oddzial6w Regionalnych;
11) decydowanie o szczegllo!\ych zasadach ordynacji wyborczej Stowarzyszenia;
12) zatwierdzanie statut6w Oddzial6w Regionalnych staraj4cych sig o posiadanie osobowoSci

prawnej;
13) zawieszanie w czynnoSciach wladz Oddzial6w Regionalnych, w tym posiadaj4cych

osobowoSi prawnQ;
14) okreSlanie i zatwierdzanie strategii dzia\aniaKlub6w Olimpiad Specjalnych;
1 5) okreSlanie zasad dzialania wolontariatu;
16) powolywanie stalych lub okresolvych komisji, zespol6w problemowych, itp. jako organ6w

pomocniczo-doradczych Komitetu Krajowego oraz okreslanie regulamin6w ich dzialania;
17) podejmowanie uchwal o przyst4pieniu Stowarzyszenia do krajowych, zagranicznych

i migdzynarodowych organizacji w oparciu o $ 5 Statutu oraz ustalanie zasad delegowania
przedstawicieli na zagraniczne i migdzynarodowe konferencje , 4azdy i inne;

I 8) uchwalanie wysokoSci skladek czlonkowskich;
19) ustalanie zasad przyznawania i przyznawanie dyplom6w, odznak, odznaczen, nagr6d

pienig2nych, rzeczowych i innych darowizn;

Tekst lednolity Statutu Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska opracowany na podstawie wprowadzonych z
przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Stowarzyszenia w dniu 7 wrzeSnia 20'13r. /
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20) sktadanie sprawozdari Kraj ow emu Zjazdowi Stowar zy szenia;
21) uchwalanie regulaminu postgpowania dyscyplinarnego;
22) przyjmowanie i skreSlanie z listy czlonk6w Stowarzyszenia, z zastrzeaeniem $ 48 ust. 4

pkt 19;
W posiedzeniach Komitetu Krajowego bior4 udzial z glosem doradczym zaproszeniczlonkowie
Komitetu Wykonawc zego.
W posiedzeniach Komitetu Krajowego mogq bra(, udnal z glosem doradc4m przewodntcz4cy
Gt6rvnej Komisji Rewizyjnej lub jego zastgpca orcz w miarg potrzeb przedstawiciele Komitet6w
Regionalnych, Regionalny Komitet wykonawczy i inni zaproszeri go6cie.

10. Posiedzenia Komitetu Krajowego s4 protokolowane.
I l. Komitet Krajowy za realizacjE swoich zadah odpowiada przed, Krajowym Zjazdem

Stowarzyszenia.

$ 30.
.Czlonkowie Komitetu Krajowego nie mog4 bra(, udzialu w rozstrzyganiu spraw kt6re dotyczq ichj_
tDraw osobowvcll.

KOMITET WYKONAWCZY

$ 31 .
-. Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia sklada sig z 3 do 5 os6b wybieranychprzez Komitet

Krajowy spoSr6d czlonk6w Stowarzyszenia, w tymz:
1) Dyrektora Generalnego;
2) Dyrektora ds. Sportu;
3) Gt6wnego Ksiggowego.

l. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego zwoluje Dyrektor Generalny w miarg potrzeb,jednak nie
rzadziej niLraz na dwa miesi4ce.

-r. W posiedzeniach Komitetu Wykonawc zego mogq bra(, udzial z glosem doradczym czlonkowie
Komitetu Krajowego, Dyrektorzy Oddzial6w Regionalnych i inni zaproszeni goScie.

'1. Komitet Wykonawczy za realizacjE swoich zadah odpowiada przed. Komitetem Krajowym
i sklada Komitetowi Krajowemu na kazdym jego posiedzeniu informacjg o bieZ4cej dzialainoici.

j. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego s4 protokolowane.

t
s 32.

Komitet Wykonawczy dziala na podstawie og6lnego pelnomocnictwa udzielonego jego czionkom
przez Komitet Krajowy.
Do kompetencji Komitetu Wykonawczego nale2y:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnEtrz i dzialanie w jego imieniu na podstawie

pelnomocnictwa udzieloneg o przez Komitet Krajowy;
2) zarzqdzanie maj4tkiem Stowarzyszenia;
3) przygotowywanie merytorycznych i finansowych plan6w dziarania;
4) uchwalanie regulaminu pracy Komitetu Wykonawcze;
5) uchwalanie regulaminu pracy Biura Narodowego;
6) wsp6lpraca z organami wtadzy, administracji paristwowej i samorz4dowej i innymi

or ganizacjami w zakresie okre5lonym Statutem ;
7) nadzorowanie Oddzial6w Regionalnych. W przypadku naruszenia przez Oddzial

