STOWARZYSZENIE
CASTILLO MORALESA
POLSKA

STATUT
(tekst jednolity z 04.01.2010r. z poprawkami z 8.11.2018)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Castillo
niezarobkowych.

Moralesa

Polska

jest

organizacją

pozarządową

o

celach

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.
(Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm), na podstawie ustawy postanowień dnia 24 kwietnia
2003 r O działalności pożytku publicznego postanowień wolontariacie (Dz.U. 2003.96.873)
oraz postanowień niniejszego statutu.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1. Stowarzyszenie jest organizacją niezależną.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz zagranica , zgodnie
z prawem miejscowym.
§5
Siedzibą Stowarzyszenia są Bielany Wrocławskie.
§6
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą jedynie w celu zdobywania środków
na realizację własnych celów statutowych. Cały dochód z działalności przeznaczony jest na
cele Stowarzyszenia.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym
lub podobnym profilu działania i wchodzić w porozumienia lokalne.
§8
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżona i przysługuje wyłącznie
Stowarzyszeniu.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§9
Celem Stowarzyszenia jest:
1.
Propagowanie konceptu Castillo Moralesa integrującego różne obszary
fizjoterapeutycznych , logopedycznych technik leczniczych formie klasycznej oraz
rozwiniętej przez Castillo Moralesa ( neuromotoryczna terapia rozwojowa i
orofacjalna terapia regulacyjna oraz zastosowanie płytek podniebiennych).
2.
Celem Stowarzyszenia jest promowanie konceptu i wywieranie pozytywnego
wpływu poprzez najlepszą jakość stosowania przez terapeutów .
§ 10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Rozszerzanie informacji o koncepcji Castillo Moralesa w prasie specjalistycznej i ogólnej.
2. Wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy członkami w kraju i zagranicą poprzez
organizowanie i udział w kongresach specjalistycznych (mających na celu zdobycie nowych
informacji specjalistycznych), zakładanie forum np. w Internecie.
3.
Propagowanie koncepcji Castillo Moralesa poprzez organizowanie sympozjów,
seminariów, szkoleń, kursów, wystaw i pokazów.
4.
Organizowanie krajowych i międzynarodowych turnusów rehabilitacyjnych.
5.
Współpracę ze środowiskiem naukowym, terapeutycznym i medycznym.
6.
Rozpowszechnianie literatury specjalistycznej.
7.
Opracowywanie projektów i programów.
8.
Przystępowanie do konkursów organizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych .
9.
Utrzymywanie kontaktów z innymi osobami, organizacjami zajmującymi się terapią
dzieci i dorosłych szczególnie z grupami samopomocy, szpitalami, organizacjami lekarskimi,
rehabilitantami i organizowanie dla nich spotkań informacyjnych.
10. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla dzieci z problemami rozwojowymi i dla
dorosłych.
11. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnych usług , m.in. w formie
placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych.
12. Prowadzenie działalności wydawniczej; publikowanie materiałów informacyjnych,
biuletynów, książek, broszur, ulotek.
13. Prowadzenie działalności edukacyjnej w stosunku do rodziców i opiekunów osób
niepełnosprawnych.
14. Dotowanie szkolenia specjalistycznego kadry medycznej i terapeutycznej.
15. Prowadzenie działalności gospodarczej związanej z realizacją celów statutowych,
z których zarobek może być przeznaczony wyłącznie na te cele.
16. Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących
z darów osób fizycznych i prawnych.
17. Ochronę zawodu terapeuty koncepcji Castillo Moralesa wyrażającą się troską o poziom
etyczny i merytoryczny.
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§ 11
Stowarzyszenie może w inny sposób wspierać działanie osób fizycznych i prawnych, które
realizują cele i zadania określone w statucie Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. wspierających
3. honorowych
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy, kto posiada certyfikat terapeuty koncepcji
Castillo Moralesa, zaangażowany w pracę dla dobra dzieci i młodzieży oraz dorosłych z
różnorodnymi potrzebami i zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, który złoży pisemną
deklarację członkowską.
2. Przyjmowanie członków zwyczajnych do Stowarzyszenia i ich wykluczanie ze
Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub od uchwały
wykluczającej członka zwyczajnego ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest w tym
przedmiocie ostateczna.
§ 14
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego
celów.
2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w terminie do 30 marca każdego
roku.
§ 15
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.
3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
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§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia
działalności Stowarzyszenia zadeklaruje stała składkę lub cykliczną pomoc.
2. Członek wspierający (osoba prawna) działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego ani biernego uczestniczenia w wyborach
do władz Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie członków wspierających do Stowarzyszenia i ich wykluczanie ze
Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
5. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków wspierających lub od uchwały
wykluczającej członka wspierającego ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest w tym
przedmiocie ostateczna.
§ 17
1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu
celów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi nie posiadają czynnego ani biernego uczestniczenia w wyborach do
władz Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie członków honorowych do Stowarzyszenia i ich wykluczanie ze
Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.
5. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków honorowych lub od uchwały
wykluczającej członka honorowego ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały. Uchwała Komisji Rewizyjnej podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest w tym
przedmiocie ostateczna.
§ 18
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
1. Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobą prawną.
3. Wykluczenie ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
a) naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzeganie uchwał lub regulaminów, a w
szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż
jeden rok.
b) działania na szkodę Stowarzyszenia.
c) zalegania z opłatą składki rocznej dłużej niż 6 miesięcy.
§ 19
Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed
uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
§ 20
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem
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z organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia.
2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków
zarządu, członków komisji rewizyjnej oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Osoby wymienione w punkcie 2 zwane są dalej w statucie „osobami bliskimi”.
§ 21
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia osobom wymienionym w § 20 ust. 1 i 2
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie
to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
§ 22
Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 20 punkt 1 i 2 na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika
bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 23
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 24
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej ½ ogólnej
liczy osób uprawnionych do głosowani, a w przypadku równego podziału głosów
decyduje głos przewodniczącego obrad.
5. Jeżeli przed upływem kadencji ubędzie ktoś z członków władz, władzom tym przysługuje
prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia celem uzupełnienia
składu.
§ 25
Walne Zebranie
1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
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2. Walne Zebranie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku najpóźniej do 30
czerwca.
4. Walne Zebranie Nadzwyczajne zbiera się decyzją Zarządu w formie uchwały. Zarząd
może zwoływać Walne Zebranie Nadzwyczajne z własnej inicjatywy lub na wniosek
przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia albo na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. O terminie Walne Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia
członków co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.
6. Do kompetencji Wlanego Zebrania należy:
a) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
e) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
g) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania;
§ 26
W Walnym Zebraniu udział biorą;
1. z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
§ 27
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej ½ uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez
względu na liczbę obecnych. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu.
§ 28
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym Stowarzyszenie. Jest organem niezależnym
od Zarządu Stowarzyszenia.
§ 29
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otwiera Walne Zebranie i przeprowadza spośród
obecnych członków wybory przewodniczącego, który dalej prowadzi Zebranie.
§ 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
§31
Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:
a) pozostaje z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa,
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powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
§ 32
Do
1.
2.
3.

