
 
 

 

 

 Statut Stowarzyszenia  
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne  
 
 

§ 1  
 

1. Stowarzyszenie  zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24. kwietnia 2003 r. o pożytku 
publicznym i wolontariacie  oraz postanowień niniejszego statutu.  
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej  

 § 2  

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wielkopolski.  
 

§ 3  
 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze 
szczególnym uwzględnieniem Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego. 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza 
granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

3. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe. 
 

§ 4  
 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.  
 

§ 5  
 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych 
organizacji na zasadach pełnej autonomii.  

§ 6  
 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  
2. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników i wolontariuszy oraz 
powoływać biura.   
3. Stowarzyszenie może zatrudniać w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o 
pracę lub umowę cywilnoprawną  
4. Limit wynagrodzeń pracowników określony zostanie uchwałą zgromadzenia Ogólnego 
 

§ 7  
 

1. Stowarzyszenie może być podmiotem tworzącym spółdzielnie socjalne, spółki, jak 
również obejmować udziały w spółkach krajowych i zagranicznych, przystępować do 
istniejących spół-dzielni socjalnych oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych 
powiązaniach organizacyjno-prawnych.  

2. Stowarzyszenie spełnia kryteria Przedsiębiorstwa społecznego poprzez: 



 
 

 

(1) zatrudnienie co najmniej 50%: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub  osób bezrobotnych, lub 
absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
zatrudnieniu socjalnym, lub  osób ubogich pracujących, lub osób opuszczających 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub  osób 
opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;  
(2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 
ochronie zdrowia psychicznego.  
Lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej usług opieki nad 

dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług wychowania przedszkolnego w 
przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 
grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w 
ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% (o ile przepisy prawa 
krajowego nie stanowią inaczej). 

§ 8  
 

Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność pożytku publicznego. A w szczególności :  
 -  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

 -  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

 - udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 
społeczeństwa;  -  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

 - działalności charytatywnej;  

 - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

 - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 

- działalności na rzecz integracji cudzoziemców;  

 -  ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej[7];  

 -  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a 
także działań wspomagających rozwój demokracji;  

 - działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 
praw dziecka;  

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;  

 - działalności na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. 



 
 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji  
 

§ 9  
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i praktycznej w zakresie 
propagowania i tworzenia podmiotów ekonomii społecznej. Działanie na rzecz integracji 
zawodowej, społecznej osób wykluczonych zawodowo i społecznie. Aktywizacja 
społeczno-gospodarcza regionu poprzez zakładanie i prowadzenie  PES,  prowadzenie 
staży i praktyk dla podopiecznych CIS i innych PES. Inspirowanie wszelkich działań 
zmierzających do współpracy transgranicznej i integracji z Unią Europejską. Udział w życiu 
społecznym, obywatelskim, kulturalnym miasta, regionu , kraju oraz świata. Aktywny udział 
w wyborach samorządowych i krajowych poprzez udzielanie aktywnego poparcia 
kandydatom własnym oraz nie będącym członkami stowarzyszenia. 
 
Ponadto cele stowarzyszenia to:  
 
1. Propagowanie słowiańskich korzeni, kultury oraz budowanie tożsamości kulturowej  

9. Świadczenie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i pośrednictwa 
zawodowego, prowadzenie stażów i praktyk dla uczestników Podmiotów Ekonomii 
Społecznej.  

10. Świadczenie usług terapii w tym terapii uzależnień.  

11. Prowadzenie hosteli.  

12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych 
umysłowo, w tym prowadzenie placówek opieki nad tymi osobami.  

13. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
 

§ 10 
 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
 
a. organizowanie warsztatów, prelekcji, spotkań z osobami z grup wykluczonych 
społecznie i zawodowo a także z innymi zaproszonymi osobami,  

b. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, subregionalnej w 
szczególności po-przez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,  

c. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,  

d. organizowanie imprez kulturalnych,  

e. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,  

f. zakładanie spółdzielni socjalnych,  



 
 

 

g. ustawiczne dokształcanie i samodoskonalenie członków stowarzyszenia na kursach, 
warsztatach i szkoleniach w placówkach własnych i innych.  

h. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, a także 
samorządem terytorialnym  

i. współudział w inicjowaniu i koordynacji działań zmierzających do pozyskiwania funduszy 
pomocowych.  

j. stworzenie możliwości szybszego i efektywniejszego rozwoju lokalnej społeczności 
poprzez dostarczanie programów grantowych.  

k. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, szkoleniowej, badawczej i 
naukowej.  

l. organizowanie imprez masowych  

m. organizowanie spotkań i współpracy międzynarodowej 
n. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz proekologicznych . 
o. prowadzenie działalności gospodarczej.  