Regionalny prawa, postanowieri Statutu oraz uchwal wladz Stowarzyszenia:

. --<- 
't) -r--_ 

-
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a) zwracanie uwagi na dostrzezone uchybienia i zqdanie ich usunigcia w okreSlonym

terminie;
b) 44danieuchylenia uchwal sprzeczlnych z prawem i postanowieniami Statutu;

c) wnioskowanie do Komiteiu Krajowego o zawieszanie w czynnoSciach czlonk6w

Regionalnego Komitetu Wykonaw"r"go, bez.osobowoSci prawnej i wnioskowanie do

Komitetu R-egionalnego o wyjaSnienie lub zmianq skladu osobowego;

d) wnioskowan[ do fomitei., Krajowego o zwolanie Nadzwyczajnych Zjazd6w

Oddzial6w RegionalnYch'

$ 33.

.. w sklad Komitetu wykonawczego mog4 wchodzid osoby zatrudnione w Biurze Narodowym'

:. czlonkowie Komitetuwykonawczego ni. *og4 bra6 udzialu w rozstzaganiu spraw, kt6re dotycz4

ich spraw osobowYch.

$ 34.
lriuro Narodowe prowadzi obslugg administracyjn4 Stowarzyszenia. Biurem Narodowym kieruje

l)1'rektor Generalny.

GI,6WNA KOMISJA REWIZYJNA

$ 3s.
. Glowna Komisja Rewizyjna jest najwyzizym organem wladzy kontroluj4cym caloksztalt

dzialalno sci Stowarzy rr"niu z wyj 4tki em Kraj owe go zj azd]u S towarzyszeni a'

- Gl6wna Komisja Rewizyjna *yUi.iunui estprzezKrajowy 74azd Stowarzyszenia w skladzie od

3 do 5 czlonkow.
: Gl6wna Komisja Rewizyjna zwohuje swoje pierwsze zebrarie pod przewodnictwem

przewodnic ,q""[orrajowelt Zjazdustowarzyszenia bezpoSrednio po wyborze'czlonk6w Gl6wnej

Komisji Rewizyjnej, na kt6rym wybiera ze swego grona:

1) przewodnicz4cego;
2) wiceprzewodnicz4cego;
3) sekretarza.

t: w skiad Gtownej Komisji Rewizyjnej nie mog4 wchodzi6 0soby:

l) bgd4ce czionkami organu iarzqdzaiqcego ani pozostajqce z nimi w stosunku
' 

pokrewiefrstwa, powinowactwa lub podlegloSci z tytulu zatrudnienia;

2) Lt6re byly skazane prawomocnym wyrokiemzaprzestqpstwo z winy umySlnej;

3) zatrudnione w StowarzYszeniu.
: Czlonkowie Gl6wnej Komisji Rewizyjnej mog4 otrzymF,vac nwotuzasadnionych koszt6w z tltuhLr

pelnionej fimkcji Lgodnie , *yty"roy^i Ustawy o DzialalnoSci Pozytku Publicmego

ioWolontariaciezanaz+kwietnia 2003r.(tekstjedn. Dz.lJ.z20l0 r. Nr234, poz.1536zezrn)'

$ 36.

[ ].. zakre su dzialania Gl6wnej Komisj i Rewizyj nej Stowarzy szenia naleZy :

. uchwalenie regulaminu pracy Gl6wnej Komisji Rewizyjnej, kt6ry zatwierdza lkajowy Aatd

Stowarzyszenia;
! przeprowadzanie, co najmniej

szczeg6lnym uwz gl gdnieni em
i przedstawianie Komitetowi

Stowarzvszenia:

raz w roku, kontroli caloksztalt\ dzialalnosci Stowarzyszenra, ze

gospodarki finansowej i rzetelno6ci gospodarowania;

Kr*.jo*"*.r wynik6w i wniosk6w w sprawie dzialalnosci

, ----*-,.-..-_t- - , /
a-'_
r'-.
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1) skladania na Krajowym Zje2dzie Stowarzyszenia sprawozd,ahze swojej dzialalno6ci;
,i) nadzorowanie dzialalnoSci Komisji Rewizyjnych oddzial6w Regionalnych;
6) wnioskowanie o zwolanie Nadzwyczajnego Krajowego Qazdustowarzyszenia.

