STATUT
STOWARZYSZENIA PN.
Stowarzyszenie Uśmiech Czwórki

Rawicz, dnia 20.10.2016 r.
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Uśmiech Czwórki, zwane dalej „Stowarzyszeniem”
działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach,
postanowień niniejszego statutu, a także szczegółowych regulaminów i innych
właściwych przepisów prawa.
2. Nazwa Stowarzyszenia może być używana w tłumaczeniu na inne języki.
§ 2.
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, apolitycznym, opartym
demokratycznych zasadach oraz trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

1.

2.
3.
4.

na

§ 3.
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenia może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Rawicz.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, przy
czym do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym także swoich
członków.

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji o
podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę. Decyzję
w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym podejmuje Walne Zgromadzenie
Członków w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 5.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
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Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 6.
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie ludzi, poprzez zapewnianie im możliwości samodzielnego radzenia sobie w
codziennym życiu, tak by brali własne sprawy w swoje ręce, współpracowali i
organizowali się,
2) tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym
osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym),
3) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w
szczególności z rodzin wieloproblemowych,
4) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
5) działalność charytatywna,
6) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
8) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości;
rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową
wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na
rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
10) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji,
12) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
13) wyszukiwanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych i
gospodarczych,
14) kształtowanie wśród liderów postawy prospołecznej, umiejętności łączenia idealizmu z
efektywnością, oraz umiejętności współpracy w dążeniu do wielkich celów,
15) promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem
na rzecz drugiego człowieka,
16) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą,
17) promocja i organizacja wolontariatu,
18) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
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praw dziecka,
19) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem
patologiom społecznym i uzależnieniom,
20) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo
organizacje pozarządowe bądź jednostki samorządu terytorialnego,
21) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność społeczna,
charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji
skierowana do dzieci i młodzieży.
§ 7.
1.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w
trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
2) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z
rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
3) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz
włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne problemy
społeczne, prowadzenie badań społecznych,
5) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych,
sportowych i innych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź
życiowej,
6) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez
inne osoby i podmioty,
7) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy
poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,
8) wspieranie i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy,
9) przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację
programów pomocy,
10) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego,
11) rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń,
warsztatów, spotkań dla wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy,
12) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów
studyjnych, w tym zagranicznych,
13) samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów i działań
realizujących cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych,
14) powoływanie lub wspieranie powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, których
celem jest prowadzenie działań w zakresie celów Stowarzyszenia,
15) przekazywanie dotacji i darowizn dla osób fizycznych, osób prawnych lub innych
jednostek posiadających zdolność prawną,
16) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów
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17)

18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)
2.

3.

konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,
ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według
ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami
promowanymi przez Stowarzyszenie,
organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu
promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
rozpowszechnianie idei programów pomocowych oraz wolontariatu w środkach
masowego przekazu, poprzez organizowanie i przeprowadzanie kampanii
promocyjno-informacyjnych,
działalność wydawniczą oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków
masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
wymianę i edukację kulturalną,
współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,
współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,
współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,
współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,
współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia,
prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest
pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie
sponsorów okolicznościowych i stałych,
tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność
statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych,
pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania
zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie w zakresie celów i sposobów ich realizacji określonych odpowiednio w §
6 i § 7 ust. 1 powyżej, może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności odpłatnej pożytku
publicznego określa Zarząd w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów
statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczona do podziału między członków. Decyzja o
podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie zakresu prowadzonej
działalności gospodarczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków. W
sprawach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, decyzję podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
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Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia
§ 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
§ 9.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy albo cudzoziemcy:
a. posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;
b. niepozbawieni praw publicznych;
c. nieskazani prawomocnie za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
d. posiadający nieposzlakowaną opinię w środowisku lokalnym;
e. kierujący się w swoim życiu codziennym ideami zgodnymi z celami
Stowarzyszenia.
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia może być osoba małoletnia poniżej 16. roku
życia, jeśli wyrażą na to zgodę na piśmie jej przedstawiciele ustawowi (np. rodzice).
Członkowie małoletni nie mogą jednak korzystać z biernego i czynnego prawa
wyborczego.
3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być małoletni w wieku 16-18 lat. W
związku z ich ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą oni korzystać z
biernego i czynnego prawa wyborczego, ale nie mogą wchodzić w skład Zarządu.