§ 11 
 

1. Statutowa działalność Stowarzyszenia, w części obejmującej działalność pożytku 
publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art.9 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność 
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.  

2. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest świadczenie usług na podstawie 
stosunku prawnego, za które Stowarzyszenie nie pobiera wynagrodzenia.  

3. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest działalność Stowarzyszenia w zakresie 
wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych w ramach realizacji przez 
Stowarzyszenie celów statutowych, za które Stowarzyszenie pobierać będzie 
wynagrodzenie.  

4. Działalnością odpłatną pożytku publicznego będzie również sprzedaż towarów lub usług 
wy-tworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności 
pożytku publicznego Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz 
przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych , a także sprzedaż 
przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego.  

5. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań 
należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.  

6. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności pożytku publicznego i działalności 
gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.  



 
 

 

7. Prowadzenie przez Stowarzyszenie działalności odpłatnej pożytku publicznego wymaga 
czytelnego oddzielenia jej od prowadzenia działalności gospodarczej.  

8. Zabrania się: 
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi 
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 
stopnia albo gdy są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej 
"osobami bliskimi",  
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów 
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 
na preferencyjnych warunkach.  
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków , członków organów i 
pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 
Stowarzyszenia.  
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których 
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia , członkowie jego władz i pracownicy oraz osoby 
bliskie w/w .  
 
9. Do realizacji celów statutowych określonych w § 10 niniejszego Statutu 
Stowarzyszenie pro-wadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:  
 
1. 58.11.Z Wydawanie książek  

2. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  

3. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  

4. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  

5. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne  

6. 85.20.Z Szkoły podstawowe  

7. 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy  

8. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  

9. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  

10. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  

11. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna  

 
11.Do realizacji celów statutowych określonych w § 10 niniejszego Statutu 
Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w 
zakresie:  
 
1. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 



 
 

 

targowiskami  

2. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 
 
3. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna  

4. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  

5. 85.10.Z Wychowanie przedszkolne  

6. 85.20.Z Szkoły podstawowe  

7. 85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy  

8. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych  

9. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej  

10. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  

11. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację  

12. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna  

13. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

14. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 
niepełnosprawnych  

15. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

16. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi  

17. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

18. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna  

19. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. 
 
 

Rozdział III. Działalność gospodarcza  
§ 13 

 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą 
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 
2.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:  
 

 79.11.A Działalność agentów turystycznych 

 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 
drukowanych, 

 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w 
pozostałych  



 
 

 

 na straganach  i targowiskach, 

 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 
targowiskach. 

2. W przypadku podjęcia przez Stowarzyszenie działalności w formie Przedsiębiorstwa 
Społecznego pracownicy Przedsiębiorstwa Społecznego maja prawo delegować trzech 
swoich przedstawicieli na walne zebranie członków. W takim przypadku przedstawiciele 
pracowników mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni. 
3. W przypadku podjęcia działalności w formie Przedsiębiorstwa Społecznego zostanie 
utworzony kapitał niepodzielny przeznaczony na wzmocnienie potencjału 
przedsiębiorstwa. O kwocie z zysku przeznaczonej na kapitał niepodzielny corocznie 
decyduje Walne Zebranie Członków. 
4. W przypadku podjęcia działalności w formie Przedsiębiorstwa Społecznego, min 10% z 
zysku zostanie przeznaczone na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz 
lokalnej społeczności. Corocznie o wysokości, ale nie mniejszej niż z 10 % decyduje 
Walne Zebranie Członków. 
5. Pozostała część z zysku Stowarzyszenia zostanie przeznaczona na działalność 
statutową. 
6. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający, 
wspomagający działalność statutową stowarzyszenia.  
7. Działalność gospodarcza nie może być sprzeczna z celami statutowymi, a uzyskane 
dochody będą przeznaczone wyłączenie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  
  

Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia  
 

§ 14  
 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  W przypadku zatrudnienia pracowników 
mogą oni być członkami Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie posiada członków:  

a. zwyczajnych,  

b. wspierających,  

c. honorowych. 
§ 15  

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży 
pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia. 
2. Członkowie zwyczajni mają prawo do:  
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  
b. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,  
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie,  
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.  