$ 37.
Posiedzenie Gl6wnej Komisji Rewizyjnej Lwotuje przewodni cz1cy lub wicepr zewodniczqcy
w miarg potrzeb, lecz nie rzadziej ni2 dwarazy w roku.
Posiedzenia Gl6wnej Komisj i Rewizyjnej s4 protokolowane.
Gl6wna Komisja Rewizyjna ma prawo powolywania rzeczoznawc6w do prac specjalistyc znych
z glosem doradczym.

ROZDZIA\.V
ODDZIALY REGIONALNE STOWARZYSZENIA I ICH WN. ADZE

$ 38.
O ddzialy Re gi onalne Stowarzyszenia powoluj e Komitet Kmj owy.
oddzialy Regionalne z osobowoSci4 prawnE po otrzymaniu zgody Komitetu Krajowego,
rejestruje organ wlaSciwy ze wzglgdu na siedzibg Oddzialu, tgto"ron4 przez komilet
ZaloLy cielski Oddzi alu Regi onalne go.
Komitet Krajowy ustala kryteria, kt6rych spelnienie mohe stanowii podstawg do powolania
Oddzialu Regionalnego.

$ 3e.-I'ladzami 
Oddzial6w Regionalnych Stowarzyszenia s4:

I Regionalny Zjazd Oddzialu;
: Komitet Regionalny;
i Komisja Rewizyjna.

$ 40.
?".stanowienia $ 79,20 i 21 Statutu stosuje sig odpowiednio.

REGIONALNY ZJ AZD ODDZIALU

$ 41 .
Regionalny Zjazd Oddzialu zastgpuje sig Regionalnym Zjazdem Delegat6w, jelzeli liczba
;zlonk6w uprawnionych do glosowaniajest wigkszaniz 50.
\\' Regionalnym Tie2dzie Delegat6w uczestniczE delegaci z ka2d,ego Klubu Olimpiad

:pecjalnych, wylonieni na Walnych Zebraniach Klub6w Olimpiad Specj-alnych i czlonkowie
"iladz Oddzialu Regionalnego Stowarzyszenia, o ile s4 delegatami. Wy|Or"lic zby d,elegatow jest
rale2rty od liczby czlorrk6w zwyczajnych w Klubie Olirnpiad Specjalnycb, a szczeg6ly orclylacji'*r'borczej okreSla Komitet Krajowy.
R'cgionalny Zjazd Oddziatu jest najwy2szqwladz4Oddzialu Regionalnego Stowarzyszenia.
ieeionalny zjazd oddzialu moZe byc zwyczajny lub nadzwyczijny.

{' '-'-' 
ll- ::';; -
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s 42.
wyl4cznej kompetencj i Regionaln ego Zj azdu Oddzialu nalezy :
uchwalanie re gul aminu Regionalne go Zj azdu Oddzialu;
uchwalanie kierunk6w dzialania Oddzialu;
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdari Komitetu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej;
wyb6r delegat6w na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia;
wyb6r Komitetu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej;
zatwierdzanie regulaminu pracy Komitetu Regionalnego i Komisji Rewizyjnej
rozpatrywanie innych spraw wymagaj4cych decy4i Regionalnego Zjazdubdizialu.

$ 43.
Zwyczajny Regionalny Zjazd Oddzialu zwolywany jestprzezKomitet Regionalny raznacztery
lata j ako sprawozda w czo -wyborczy.
O terminie, miejscu i porz4dku obrad Zwyczajnego Regionalnego Zjazdu Oddzialu, Komitet
Regionalny zawiadamia czlonk6w (delegat6w), co najmniej na i+ dni przed. terminem
Re gionalne go Zj azdu Oddzialu.

$ 44.
Nadzwyczajny Regionalny Zjazd Oddzialu zwolywany jest:
l) z inicjatywy Komitetu Regionalnego;
2) nahqdanie Komitetu Krajowego;
3) na24danie Komisji Rewizyjnej;
4) na pisemny wniosek co najmniej % ogolnej liczby czlonk6w zwyczqnych Stowarzyszenia

zrzeszonych w Oddziale Regionalnym.
Komitet Regionalny zwoluje Nadzwyczajny Regionalny Zjazd Oddzialu w terminie jednego
miesi4ca od dnia otrzymania Z1danialub podjgcia uchwaly.
W przypadku braku mozliwoSci zwolania Nadzwyczajnego Regionalne go Zjazdu Oddzialu
przezKomitet Regionalny obowipek jego zwolania,w terminie okreslonym w ust. 2, spoczywa
na Komitecie Krajowym.
W zawiadomieniu o zwoianiu Nadzwyczajnego Regionalnego Zjazdu Oddziatu podaje sig dzieri,
godzing i miejsce Zlazdu oraz szczeg6lowy porzqdek obrad. Zairadomienie przesyia sig co
najmniej 14 dni przedterminem Zjazdu.

