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STATUT STOWARZYSZENIA 

"MOST" 

 
 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie "MOST", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (z późniejszymi zmianami), ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. – O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (z późniejszymi zmianami) 

oraz niniejszego Statutu. 

 

 

 

§2 

 

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie 

Stowarzyszeniu. 

3. Stowarzyszenie ma prawo używać nazwy rozszerzonej Stowarzyszenie Wspierania Organizacji 

Pozarządowych „MOST”. 

 

§3 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§4 

 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań na terenie województwa śląskiego. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Polski w zakresie realizacji celów 

statutowych. 

4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw 

może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. 

5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane  

z pełnioną funkcją na zasadach określonych w uchwałach Zarządu Stowarzyszenia (dotyczy to także 

oddziałów terenowych). 

6. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu 
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lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków (dotyczy to także oddziałów 

terenowych) 

 

 

§5 

 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§6 

 

1. Jednostkami   terenowymi   Stowarzyszenia są Oddziały, o których mowa w rozdziale VII,  

a które mogą uzyskiwać osobowość prawną na wniosek Walnego Zebrania Członków 

Oddziału oraz na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Sposób przekazania majątku Oddziałom, które uzyskały osobowość prawną, określa uchwała 

Zarządu Stowarzyszenia je powołująca. 

3. Oddziały bez osobowości prawnej korzystają z osobowości prawnej Stowarzyszenia na 

podstawie pełnomocnictw Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Oddziały Stowarzyszenia, posiadające osobowość prawną, pozostają w strukturach 

Stowarzyszenia jako jego terenowe jednostki organizacyjne, są podporządkowane władzom 

Stowarzyszenia, określonym w rozdziale IV Statutu Stowarzyszenia oraz realizują cele 

Stowarzyszenia w formach i przy pomocy środków działania przewidzianych w tym statucie. 

5. Rozwiązywanie Oddziałów następuje na podstawie decyzji organu powołującego je, po 

uzyskaniu absolutorium za okres działalności 

6. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość 

prawną, przeprowadza się jej likwidację. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem 

stowarzyszenia. 

 

 

 

Rozdział II 

Cele działania 

 

§7 

 

Celem głównym Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności oświatowej i naukowej, pomocy 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz w obszarze kultury, służącej budowie 

społeczeństwa obywatelskiego i rozwojowi organizacji pozarządowych, jako podmiotów wyrażających 

aktywność wspólnot i społeczności lokalnych wobec problemów społeczno – gospodarczych. 

Działania te mają wspierać kształtowanie aktywnych postaw obywateli wobec problemów dotyczących 

poprawy jakości życia a także związanych z wypełnianiem obowiązków i honorowaniem praw 

obywatelskich, oraz zwiększać zaangażowanie organizacji pozarządowych w proces rozwoju lokalnego, 

regionalnego i Polski.  

 

Realizacji celu głównego Stowarzyszenia służą następujące cele szczegółowe:  

 

a) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć związanych z rozwojem demokracji  

i społeczeństwa obywatelskiego w tym związanych z włączaniem obywateli w procesy decyzyjne (tj. 

partycypacja obywatelska), w szczególności poprzez wypracowanie i upowszechnianie rozwiązań 

służących budowie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją i innymi 

podmiotami,  
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b) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi potencjału 

organizacji pozarządowych i profesjonalizacji ich działalności, ukierunkowanych na zwiększanie 

zaangażowania III sektora w rozwiązywanie problemów społeczno – gospodarczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem działań dotyczących ograniczania bezrobocia poprzez promocję zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej, wspieranie procesu integracji i reintegracji zawodowej, wspieranie 

przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej oraz aktywizację społeczną osób 

bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, w tym rozwój wolontariatu, 

 

c) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi inicjatyw 

społeczności lokalnych i przedsięwzięć wspólnotowych oraz kreowaniu postaw obywatelskich  

i prospołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących wyrównywaniu szans, 

przeciwdziałających wykluczeniu i patologiom społecznym oraz promujących integrację, 

 

d) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów pomocowych, edukacyjnych  

i kulturalnych przyczyniających się do wzrostu zainteresowania działalnością społeczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieżowych i osób starszych, 