§ 10.
1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
a. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
b. uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków
Stowarzyszenia.
c. zgłaszać wnioski, postulaty, opinie we wszystkich sprawach dotyczących
funkcjonowania Stowarzyszenia i realizacji celów statutowych.
d. uczestniczyć we wszelkiego rodzaju zjazdach, spotkaniach i innych działaniach
wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia.
e. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia.
f. legitymować się przynależnością do Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
b. dbać o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
c. regularnie opłacać składki członkowskie, w wysokości ustalonej przez Walne
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Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
d. aktywnie uczestniczyć w działaniach służących realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 11.
1. Członkiem wpierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna albo prawna, która
wspomaga albo ma zamiar wspomagać realizację celów Stowarzyszenie merytorycznie
lub finansowo.
2. Przyjęcia do Stowarzyszenia członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia, w
drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania, po podpisaniu przez kandydata na członka
wspierającego Stowarzyszenia deklaracji, określającej warunki świadczenia pomocy, a
także prawa i obowiązki członka wspierającego.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający ma prawo zgłaszać
wnioski, zastrzeżenia oraz sugestie do władz Stowarzyszenia dotyczące działań
podejmowanych przez Stowarzyszenie.
§ 12.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w szczególny
sposób zasłużyła się dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Status członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Zarząd Stowarzyszenia, w drodze
uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
3. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego
Stowarzyszenia, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego do władz
Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
§ 13.
Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, po przedstawieniu przez kandydata na członka zwyczajnego podpisanych przez co
najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia opinii rekomendujących przyjęcie
kandydata do Stowarzyszania oraz podpisaniu przez kandydata na członka zwyczajnego
Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej.
§ 14.
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie albo wykluczenie.
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
a. śmierci członka.
b. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonej Zarządowi
Stowarzyszenia w formie pisemnej.
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c. podjęcia uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków
Stowarzyszenia z powodu:
I. nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
pomimo wystosowania pisemnego upomnienia,
II. nieobecności podczas sześciu kolejnych Walnych Zgromadzeń Członków
Stowarzyszenia (zwyczajnych oraz nadzwyczajnych)
III. utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
IV. prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia
środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.
V. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
VI. niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
VII. utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
VIII. prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
3. Decyzję o wykluczeniu członka podejmuje Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, w drodze uchwały podjętej
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania, w przypadku:
a. działania na szkodę Stowarzyszenia.
b. uporczywego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał
władz Stowarzyszenia.
4. Członkowi wykluczonemu ze Stowarzyszenia oraz członkowi skreślonemu z listy
członków Stowarzyszenia, przysługuje w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia
odpowiednio uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub Zarządu Stowarzyszenia
prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Walne Zgromadzenie
Członków Stowarzyszenie rozpatruje powyższe odwołanie na najbliższym zebraniu.
Stanowisko Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w przedmiocie odwołania
jest ostateczne.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.
2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
3) Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.
§ 16.
1. Wybieralne władze Stowarzyszenia wybiera, odwołuje oraz zawiesza w obowiązkach
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w drodze uchwały podejmowanej
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bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania.
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.
§ 17.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania chyba, że
dalsze postanowienia statutu lub obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
§ 18.
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Walne Zgromadzenie
§ 19.
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
3. W Walnym Zgromadzenie mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Każdy
zwyczajny członek Stowarzyszenia dysponuje jednym głosem.

§ 20.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.
2. W przypadku niedopełnienia przez Zarząd obowiązku wskazanego w ust. 1 powyżej
zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy członkowie Stowarzyszenia muszą być
powiadomieni pisemnie lub mailowo lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w
ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 14 dni przed planowanym Walnym
Zgromadzeniem.
§ 21.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy.
b. na wniosek Komisji.
c. na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt c. powyżej powinien określać sprawy, które mają
zostać rozpatrzone przez nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty
doręczenia wniosku Zarządowi.
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§ 22.
1. Walnym Zgromadzeniem kieruje Przewodniczący. Walne Zgromadzenie każdorazowo,
przez aklamację, dokonuje wyboru Przewodniczącego. W braku jednomyślności
Przewodniczącym ustanawia się Prezesa bądź członka Zarządu.
2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, chyba że statut lub obowiązujące przepisy prawa
stanowią inaczej. Wniosek o utajnienie głosowania nad uchwałą musi być przyjęty przez
Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenia ma głos Przewodniczącego.
§ 23.
Walne Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy wszyscy
członkowie Stowarzyszenia są obecni i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego
Zgromadzenie.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia.
2) ustalanie wysokości składki członkowskiej.
3) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji.
4) podejmowanie uchwały w przedmiocie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji
albo przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji.
5) opiniowanie i rozpatrywanie wniosków Komisji.
6) rozpatrywanie sprawozdań Stowarzyszenia, których sporządzanie jest wymagane przez
obowiązujące przepisy prawa.
7) rozpatrywanie odwołań członków albo kandydatów na członków Stowarzyszenia od uchwał
Zarządu.
8) podejmowanie uchwał w przedmiocie bilansu rocznego.
9) podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu.
11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
12) wybór pełnomocnika Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w stosunkach i
sporach z członkami Zarządu.
Zarząd
§ 25.
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Głównym zadaniem Zarządu jest
reprezentacja i prowadzenie spraw Stowarzyszenia.
2. Zarząd może dokonać podziału funkcji pomiędzy swoich członków. Zarząd może
uchwalić regulamin, w którym określi szczegółową organizację oraz tryb pracy Zarządu.
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§ 26.
Członkowie Zarządu powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia, na zasadach określonych w § 16 powyżej.
§ 27.
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 4 do 5 członków.
3. W skład Zarządu wchodzi każdorazowo Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Sekretarz
Zarządu oraz Skarbnik Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w
Zarządzie, przy czym zasady wypłaty wynagrodzenia określone zostaną w regulaminie
uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

1.
2.