$ 4s.
Regionalny Zjazd Oddzialu obraduje w sprawach objgtych porz4dkiem obrad, a uchwaly
apadaj q zwykl1 wi gkszo Sci4 glo s6w:

' I rv pierwszym terminie przy obecnoSci, co najmniej polowy og6lnej liczby czlonk6w
(delegat6w) Oddzialu uprawnionych do glosowania;

I t rv drugim terminie podanym w zawiadomieniu bez wzglgdu na liczbg obecnych
uprawnionych do glosowania.

\adzwyczajny Regionalny Zjazd Oddzialu obraduje w sprawach, dla kt6rych zostal zwolarry.

R cc i onalny m Zj etdzieOddzialu udzia\oiorul 
O6'

z glosem stanowi4cym czlonkowie Oddzie*u, aw przypadku oddzialu licz1cego powyzej 50
tzlonk6w delegaci orgarizacji terenowych, wediug zasady ustalonej przez Komitet
Rcuionalny Stowarzyszenia, uwzglgdniaj4cej , 2e kaldy Klub Olimpiad Specjalnych dzialajqcy

L- .
/-ekstjednolity 
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przy Oddziale Regionalnym reprezentuje co najmniej 1 delegat oraz czlonkowie ustgpuj4cych
wladz, o ile s4 delegatami - za wyj4tkiem glosowania nad udzieleniem absoluiorium
ustEpuj4cym Wladzom Oddzialu Regionalnego;

l ' z glosem doradczym - przedstawiciele Wladz Naczelnych Stowarzyszenia, czlonkowie
ustgpujqcych wladz, o ile nie zostali wybrani delegatami, czlonkowie wspieraj Ecy oraz
zaproszeni goScie.

$ 47.
?"''stanowienia $ 28 Statutu stosuje sig odpowiednio.

^l Komitet Regionalny
I odpowiada za swoj4

Stowarzyszenia.

KOMITET REGIONALNY

s 48.
kieruje dzialalnosciE oddzialu Regionalnego na swoim terenie. Komitet
praca przed Regionalnym zjazdem oddzialu i Komitetem Krajowym

- Komitet Regionalny wybierany jest przez Regionalny Zjazd, Oddzialu na 4-letni4 kadencjg,
liczy od 5 do 9 os6b, w tym Prezesa i od I do 3 Wiceprezes6w takich jak ich odpowiednicy
w Komitecie Krajowym. W sklad Komitetu Regionalnego wchodz4 ponuito' osoba
z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 i czlonek najblihszej rodziny zawodnika. prezes,
wiceprezesi oraz osoba z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 i czlonek najbliZszej rodziny
zawodnika wybierani s4 na poszczeg6lne funkcje imiennie przez Regionalny Zjazd, Oddzialu
rv jednym glosowaniu.

: Komitet Regionalny zbiera sig na posiedzeniach co najmniej 4 razy w roku.
.r Do zakresu dzialania Komitetu Regionalnego nale|y:

I ) kierowanie bie?qcE dzialalnoSci4 Oddzialu Regionalnego;
2) uchwalanie regulaminu pracy Komitetu Regionalnego;
3) zatwierdzanie regulaminu pracy Regionalnego Komitetu Wykonawczego;
1) wykonywanie uchwal Regionalne go ZjazduOddzialu i WladzNaczelnych;
5) zatwierdzanie plan6w merTtorycznych i finansowych na dany rok lub inny okres czasu

I rporzqdzonychprzezRegionalnyKomitetWykonawczy;
6) zatwierdzanie realizacji plan6w finansowych i bilansu;
7) wybieranie, powolywanie i odwolywanie Dyrektora Oddziatu Regionalnego, kt6rego

zadaniem jest zorganizowanie pracy Biura Regionalnego w celu wla5ciwej reaizacjicel&v
statutowych' Umowg z Dyrektorem Oddzialu Regionalnego zawiera dw6ch 

"ilonko*funkcyjnych Komitetu Regionalnego;
8) wybieranie, powolywanie i odwolywanie czlonk6w Regionalnego Komitetu