 
 

 

 
3. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.  

§ 16  
 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia 
deklaracji. 

 
§ 17  

 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek 
Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.  

 
§ 18  

 
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,  

b. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,  

c. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

d. regularnego opłacania składek. 
 

§ 19  
 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych 
władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie 
zwyczajni. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
 

§ 20 
 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na 

ręce Zarządu,  
b. wykluczenia przez Zarząd:  
- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub 
innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,  



 
 

 

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i 
uchwał władz Stowarzyszenia,  
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.  
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.  

 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty 
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym 
Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 
Rozdział V. Władze Stowarzyszenia  

 
§ 21  

Władzami Stowarzyszenia są:  
a. Walne Zebranie Członków,  
b. Zarząd,  
c. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 22  
 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o 
przeprowadzeniu głosowania tajnego.  
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 
pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie 
więcej niż połowę składu organu.  

 
§ 23  

 
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania w I terminie, w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że 
dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. II termin może być zwołany po 15 minutach 
po zakończeniu I terminu posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków.  

 
§ 24  

 
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.  
 

Walne Zebranie Członków  
 

§ 25  
 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 



 
 

 

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co 
pięć lat, jako sprawozdawczowyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, 
miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem 
Walnego Zebrania.  

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy,  
b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,  
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni 
od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało 
zwołane 
 

§ 26  
 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  
 
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie zmian statutu,  

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,  

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

f. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  
 
podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego  
 
h. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 
innych władz Stowarzyszenia.  
 

Zarząd  
 

§ 27  
 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze 
statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje 
Stowarzyszenie na zewnątrz.  
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym z prezesa, dwóch wiceprezesów i członków.  
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.  
4. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.  



 
 

 

Dyrektor kieruje pracami biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji 
Zarządu.  
5. Członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie, o ile tak postanowi Zgromadzenie 
Ogólne. Limit wynagrodzenia członków Zarządu zostanie określony uchwałą 
Zgromadzenia Ogólnego. 
 

§ 28  
 

Do kompetencji Zarządu należy:  
1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,  

2. określenie szczegółowych kierunków działania,  

3. ustalenie budżetu i preliminarzy,  

4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,  

5. uchwalanie regulaminu,  

6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,  

7. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,  

8. zwoływanie walnego zebrania członków,  

9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,  

10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),  

11. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,  

12. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 
Stowarzyszenia,  

13. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

14. powoływanie jednostek organizacyjnych  

15. uchwalanie regulaminu wynagradzania pracowników.  

16. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.  

17. Składanie do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków innych wniosków 
dotyczących działalności Stowarzyszenia.  
 

Komisja Rewizyjna  
 

§ 29  
 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego 
na pierwszym posiedzeniu komisji. 

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

 
 



 
 

 

§ 30  
 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,  
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,  
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,  
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,  
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego 
członka Zarządu,  
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.  
 

Rozdział VI. Majątek i gospodarka finansowa  
 

§ 31  
 

1. Źródła powstania majątku Stowarzyszenia to: 
  

1) dotacje, subwencje, darowizny, zapisy,  
2) składki członkowskie,  
3) wpływy z działalności statutowej,  
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,  
5) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych,  
6) ofiarności publicznej, w tym dochody ze zbiórek i imprez publicznych,  
7) dochody z działalności gospodarczej,  
8) inne źródła 

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane 
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu 
bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.  

3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo 
przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 2 
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami  

5. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi w częściach równych (po 50%) na podstawie 

uchwały Zarządu i jest przeznaczana na: 

a) zwiększenie funduszu niepodzielnego;  

b) działalność pożytku publicznego, o której mowa w części Cele i Zadania 

prowadzonej na rzecz społeczności lokalnej, na terenie której działa  

Stowarzyszenie 

 
 
 
 



 
 

 

Rozdział VII. Sposób reprezentacji  
 

§ 32  
 

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie spraw i 
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.  
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy dwóch członków 
Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.  
3. Zarząd może upoważnić Dyrektora Biura Stowarzyszenia do podpisu niektórych pism i 
dokumentów.  
 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe  
 

§ 33  
 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania.  

 
§ 34  

 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie 
uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.l04 z późniejszymi 
zmianami).  

 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 
postanowienia sądu rejestrowego  