 

e) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć służących 

przeciwdziałaniu stereotypom i uprzedzeniom funkcjonującym w społeczeństwie, ze 

szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci oraz grup dyskryminowanych ze 

względu na status społeczny, wiek, pochodzenie czy model życia, 

 

f) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów na rzecz godnego życia, 

samodzielności życiowej, rozwoju oraz integracji społecznej i zawodowej osób  

z niepełnosprawnością, oraz dotyczących rozwiązywania problemów i niwelowania ograniczeń 

występujących w otoczeniu osób z niepełnosprawnością, w tym wspierania współpracy na rzecz 

kompleksowego rozwiązywania problemów tych środowisk, 

 

g) promowanie, wspieranie i organizacja współpracy regionalnej, międzyregionalnej, ogólnopolskiej  

i międzynarodowej, w tym ze środowiskami polonijnymi,  

 
h) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów na rzecz zrównoważonego rozwoju 

mających na celu budowę społeczeństwa odpowiedzialnego za swoje otoczenie w tym realizacja zadań 

z zakresu ekologii, ochrony środowiska, solidarności pokoleniowej oraz społecznej odpowiedzialności 

biznesu, 

 

i) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja programów na rzecz budowy społeczeństwa 

informacyjnego w tym realizacja zadań dotyczących dostępu do informacji, edukacji  

i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, 

 

 

j) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja działań z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, promocji zatrudnienia socjalnego oraz tworzenia miejsc pracy, 

 

k) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja działań z zakresu edukacji w tym edukacji 

pozaformalnej i edukacji przez całe życie, 
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l) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja działań w zakresie wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości w tym przedsiębiorczości społecznej poprzez promocję i inkubację 

przedsiębiorczości, dostarczanie usług wsparcia dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości, 

 

m) promowanie, inicjowanie, wspieranie i realizacja działań związanych z prowadzeniem instytucji 

otoczenia biznesu w tym współpraca i działania na rzecz pozostałych instytucji otoczenia biznesu. 

 

 

§8 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

a) współpracę z krajowymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i sieciami organizacji, 

inicjatywami społecznymi i osobami zaangażowanymi w działania społeczne, 

b) współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój lokalny i rozwój sektora pozarządowego, a także  

z organami i instytucjami administracji państwowej i samorządowej, 

c) realizację projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa Stowarzyszenia i na 

zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej, 

d) zarządzanie i rozliczanie projektów,   

e) prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej i promocyjnej, 

f) prowadzenie działalności dotyczącej animacji społecznej, konsultacji społecznych, 

g) organizacja działań z zakresu aktywizacji zawodowej w tym: prowadzenia doradztwa zawodowego, 

coachingu, treningu pracy, pośrednictwa pracy, staży, praktyk i wolontariatu, kursów zawodowych, 

h) prowadzenie różnorodnych form pomocy osobom w potrzebie w tym grup samopomocowych i grup 

wsparcia, usług społecznych wspomagających w pełnieniu ról społecznych i zawodowych, placówek 

stałego i czasowego pobytu, doradztwa, pomocy psychologicznej, 

i) organizację systemu wsparcia finansowego i rzeczowego dla organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym regranting,  

j) publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, książki, broszury, ulotki itp.), 

k) prowadzenie prac naukowo-badawczych w tym badań ewaluacyjnych służących rozwojowi organizacji 

pozarządowych, 

l) prowadzenie pomocy technicznej w tym informatycznej dla organizacji pozarządowych w tym 

opracowanie i przygotowywanie narzędzi internetowych, 

m) prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, między innymi: Kubów 

Integracji Społecznej, Centrów Integracji Społecznej, Dziennych Domów Pobytu, Środowiskowych 

Domów Samopomocy, placówek oświatowych, wychowawczych, pomocy społecznej, zakładów opieki 

zdrowotnej, rodzinnych form opieki nad dzieckiem, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, klubów  

i zespołów, 

n) organizacja i prowadzenie imprez przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009r.  

o bezpieczeństwie imprez masowych.  

o) sprzedaż wyrobów wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Centrum Integracji 

Społecznej w ramach działalności odpłatnej  

 

 

§8A 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność jako działalność nieodpłatną pożytku publicznego  

w następującym zakresie: 

a) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,  

b) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet, 

c) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
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d) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 

e) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

f) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 

g) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

h) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych 62.09.Z 

i)     PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 

j)     PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 

k) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  

l)     PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania  

m) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych, 

n) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej  

o) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

p) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 

q) PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników,  

r) PKD 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, 

s) PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  

t)     PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

u) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

v) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 

w) PKD 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, 

x) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

y) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,  

z) PKD 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

aa) PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

bb) PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi, 

cc) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

dd) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych, 

ee) PKD 91.01.A - Działalność bibliotek, 

ff) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

gg) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych. 