Wykonawczego tak w caloSci jak i poszczeg6lnych os6b. Umowg z Sekretarzem Oddzialu
Regionalnego oraz Skarbnikiem lub Ksiggowym Oddzialu Regionalnego zawiera dw6ch
czlonk6w funkcyjnych Komitetu Regionalnego;

10) powolywanie, nadawanie kierunk6w dzialania, nadzorowanie oraz rczwiazvwanie
Klub6w Olimpiad Specjalnych;

- l) w przypadku naruszenia przez Kluby Olimpiad Specjalnych postanowieri Statutu, uchwal
wladz Stowarzyszenia lub innych obowi4zui 4cych przepis6w:
a) L1dame usunigcia uchybieri w okreslonym terminie;
b) zEdanie uchylenia uchwaly podjgtej z naruszeniem obowi 4zuj1cych przepis6w oraz

postanowieniami Statutu;

( 
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c) zawieszanie w czynno3ciach czlonk6w Zarzqdu Klubu Olimpiad Specjalnych;
d) zwolywanie Nadzwyczajnego Zebrania Klubu Olimpiad Specjalnych na wniosek

Regionalnego Komitetu Wykonawc zego;
l2)powolywanie problemowych, stalych lub okresowych komisji, zespol6w, itp. jako

organ6w pomocniczo-doradczych Komitetu Regionalnego oriz okreSlanie im regulamin6w;
13) wnioskowanie do Komitetu Krajowego o prrynuie wskazanym kandydatom odmak

i odztaczenpanstwowych, resortowych i Stowarzyszenia;
14) wsp6lpraca z organami wladz paristwowych, samorz4dowych itp. w zakresie kultury

frzycznej i zdrowia narzecz os6b z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4;
l5) programowanie, nadzorowanie i kontrolowanie dzialalno5ci statutowej oraz innej, na kt6rej

prowadzenie Stowarzyszenie posiada zezwolenie w zakresie ustalonym przez Komitet
IGaj owy Stowarzyszenia;

16) prowadzenie oSrodka informacji dla potrzeb os6b niepehrosprawnych gl6wnie w zakresie
kultury frzy cznej itp.;

I 17) skladanie sprawozdah z dzialalnoSci Oddziatu Regionalnego Regionalnemu Zjazdowi
I Oddzialu i Komitetowi Krajowemu Stowarzyszenia, za poSrednictwem Komitetu

Wykonawczego;
18) przyjmowanie i skreSlanie z listy czlonk6w Oddzialu Regionalnego Stowarzyszenia;
19) przygotowywanie merytorycznych i finansolyych plan6w dzialania Oddzialu

Regionalnego;
20) przyanwante dyplom6w, nag6d pienigznyctr, i innych darcwim rn zasdach

okredlonych przez Komitet IGaj owy.
5. Posiedzenia Komitetu Regionalnego sq protokolowane.
6. Na posiedzenia Komitetu Regionalnego zapraszany jest z glosem doradczym Regionalny

Komitet Wykonawczy, czlottkowie Komisji Rewizyjnej oraz w miarg potrzeb Przewodnicz4cy
Klubu Olimpiad Specjalnych i inni zaproszeri goScie.

s 4e.
Cdonek Komitetu Regionalnego nie mo2e brad udzialu w rozstrzyganiu spraw, kt6re dotycz4 jego

Sawosobowych.

REGIONALNY KOMITET WYKONAW CZY

s s0.
Regionalny Komitet Wykonawczy sHada siE z 3 os6b:
I ) Dyrektora O ddzialu Regionalnego,
2) Sekretarza Oddzialu Regionalnego,
i) Skarbnika lub Ksiggowego Oddzialu Regionalnego,

I n1'bieranych przez Komitet Regionalny spoSr6d czlonk6w Stowarzyszenia.

! Posiedzenia Regionalnego Komitetu Wykonawczego zwoluje Dyrektor Oddzialu Regionalnego
rv miarg potrzeb, co najmniej 4 razy w roku.

I W posiedzeniach Regionalnego Komitetu Wykonawczego mogq brat,udziaNz glosem doradczym
I cdonkowie Komitetu Regionalnego i inni zaproszeni goScie.

I Regionalny Komitet Wylona*"iy tu realizacjg ,*oi"h zadan odpowiada przed Komitetem
Regionalnym i sklada Komitetowi Regionalnemu na kazdym jego posiedzeniu informacjg
o bie24cej dzialalnoSci.

t Posiedzenia Regionalnego Komitetu Wykonawczego sq protokolowane.