zadań Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola i ocena co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.
składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie przyjęcia członków
Stowarzyszenia lub ich wykluczenia ze Stowarzyszenia.
§ 33

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w
roku.
§ 34
Stowarzyszenie nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w organie kontroli diet i zwrotu
kosztów wyższych niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez
wypłaty nagród z zysku uzyskanego w 4 kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez
prezesa GUS.
§ 35
Zarząd
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi
Zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia;
b) realizacja celów statutowych oraz uchwał Walnego Zebrania;
c) ustalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdań z ich
wykonania Walnemu Zgromadzeniu;
d) działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
e) ustalanie wysokości składek członkowskich;
f) współpraca z organami władzy oraz administracji państwowej w realizacji programów
zgodnych z celami Stowarzyszenia;
g) zwoływanie Walnych Zebrań;
h) zatrudnianie pracowników Stowarzyszenia i ustalanie z nimi warunków pracy i płacy;
i) organizacja biura Stowarzyszenia;
j) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia oraz rozstrzyganie spraw
spornych;
k) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do sieci polskich lub
międzynarodowych;
l) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
§ 36
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd
wybiera ze swego grona: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
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3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał, lub stosowanie do potrzeb
w ustalonych przez siebie terminach.
§ 37
Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:
a) pozostaje z członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b) była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 38
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
a) wpływy ze składek członkowskich;
b) dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
c) dochody z własnej działalności gospodarczej;
d) subwencje osób prawnych;
e) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
f) dochody z praw majątkowych, przekazanych Stowarzyszeniu nieodpłatnie lub
odpłatnie.
§ 39
Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 40
1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz
na pokrycie niezbędnych kosztów.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do składania oświadczeń Stowarzyszenia wymagane jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa
lub upoważnionego członka Zarządu lub upoważnionego przez Zarząd członka
Stowarzyszenia.
§ 41
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest
podpis Prezesa samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie.
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Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 42
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie większością co najmniej 2/3 głosów, przy obecności co najmniej ½ członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na
liczbę obecnych.
2. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację
Stowarzyszenia.
§ 43
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.
§ 44
Stowarzyszenie nie może przyjmować lub dokonywać płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest
przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się z sobą
powiązane.
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