 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność jako działalność odpłatną pożytku publicznego w 

następującym zakresie: 

a) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,  

b) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet, 

c) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

d) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza, 

e) PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

f) PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem, 

g) PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 
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h) PKD 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych 

i komputerowych 62.09.Z 

i)      PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych, 

j)      PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 

k) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja  

l)      PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania  

m)  PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych, 

n)  PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej  

o) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

p) PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 

q) PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników,  

r) PKD 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, 

s) PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,  

t)     PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 

u) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

v) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 

w) PKD 84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, 

x) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

y) PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,  

z) PKD 87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

aa) PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych, 

bb) PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi, 

cc) PKD 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

dd) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych, 

ee) PKD 91.01.A - Działalność bibliotek, 

ff) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 

gg) PKD 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowanych, 

hh) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach w zakresie o którym mowa w paragrafie 8 lit o)  

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§9 

 

Członkowie dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających. 
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§10 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży 

wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Członkowie-założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z momentem podpisania 

deklaracji członkowskiej. 

3. Na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszym Statutem członkami zwyczajnymi mogą 

zostać cudzoziemcy nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§11 

 

Członek zwyczajny ma prawo: 

a) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia, 

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków, 

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

d) korzystać z pomocy Stowarzyszenia. 

 

§12 

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

a) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) czynne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych, 

c) regularne opłacanie składek członkowskich. 

 

§13 

 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dokona 

przysporzenia majątkowego na rzecz Stowarzyszenia lub aktywnie wspiera cele Stowarzyszenia i która 

zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji członkowskiej. 

2. Powyższe dotyczy również osób fizycznych i podmiotów z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Członek wspierający ma prawo: 

a) uczestniczyć z głosem doradczym w walnym zebraniu członków, 

b) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający ma obowiązek regularne opłacać zadeklarowane składki członkowskich, 

5. Członek wspierający - osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocnika. 

 

§14 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, 

b) skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres  

1 roku, 

c) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu  

i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia, 

d) utraty  pełnej zdolności do czynności prawnej, 

e) rozwiązania stowarzyszenia, 

f) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną. 
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2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje  

w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały, odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego 

uchwała jest ostateczna. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Główne Stowarzyszenia 

 

§15 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 

2. Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§16 

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

 

§17 

 

Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

 

§18 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz do roku, nie później niż do 

końca drugiego kwartału.  

2.  Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków o terminie, miejscu, trybie i porządku Walnego Zebrania 

co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem osobiście za potwierdzeniem, listem poleconym 

lub poczty elektroniczną. 

3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia i udziału w Walnym Zebraniu Członków również przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Stowarzyszenia w zawiadomieniu określa 

tryb oraz opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych. 

5. Żądanie lub wniosek, o którym mowa w ust. 3 lit. b) i c) powinien zawierać propozycję porządku 

posiedzenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w terminie 2 miesięcy od 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami objętymi w porządku 

posiedzenia. 

6. Walnemu Zebraniu Członków przewodniczy Przewodniczący, wybierany każdorazowo spośród 

członków zwyczajnych zwykłą większością głosów. 

 

§19 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 



 9 

b) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) wybór i odwołanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej, 

d) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad i terminów ich opłacania, 

e) podejmowanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia uchwał w sprawach zmiany Statutu lub 

rozwiązania Stowarzyszenia, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 

g) zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia, 

h) rozpatrywanie spraw nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

 

§20 

 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym za wyjątkiem wyborów Zarządu 

Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków zwyczajnych, z wyłączeniem uchwał dotyczących zmiany statutu oraz uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia. 

2. Jeżeli Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie nie jest zdolne do podejmowania uchwał, ze 

względu na brak wymaganej liczby członków na Zebraniu, zwołuje się Walne Zebranie Członków w 

drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem półgodziny. Walne Zebranie Członków zwołane w tym 

trybie, może podejmować ważne uchwały przy obecności przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych.  

 

§21 

 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

 

§22 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. 

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia muszą spełniać warunek, że nie byli skazani prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 

4. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata. 

5. Członkostwo Zarządu Stowarzyszenia ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. 

6. Odwołanie członka Zarządu Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

a) zakończenia kadencji Zarządu Stowarzyszenia, 

b) złożenia Zarządowi Stowarzyszenia pisemnej rezygnacji, 

c) niewykonywania funkcji przez okres co najmniej połowy kadencji, 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia lub naruszenia przepisów prawa lub Statutu Stowarzyszenia. 