* - F 1
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W sklad Regionalnego Komitetu Wykonawczego mog4 wchodzii osoby zatrudnione
*'Biurze Regionalnym.
Czlonkowie Regionalnego Komitetu Wykonawczego nie mog4 bra6 udzialu w rozstzyganiu spraw,
k-t6re dotyczq ich spraw osobowych.

$ s l .
Regionalny Komitet Wykonawczy dziala na podstawie og6lnego pelnomocnictwa udzielonego
i ego czlonk om przez Komitet Wykonawczy.

- Do kompetencji Regionalnego Komitetu Wykonawczego nalely:
I ) reprezentowanie Oddzialu Regionalnego Stowarzyszenia na zewnqtrz i dzialanie w

imieniu na podstawie pelnomocnictwa udzieloneg o przez Komitet Wykonawczy;
2) zarzqdzani e maj 4tkiem Oddzialu Re gi onalne go Stowarzyszenia;
-l) przygotowywanie merytorycznych i finansowych plan6w dzialania Oddzialu Regionalnego

Stowarzyszenia;
'l) uchwalanie regulaminu pracy Regionalnego Komitetu wykona wczego;
5) uchwalanie regulaminu pracy Biura Regionalnego;
6) wsp6lpraca z organami wladzy, administracji paristwowej i samorz4dowej i innymi

or ganizacj arrri w zakre s i e o kre 5 I onym S tatutem.
i Regionalny Komitet Wykonawczy nadzoruje Kluby Olimpiad Specjalnych. W przypadku

naruszenia przez Kluby Olimpiad Specjalnych prawa, postanowieri Statutu oraz uchwa\ wladz
Stowarzyszenia:
I ) zwracanie uwagi na dostrzelone uchybienia i 2qdanie ich usunigcia w okreslonym terminie

oraz powiadomienie Komitetu Regionalnego, w przypadku nie zastosowania sig przez Klub
Olimpiad Specjalnych do wydanych zalecert;

:) ZEdanie uchylenia uchwal sprzecznych z prawem i postanowieniami Statutu oraz
powiadomienie Komitetu Regionalnego, w przypadku nie zastosowania sig przez Klub
Olimpiad Specj alnych do wydan ych zalecefi;

,11 wnioskowanie do Komitetu Regionalnego o zawieszanie w czynnoSciach czlonk6w
ZarzEdow Klub6w Olimpiad Specj alnych;

J) wnioskowanie do Komitetu Regionalnego o zwolanie Nadzwyczajnego Zebrania Klubu
Olimpiad Specjalnych.

Jego

I KOMISJA REWIZYJNA

$ s2.
: Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Oddzialu.
i Komisja Rewizyjna wybierana jestprzezRegionalny Zjazd,Oddzialu w skladzie 3 czlonk6w.
1 (omisja Rewizyjna zwoluje swoje pierwsze zebranie pod przewodnictwem przewodniczEcego

:l'egionalnego Zjazdu Oddzialu bezpoSrednio po wyborze czlonk6w Komisji Rewizyjnej, na
rrorym wybiera ze swego grona:
I r przewodnicz4cego,
I r rviceprzewodnicz4cego,
-l r sekretarza.

. '.\' 
sklad Komisji Rewizyjnej nie mog4 wchodzi6 osoby:

- i bgd4ce czlonkami organu zarzqdzajEcego ani pozostaj4ce z nimi w stosunku pokrewiefistwa,
powinowactwa lub podlegloSci z tytulu zatrudnienia;

I , kt6re byly skazane prawomocnym wyrokiem zaprzestgpstwo z winy umySlnej;
:, zatrudnione w Stowarzyszeniu.

,-.-- 
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s s3.
- ).'o zakresu dzialania Komi sj i Rewizyj nej naleZy :
' r uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, kt6ry zatwierdza Regionalny Zjazd

Oddzialu;
I ' przeprowadzarrie, co najmniej raz w roku kontroli caloksztaltu dzialalnosci Oddzialu

Stowarzyszenia, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem gospodarki finansowej i rzetelnojci
gospodarowania;

i ' przedstawianie Komitetowi Regionalnemu wynik6w i wniosk6w w sprawie dzialalnosci
Stowarzyszenia;

:' skladanie na Regionalnym Zje1dzie Oddzialu sprawozdari ze swojej dzialalnoSci;j nadzorowanie dzialalnoSci Klub6w Olimpiad Specjalnych.