3.

4.
5.

§ 28.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. O terminie, miejscu i porządku obrad wszyscy
członkowie Zarządu muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez e-mail na co
najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
Posiedzenie Zarządu może być zwołane na wniosek każdego z członków Zarządu, przy
czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku Prezesowi.
Wniosek powinien określać sprawy, które mają być przedmiotem posiedzenia Zarządu.
Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Zarządu zgodnie
postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

§ 29.
Mandat członka Zarządu wygasa:
a. w razie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie – z dniem dostarczenia stosownego
oświadczenia Prezesowi Zarządu, w przypadku gdy rezygnacja dotyczy Prezesa
Zarządu – z dniem dostarczenia stosownego oświadczenia innemu członkowi
Zarządu.
b. w razie śmierci członka Zarządu.
c. w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie.
d. w razie upływu kadencji na jaką został powołany.
e. w razie utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych.
f. w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia
środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.
§ 30.
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia uprawnionych
jest co najmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym każdorazowo co
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najmniej Prezes Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w innych sprawach Stowarzyszenia uprawniony jest każdy
członek Zarządu działających samodzielnie.
§ 31.
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2) realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3) uchwalenie regulaminu Zarządu.
4) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia i skreślenia członka.
6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienie członka z obowiązku opłacania
składek członkowskich.
7) wybór członków honorowych.
8) przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenie.
9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
10) podejmowanie decyzji nabycia lub zbycia ruchomości i nieruchomości.
11) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
12) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
13) ustanowienia pełnomocników Stowarzyszenia.
14) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Komisja rewizyjna
§ 32.
1. Komisja jest odpowiedzialna za sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z członków w liczbie 4 członków, w tym każdorazowo
Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego Komisji oraz Członków Komisji.
3. Komisja może uchwalić regulamin, w którym określi szczegółową organizację oraz tryb
pracy Komisji.
§ 33.
Członkowie Komisji powoływani, zawieszeni w obowiązkach oraz odwoływani są w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 34.
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji. O terminie, miejscu i porządku
obrad wszyscy członkowie Komisji muszą być powiadomieni telefonicznie lub poprzez
wywieszenie ogłoszenia w ogólnodostępnym miejscu publicznym co najmniej 3 dni
przed planowanym walnym zebraniem.
3. Posiedzenie Komisji może być zwołane na wniosek każdego z członków Komisji, przy
czym powinno odbyć się w terminie miesiąca od daty doręczenia wniosku
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przewodniczącemu Komisji. Wniosek powinien określać sprawy, które mają być
przedmiotem posiedzenia Komisji.
4. Uchwały Komisji zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że członkowie Komisji zgodnie
postanowią o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
5. W razie równego rozłożenia głosów, decydujące znaczenie ma głos przewodniczącego
Komisji.
§ 35.
Mandat członka Komisji wygasa:
a) w razie rezygnacji z członkostwa w Komisji – z dniem dostarczenia stosownego
oświadczenia Prezesowi Zarządu.
b) w razie śmierci członka Komisji.
c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie.
d) w razie upływu kadencji na jaką został powołany.
e) w razie utraty bądź ograniczenie zdolności do czynności prawnych.
f) w razie prawomocnego orzeczenia wobec skazanego członka Stowarzyszenia środka
karnego w postaci pozbawienia praw publicznych.
§ 36.
Do kompetencji Komisji należy:
1) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
2) kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.
3) żądanie od członków Stowarzyszenia i Zarządu pisemnych lub ustnych wyjaśnień w
związku z prowadzoną kontrolą.
4) żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie niezwołania go przez Zarząd.
6) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium dla członków
Zarządu.
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
8) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§ 37.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i dochody z praw
majątkowych.
2. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. darowizny,
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c.
d.
e.
f.
g.

środki z zapisów i spadków,
środki z funduszy publicznych,
dochody z ofiarności publicznej,
dochody z praw oraz majątku ruchomego i nieruchomego,
wpływy z innych źródeł przewidzianych przez powszechnie wiążące przepisy
prawa.
§ 38.

Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób, z
którymi członkowie, członkowie władz Stowarzyszenia 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”.
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz
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.
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków władz
Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego.
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie Władz Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 39.
1. Inicjatywa w zakresie zmiany statutu przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co najmniej 1/5
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Poza przypadkiem wykonywania inicjatywy w zakresie zmiany statutu przez Zarząd,
wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony Zarządowi na piśmie, a treść
proponowanej zmiany musi być podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
3. Uchwalenie lub zmiana statutu przez Walne Zgromadzenie wymaga większości dwóch
trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do
głosowania członków Stowarzyszenia.
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Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 40.
1. Inicjatywa w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia przysługuje: Zarządowi, Komisji lub co
najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością
dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków
Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia na Walnym
Zgromadzeniu, Zarząd zwołuje po 15 minutach kolejne Walne Zgromadzenie, które
podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, bez
względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma
być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 41.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami
zastosowanie znajdują przepisy powszechnie wiążącego prawa, w tym przepisy ustawy - Prawo o
stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zmianami).
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