7. Walne Zebranie Członków odwołuje członka Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust.6 

lit. c) i d) według ust. 2. 

8. Odwołanie członka Zarządu Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust 6. lit b) następuje z chwilą 

doręczenia Zarządowi Stowarzyszenia rezygnacji. W razie zmniejszenia się składu w wyniku rezygnacji 

lub utraty członkostwa, Zarząd Stowarzyszenia ma prawo uzupełnić swój skład w drodze 

dokooptowania. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W 

tym trybie można dokooptować nie więcej niż połowę składu danego organu w czasie trwania kadencji. 

9. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia, uniemożliwiającego wykonywania 

statutowych funkcji Walne Zebranie Członków dokona wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia. 
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§23 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, który kieruje jego 

pracami. 

2. Zarząd Stowarzyszenia odwołuje Prezesa Zarządu Stowarzyszenia stosując odpowiednio 

postanowienia §22 ust.6 lit.b), c) i d), przy czym dla ustania jego członkostwa w Zarządzie 

Stowarzyszenia obowiązują postanowienia §22 ust. 6 lit.b oraz ust.7. 

 

§24 

 

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu 

Stowarzyszenia są protokołowane.  

 

§25 

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

b) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia, 

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do publicznej 

wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

e) zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

f) opracowywanie i uchwalanie rocznych i wieloletnich planów działalności Stowarzyszenia, 

g) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków, 

h) rozpatrywanie spraw pomiędzy członkami powstałymi na tle działalności Stowarzyszenia, 

i) określanie zasad wynagradzania pracowników Stowarzyszenia, 

j) występowanie z wnioskiem w sprawach dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, 

k) powoływanie jednostek terenowych i wyrażanie zgody na posiadanie osobowości prawnej, zawieszanie 

lub uchylanie uchwał władz oddziałów terenowych Stowarzyszenia, jeżeli są one sprzeczne ze 

Statutem, uchwałami władz Stowarzyszenia albo przepisami prawa, 

l) rozstrzyganie odwołań od uchwał władz jednostek terenowych Stowarzyszenia oraz rozpatrywanie 

sporów powstałych w ich gronie. 

m) podejmowanie uchwał w sprawie wewnętrznej organizacji Zarządu Stowarzyszenia oraz innych spraw 

zastrzeżonych Statutem do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia  

 

§26 

 

1. Do składania oświadczeń woli nieskutkujących zaciąganiem zobowiązań finansowych w imieniu 

Stowarzyszenia upoważniony jest każdy z członków zarządu działający samodzielnie. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia oraz ważności uchwał 

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie. 

3. Zarząd może powoływać pełnomocników do reprezentowania na zasadach określonych  

w pełnomocnictwie. 

 

§27 

 

1. Pracownicy Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz 

ustala ich wynagrodzenie za pracę. 
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2. Zarząd może powołać Kierowników jednostek prowadzonych przez Stowarzyszanie. W tym 

przypadku, do zadań Kierowników jednostki należeć będzie w szczególności koordynowanie  

i kierowanie pracą poszczególnych placówek oraz osób w nich zatrudnionych. 

3. Zarząd może uchwałą upoważnić Kierowników jednostek do podejmowania w imieniu Zarządu 

niektórych czynności z zakresu bieżącej działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem 

czynności zastrzeżonych przepisami prawa pracy dla pracodawcy. 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 nie może nastąpić z wyłączeniem uprawnień Zarządu. 

5. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie 

reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków lub członek organu kontroli 

wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu. 

 

 

§28 

 

1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie podlegającym mu w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków  

w głosowaniu tajnym. Wyboru dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

spełniających następujące warunki: 

a) nie są członkami Zarządu Stowarzyszenia ani nie pozostają z nimi w związku małżeńskim, 

wspólnym pożyciu ani w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwa skarbowe. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniem 

wyjaśnień, 

c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

d) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem 

doradczym. 

5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący wybierany ze z pośród członków Komisji 

Rewizyjnej. 

6. Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełnić swój skład, w wyniku ustania członkostwa jednego członka,  

w drodze dokooptowania. 

7. Przepis § 22 ust. 2, 4, 5, 6, 7 i 8 stosuje się odpowiednio. 

 

§29 

 

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej 

Oddziału zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 

połowy członków. 

2. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej 

są zwoływane w przypadku Zarządu Stowarzyszenia przez Prezesa a w przypadku Komisji 

Rewizyjnej przez Przewodniczącego lub w przypadku jego długotrwałej nieobecności trwającej 

powyżej 60 dni przez pozostałych członków organu. 

3. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej 

Oddziału mogą odbywać się również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 
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Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§30 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia. 

2. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności: 

a) wpływy ze składek członkowskich, 

b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe 

poczynione na rzecz Stowarzyszenia, 

c) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw, 

d) dochody ze zbiórek przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach 

publicznych, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia, 

e) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału, 

f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach i w formie przewidzianych 

odrębnymi przepisami. 

3. Wszystkie dochody Stowarzyszenia są przeznaczane na realizację jego celów statutowych. Dochody, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członków 

Stowarzyszenia. 

 

 

§31 

    

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie jego 

niezbędnych kosztów. 

2. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli , zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów 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 jego członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby blisk ie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 
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Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 

 

§32 

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskiwania środków na realizację celów 

statutowych. Przedmiot działalności określi uchwała Walnego Zebrania Członków. 

 

Rozdział VII 

Oddziały 

 

§ 33 

1. Oddziały są podstawowymi terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia 

2. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 7 osób będących członkami 

Stowarzyszenia, które zwołują Walne Zebranie Oddziału i występują z wnioskiem do Zarządu 

Stowarzyszenia o utworzenie oddziału. 

3. Podstawę zarejestrowania Oddziału jest uchwała Zarządu Stowarzyszenia. 

4. Oddziały działają zgodnie ze statutem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków oraz 

regulaminem Oddziału uchwalonym przez Zarząd Oddziału 

5. Oddziału nie mają prawa uchwalania odrębnych statutów. 

6. Oddział posiadający osobowość prawną nabywa prawo do samodzielnego działania w ramach 

Statutu Stowarzyszenia. Prawo to ograniczone jest do sfery działań cywilno-prawnych i praw 

majątkowych dotyczących Oddziału.  

 

§ 34 

 

Władzami Oddziałów Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Oddziału, 

b) Zarząd Oddziału, 

c) Komisja Rewizyjna Oddziału. 

 

§ 35 

 

7. Do sposobu zwoływania Walnego Zebranie Oddziału stosuje się zapisy odpowiednio zapisy  

§ 18  

8. Do sposobu podejmowania decyzji przez Walne Zebranie Oddziału stosuje się zapisy 

odpowiednio zapisy § 20 

9. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy: 

a) uchwalanie planu działania i planu finansowego Oddziału, 

b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Oddziału, Komisję 

Rewizyjną Oddziału i członków Oddziału, 
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d) podejmowanie decyzji dotyczących udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Oddziału, 

e) wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

10. Do udziału w Walnym Zebraniu Oddziału uprawnieni są wszyscy członkowie Oddziału 

Stowarzyszenia. 

 

§ 36 

 

1. Zarząd Oddziału składa się z 2-5 członków. 

2. Do członków Zarządu Oddziału stosuje się odpowiednio zapisy § 22, § 23, § 24 

3. Do zasad reprezentacji Oddziału posiadającego osobowość prawną stosuje się odpowiednio 

zapisy § 26 

4. Do zakresu odpowiedzialności Zarządu Oddziału należy: 

1. kierowanie działalnością Oddziału, 

2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Oddziału i władz głównych Stowarzyszenia, 

3. opracowanie planu działania i planu finansowego Oddziału oraz sprawozdań z ich 

wykonania, 

4. gromadzenie środków finansowych na działalność Oddziału i zbieranie składek 

członkowskich oraz zarządzanie majątkiem Oddziału, 

5. reprezentowanie Oddziału, 

6. podejmowanie zobowiązań finansowych i rozliczanie ich. 

 

§ 37 

 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2-3 członków. 

2. Do członków Komisji Rewizyjnej Oddziału stosuje się odpowiednio zapisy § 28, 

 

Rozdział VIII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§38 

 

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

 

§39 

 

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 
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2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz przeznaczeniu jego środków podejmuje Walne Zebranie 

Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków. 

3. Likwidację Stowarzyszenia przeprowadza Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie 

Członków. 

4. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel społeczny określony w uchwale 

Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§40 

 

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków. 

2. Zmiany w Statucie obowiązują z dniem wpisania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie ustawy i przepisy. 

 

 

 

 