$ 53a.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej z*olu3e przewodni czEcy lub wiceprzew odniczqcyrv miarg potrzeb,lecz nie rzadziej ni|razw roku.
Posiedzenia Komisj i Rewizyjnej s4 protokolowane.
Komisja Rewizyjna ma prawo powolywania rzeczoznawcow do
z glosem doradczym.

prac specjalistycznych

'r Czlonkowie Komisji Rewizyjnej mog4 otrrymywa(, zvwot uzasadnionych koszt6w
z t)'tutu pelnionej funkcji zgodnie z .vTfycznymi Ustawy o DzialalnoSci pozytku publicmego
i o wolontariacie z drna24 kwietria 2003 r. (tekst jedn. 220'10 r.Dz.IJ.234, poz. 1536 ze nn.).

R)ZDZIAN,VI
KLUBY OLIMPIAD SPECJALNYCH

$ s4.
Sekcjami sportowymi Oddzial6w Regionalnych s4 Kluby Olimpiad Specjalnych.

i Kluby olimpiad Specjalnych tworzon. 14 i likwidowane przez Komitet Regionalny w miarg
- mozliwosci i potrzeb os6b z niepelnosprawnosci4 intelektu;hq.
i Strategig dzialaniaKlubu olimpiad Specjalnych ustala Komitei Krajowy..l Czlonkami Klubu Olimpiad Specjalnych s4:

I l) czlonkowiezwyczajni;
I l) czlonkowie wspierajqcy.

$ ss.
bi-rlzami Klubu Olimpiad Specjalnych s4:
: \\alne Zebranie Klubu Olimpiad Specjalnych;
J /'arz4d Klubu olimpiad SpecjalnyCh skladaj4cy sig z 3 - 5 os6b, w tym zprzewodniczqcego.
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s s6.'ialne 
zebranie Klub. olimpiad specjalnych mo2e by6 zwyczajne i nadzwy czajne.

lnrs2sjne Walne Zebranie Klubu Olimpiad Specjalnych zwolywane jest co 4lata.'.ajzriyczajne walne zebranie Klubu olimpiad Specjahych zwolywane jest:
na 2qdanie Komitetu Regionalnego lub KomitetuKruio*"go;

I na pisemny wniosek co najmniej 112 og6lnej liczby.rtonto* Klubu olimpiad Specjalnych
ned4cych czlonkami zwyczajnymi Klubu olimpiad specjalnych. 

I

. r::zvpadku braku mo2liwoSci zwo\ania Nadzwyczajnego Waln ego Zebtania Klubu olimpiad\'si-ialnych przez Zarz4d Klubu olimpiad Specjalnych obowi4iek jego zwolania, w trybie:r_-r'ion'm w ust. 3 spoczywa na Komitecie Regionalnym. 
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$ s7.
l' \\ alnym Zebrariu Klubu Olimpiad Specj alnych udzial bior4:

I I z glosem stanowi4cyrn: czlonkowie Klubu wymienieni w $ 54 ust. 4 pkt 1;

Ir z llosem doradczym: czlonkowie Klubu wymienieni w $ 54 ust. 4 pkt 2 oraz inni zaproszeni

goScie.
$ s8.

Do rrylqcznej Kompetencji Walnego ZebrariaKlubu Olimpiad Specjalnychnale?y:

I I *yb6r Delegat6w na Regionalny Zjazd Oddzialu;
lll rryb6r Zaru4duKlubu Olimpiad Specjalnych.

$ se.
Kadencja Zarz4duKlubu Olimpiad Specjalnych trwa  lata'

D o Zarz4du Klubu Olimpiad Specj alnych nale?y :

l) nadzir nad sprawami rejestracji zawodnik6w Olimpiad Specjalnych i wolontariuszy;

2) uaktualnianie danych o czlonkach Klubu olimpiad Specjalnych;

3) opracowywanie planu dzialalnosci Klubu olimpiad Specjalnych;

+j oiganizowanie i nadz6r nad caloksztaltem biez4cej dzialalno3ci Klubu olimpiad Specjalnych

i zdawanie sprawozdaniaz dzialalnoSci na Walnym Zebraniu Klubu olimpiad Specjalnychoraz

Komitetowi Re gionaln emv przez Re gionalny Komitet Wykonawczy ;

5) reprezentowanie Klubu Olimpiad Specjalnych w kontaktach z wladzami Oddzialu

Regionalne go Stowarzyszenia i innych kontaktach na zewn?ttz;
6) zbieranie skladek czlonkowskich w Klubie olimpiad Specjalnych.

i Zarz4d Klubu Olimpiad Specjalnych za realizacjg swoich zadaf odpowiada przed Komitetem

Regionalnym i Regionalnym Komitetem Wykonawczym'

R]OZDZTAI. VII
MAJATEK I FUNDUSZE

s 60.
I Maj4tek Stowarzyszenia stanowi4 nieruchomo3ci, ruchomoSci otaz fundusze.

