
 

 

Statut Stowarzyszenia DROGA DO CELU 

(tekst jednolity z dnia 10.12.2016 r.) 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Droga do celu i zwane jest w dalszych 

postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”. 

 

§2 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw 

z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

 

§3 
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieoznaczony.  

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.), ustawy  z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 

oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”. 

4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji 

o podobnych celach statutowych. 

5. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 4, bądź wystąpieniu z nich, 

decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów. 

 

§4 
1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią, o treści ustalonej przez Zarząd. 

2. Stowarzyszenie może posiadać własne godło, logo oraz może wydawać legitymacje, 

w formie ustalonej przez Zarząd. 

 

§5 
1. Stowarzyszenie może tworzyć i rozwiązywać oddziały oraz przedstawicielstwa, zwanymi 

dalej terenowymi jednostkami organizacyjnymi, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej jak i za granicą. 

2. Terenowe jednostki organizacyjne tworzone są w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, 

na wniosek Zarządu. 

3. Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi gospodarkę finansową w granicach 

osobowości prawnej Stowarzyszenia, przy tym terenowa jednostka organizacyjna nie może 

uzyskać własnej osobowości prawnej. 

4. Do struktury organizacyjnej, organów terenowej jednostki organizacyjnej, w tym trybu 

dokonywania ich wyboru lub powołania, możliwości otrzymywania przez członków zarządu 

terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku 

z pełnioną funkcją stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu. 

5. Kwestie dotyczące działalności terenowych jednostek organizacyjnych, nieuregulowane 

w niniejszym statucie może określać regulamin terenowej jednostki organizacyjnej. 
 

§6 
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  



 

 

2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie 

może zatrudniać pracowników.  

3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby 

nienależące do Stowarzyszenia.  

 

Rozdział 2 

Cele i środki działania Stowarzyszenia 
 

§7 
Celami Stowarzyszenia są: 

1) wspieranie ludzi w dążeniu do samorealizacji, wyznaczania i realizacji osobistych celów, 

radzenia sobie w codziennym życiu; 

2) organizacja zajęć edukacyjno – artystycznych w tym m.in. zajęć wokalnych, teatralnych, 

tanecznych i plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności z rodzin 

wieloproblemowych, osób niepełnosprawnych, osób uzdolnionych, osób bezrobotnych, osób 

pozbawionych wolności, osób w wieku emerytalnym, osób wymagających przystosowania 

społecznego; 

3) organizacja zajęć edukacyjnych, w szczególności z zakresu prawa, ekonomii, 

resocjalizacji, psychologii, nauk o rodzinie, dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w 

szczególności z rodzin wieloproblemowych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych, 

osób pozbawionych wolności, osób w wieku emerytalnym, osób wymagających 

przystosowania społecznego; 

4) organizacja zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym 

w ramach edukacji seksualnej, edukacji medialnej, arterapii, animaloterapii, w szczególności 

z rodzin wieloproblemowych i osób niepełnosprawnych; 

5) działania wspomagające rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

6) tworzenie i realizacja zadań oraz programów wspierających rodziny i osoby w trudnej 

sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem akceptacji samych siebie i 

wyrównywania szans społecznych tych rodzin i osób, w tym osób niepełnosprawnych i osób 

w wieku emerytalnym; 

7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,  osób bezrobotnych oraz osób pozbawionych wolności; 

8) działalność charytatywna; 

9) wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, a także aktywizacja zawodowa osób pozostających 

bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

10) wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, a także aktywizacja zawodowa osób 

wymagających przystosowania społecznego po odbyciu kary pozbawienia wolności,  
11) pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

12) wsparcie mniejszości narodowych w Rzeczpospolitej Polskiej; 

13) wspieracie działalności  i  rozwoju wspólnot oraz społeczności lokalnych, a także 

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami; 

14) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; 

wdrażanie nowych rozwiązań ekonomicznych i prawnych w praktyce gospodarczej,  

promocję zatrudnienia; 

15) propagowanie demokracji w społeczeństwie,  upowszechnianie i ochrona wolności i praw 

człowieka oraz swobód obywatelskich; 



 

 

16) odkrywanie, wspieranie i kształtowanie liderów społecznych, politycznych 

i gospodarczych; 

17) działania zmierzające do przeciwdziałania patologicznym zjawiskom społecznym, w tym 

mobbingowi, stalkingowi, korupcji; 

18) działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem 

uzależnieniom i związanych z tym patologiom społecznym; 

19) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz 

za granicą, pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

20) promocja i organizacja wolontariatu; 

21) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka, w tym dzieci nienarodzonych; 

22) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe,  jednostki samorządu terytorialnego, mniejszości narodowe oraz 

inne podmioty o podobnych celach statutowych; 

23) współpraca z organizacjami, których celami statutowymi jest: działalność edukacyjna, 

resocjalizacyjna, mediacyjna, społeczna, charytatywna, oświatowa, wspierająca 

przedsiębiorczość, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, 

dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 

24) wsparcie w zakresie edukacji, psychologii, kształtowania poczucia stabilności, 

bezpieczeństwa i akceptacji siebie w społeczeństwie na rzecz dzieci pozostających w domach 

dziecka, rodzinach zastępczych, rodzinach adopcyjnych, placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych, placówkach wielofunkcyjnych, ośrodkach wychowawczych; 