\a fundusze Stowarzyszenia skladaj4 sig:
l) wplywy ze skladek czlonkowskich;
2) dochody z maj4tku ruchomego i nieruchomego;
i) wplywy z odplatnej dzialalnoSci poZytku publicznego;

{) zapisy i darowizny;
5 ) dotacj e celowe na zadania publiczne;
6) odpisy od podatku przewidziane prawem;

t) rrplywy z dzialalnoSci gospodarczei, w tym wplywy od sponsor6w.

$ 61.
\taj4tek nieruchomy moae by6 nabywany przez Komitet Wykonawczy lub Regionalny Komitet

\t -r-konawc zy na podstawie sto sownej uchwaly Komitetu Kraj owego.

Zbl.cie lub obci42enie maj4tku nieruchomego przez Komitet Wykonawczy i Regionalny

Komitet Wykonawczy molenast4pii wyl4cznie zazgodqKomitetu Krajowego Stowarzyszenia.

7:brania rig udzielania po|yczek zabezpieczeh zobowi4zan maj4tkiem Stowarzyszenia

rr stosunku do jej czlonk6w, organ6w lub pracownik6w oraz os6b, z kt6rymi pracownicy

pozostaj4 * ,*i4rk, mal2eriskim albo w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
---1'
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prostej, pokrewieistwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo
zwiqzanychztytuluprzysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi".
Zabraria siE przekazywania maj4tku Stowarzyszenia na rzecz czlonk6w, czlonk6w organ6w lub
pracownik6w oraz ich os6b bliskich, na zasadach innych niL w stosunku do os6b trzecich,
w szczeg6lnoSci, jeZeli przekazywanie to nastgpuje bezplatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
Zabrania sig wykorzystywania maj4tku natzecz czlonk6w, czlonk6w organ6w lub pracownik6w
oraz ich os6b bliskich na zasadach innych ni| w stosunku do os6b trzecich, chyba Ze to
wykorzy stanie b ezpo Srednio wynika ze statutowe go celu Stowar zy szenia.
Zabrania sig zakupu na szczegolnych zasadach towar6w lub uslug od podmiot6w, w kt6rych
uczestnicz4 czlonkowie Stowarzyszenia, czlonkowie jego organ6w lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.

$ 62.
Do wa2noSci oSwiadczen w zakresie praw i obowiqzk6w maj4tkolvych Stowarzyszenia, w tym
do zawierania um6w oraz tdzielania pelnomocnictw i skladania innych oSwiadczef woli
wymagane jest wsp6ldzialanie i podpisy Dyrektora Generalnego i jednego z czlonk6w Komitetu
Wykonawczego.
Do wa2noSci o5wiadczen w zakresie praw i obowipk6w maj4tkolvych Oddzialu Regionalnego
Stowarzyszenia, w tym do zawieraniaum6w wymagane jest wsp6ldzialanie i podpisy Dyrektora
Oddzialu Regionalnego i jednego z czlonk6w Regionalnego Komitetu Wykonawczego.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

$ 63.
Uchwalg w sprawie zmiany Statutu oraz uchwalg o rozwiqzarriu, Stowarzyszenia podejmuje
Krajowy Zjazd Stowarzyszenia kwalifikowan4 wigkszoSci4 glos6w 213 przy obecnodci
przynajmniej polowy delegatow uprawnionych do glosowania.
Podejmuj4c uchwalg o rozwiqzaniu Stowarzyszenia Krajowy Zjazd Stowarzyszenia okreSla
spos6b jego likwidacji a takhe,2e pozostaly maj4tek Stowarzyszenia zostanie przeznaczony na
cel zgodny z jego Statutem.

ROZDZIAL VIII
PRZEPISY PRZEJSCIOWE

$ 6 4
Osoby bgd4ce czlonkami Stowarzyszenia, o kt6rych mowa w $ 9 pkt2 i 3 Statutu w brzmieniu
sprzed zmian wprowadzonych uchwal4 z dnia 7 wrzeSnia 2013 roku (zawodnicy oraz partnerzy
zawodnicy) staj4 sig czlonkami zv,ryczajnymi, o kt6rych mowa w $ 9 pkt. 1."

K O N I E C  S T A T U T U  S T O W A R Z Y S Z E N I A
O L I M P I A D Y  S P E C I A L N E  P O L S K A
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