25) promowanie ugodowego rozwiązywania konfliktu; 

26) działalność mediacyjna; 

27) działalność resocjalizacyjna i edukacyjna na rzecz osób pozbawionych wolności oraz 

wsparcie dla ich rodzin i bliskich w czasie odbywania kary pozbawienia wolności oraz w 

czasie ich przystosowania do życia w społeczeństwie po odbyciu kary; 

28) działalność wydawnicza związana z przedmiotem działalności stowarzyszenia; 

29) poradnictwo prawne; 

30) pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, w tym również w zakresie działalności 

gospodarczej i wspierania przedsiębiorczości; 

31) rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych; 

32) szkolenia zawodowe; 

33) prowadzenie żłobków, przedszkoli, przedszkoli specjalnych, szkół, szkół specjalnych, 

poradni specjalistycznych i placówek kształcenia ustawicznego; 

34) prowadzenie świetlic i klubów młodzieżowych; 

35) prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych, obozów i kolonii; 

36) organizacja kampanii społecznych; 

37) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne; 

38) promocja działań statutowych.  

 

§8 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1) przygotowywanie, realizację i koordynowanie programów pomocy skierowanych do rodzin 

i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej; 

2) przygotowywanie, realizację i koordynowanie programów aktywizacji zawodowej 

i społecznej na rzecz włączenia społecznego, na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, osób po odbyciu kary pozbawienia wolności; 

3) działalność szkoleniową wspierającą cele statutowe Stowarzyszenia przez inne osoby 

i podmioty, pozbawionych wolności; 



 

 

4) przygotowywanie, realizację i koordynowanie programów pomocy odpowiadających na 

aktualne problemy społeczne, a także prowadzenie badań społecznych, tworzenie analiz 

zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem patologii; 

5) przygotowanie i organizacja zajęć edukacyjnych, resocjalizacyjnych, rekreacyjnych, 

kulturalnych, wypoczynkowych, sportowych; 

6) tworzenie i rozwijanie wolontariatu, w tym organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań dla 

wolontariuszy, tworzenie bazy danych wolontariuszy; 

7) promowanie, przygotowywanie i organizacja konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań 

dyskusyjnych i wyjazdów edukacyjnych, rekreacyjnych, sportowych, w tym zagranicznych; 

8) organizowanie i realizowanie projektów oraz działań statutowych Stowarzyszenia zarówno 

samodzielnie jak i łącznie z innymi podmiotami; 

9) inicjowanie i wspieranie procesu powstawania grup roboczych przy Stowarzyszeniu, 

których celem jest prowadzenie zadań w zakresie celów Stowarzyszenia; 

10) rozwijanie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy 

poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia; 

11) udzielanie form wsparcia i utrzymywanie kontaktu z uczestnikami programów pomocy; 

12) przygotowywanie materiałów informatycznych wspierających realizację programów 

pomocy; 

13) przyznawanie nagród i wyróżnień, za działalność związaną z celami statutowymi 

Stowarzyszenia, według kryteriów określonych przez Stowarzyszenie; 

14) organizowanie działań artystycznych, kulturalnych w tym koncertów, festynów, wystaw 

i konkursów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia; 

15) współpracę z osobami fizycznymi, które wykazują chęć realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia; 

16) przygotowanie i realizacja działalności charytatywnej poprzez m.in. organizowanie 

zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie 

licytacji, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych, pozyskiwanie patronatów 

honorowych; 

17) współpracę międzyregionalną i międzynarodową z osobami fizycznymi i podmiotami, 

o zbieżnych celach statutowych Stowarzyszenia; 

18) współpracę z ośrodkami oświaty, uczelniami wyższymi,  organami zakładów karnych 

i aresztów śledczych oraz innych ośrodków szkolno-wychowawczych; 

19) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, mediami i organizacjami 

pozarządowymi; 

20) działania na rzecz rozwoju i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego; 

21) współpraca z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi podmiotami poprzez 

wsparcie merytoryczne, a także przekazywanie na ich rzecz dotacji i darowizn; 

22) przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów 

działań zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

23) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu,  w tym m. 

in. poprzez przeprowadzanie kampanii promocyjnych i informacyjnych; 

24) działalność public relations, ze szczególnym uwzględnieniem promocji w Internecie, w 

tym w zakresie komunikatorów społecznych oraz mediów; 

25) przygotowywanie i organizowanie projektów edukacyjnych i resocjalizacyjnych dla osób 

pozbawionych wolności; 

26) nawiązywanie i poszerzanie współpracy z podmiotami wspierającymi działalność 

statutową Stowarzyszenia, w tym z podmiotami zagranicznymi; 

27) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania 

zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia; 



 

 

28) promowanie i przeprowadzanie mediacji oraz innych form ugodowego rozwiązywania 

konfliktów; 

29) prowadzenie telefonów zaufania; 

30) działalność wydawnicza w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań 

publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub 

nieodpłatna działalność statutowa. 

 

§ 9 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach i niniejszym statucie. 

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie przeznaczony wyłącznie do 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Działalność gospodarcza stanowi działalność pomocniczą w stosunku do działalności 

pożytku publicznego wynikającej z Statutu. 

4. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest 

wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

5. Cele statutowe Stowarzyszenia stanowią cele pożytku publicznego w rozumieniu 

odrębnych przepisów. 

 

Rozdział 3 

Członkowie Stowarzyszenia 
 

§ 10 
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

 

§ 11 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która: 

1) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

prywatnego lub za przestępstwo skarbowe, 

2) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię, 

3) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia, 

4) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez 

Stowarzyszenie, 

5) akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 



 

 

6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 

członków Stowarzyszenia. 

 

§13 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym, 

2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach władz Stowarzyszenia, 

3) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

4) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, 

5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia Członków,  

3) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 

4) regularnego płacenia składek członkowskich, 

5) aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia, 

6) propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków 

7) przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej. 

3. Członkowie Stowarzyszenia swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia wykonują społecznie, 

zwłaszcza dotyczy to uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach członków, udziału 

w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia. 

 

§14 

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. 

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty 

otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  

5.Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do 10 dnia każdego miesiąca, płatne 

z góry na konto bankowe Stowarzyszenia. 

6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 15 
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:  

1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,  

2) śmierci członka Stowarzyszenia, 

3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, 

4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za 

przestępstwo skarbowe, 

6) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku, 

7) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub 

uchwał organów Stowarzyszenia,  

8) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

9) braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich, 

10) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

11) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia, 



 

 

12) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia. 

2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale. 

 

§16 
1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu 

członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków.  

2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia 

uchwały o pozbawieniu członkostwa.  

3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch 

miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne 

Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego 

zebrania. 

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty 

członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna. 

 

Rozdział 4 

Organy Stowarzyszenia 

 

§17 
Organami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zgromadzenie Członków,  

2) Zarząd,  

3) Komisja Rewizyjna. 

 

 

§18 
1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 

 

§19 
Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się 

w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.  

 

§ 20 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez 

niego osoba będąca członkiem Zarządu. 

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem 

stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.  

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§21 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.  



 

 

3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków 

Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania. 

4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków 

Stowarzyszenia. 

 

 

§22 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są 

Prezesowi Zarządu pisemnie. 

 

§23 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres 

kadencji, 

2) uchwalenie Statutu i jego zmian, 

3) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Rewizyjnej, 

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

5) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz 

sprawozdań Komisji Rewizyjnej,  

6) uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie 

Członków uzna to za stosowne, 

7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia, 

8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego organy, 

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu 

likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych 

organów Stowarzyszenia. 

 

§24 
1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Skarbnik i Sekretarz.  

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

liczby członków. Głosowanie jest jawne. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

Prezesa. 

 

§25 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. 



 

 

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem 

Zarządu. 

 

§26 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia, 

3) realizacja celów Stowarzyszenia, 

4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu 

Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków, 

6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia, 

7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

8) pode.jmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, 

11) przyjmowanie i wykluczanie członków, 

12) ustalenie wzorów pieczęci, godła itp., 

13) uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 

 

§27 
Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań. 

 

§28 
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może: 

1) tworzyć biura, 

2) zatrudniać pracowników, 

3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru 

zawieranej umowy.  

 

§29 
1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 5.000 (pięć tysięcy) 

złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków 

Zarządu. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do udzielania pełnomocnictw przez Stowarzyszenie. 

 

§30 
1. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub 

odwołania. 

2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu. 

3. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §21 ust. 1 pkt 2-9, 11 

i 12. 

4. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§31 
1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz 

w roku. 



 

 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, 

którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które 

w pełni odpowiada. 

4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.  

 

 §32 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności 

gospodarczo-finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz 

zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, 

2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 

3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, 

4) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium, 

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 

§33 
Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §36.  

 

§34 
W razie, gdy skład organów Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania ich 

kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje Zarząd. 

W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu każdego organu w każdej 

kadencji. 

 

Rozdział 5 

Majątek i fundusze 
 

§35 
Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1) składek członkowskich, 

2) darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, 

3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem, 

4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów, 

5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych, 

6) dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów, 

7) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ, 

8) dochodów z kapitału, 

9) dochodów z działalności gospodarczej, 

10) środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

§36 
1. Środki pieniężne mogą być przechowywane 

1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia, 

2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych, 

3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia. 

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do 

realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie 

postanowili inaczej. 



 

 

3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, 

tj. na cele działalności pożytku publicznego. 

 

§37 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o rachunkowości oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób 

umożliwiający rachunkowe wyodrębnienie przychodów, kosztów i wyników każdej z form 

działalności: odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności 

gospodarczej. 

 

Rozdział 6 

Zmiany Statutu 
 

§38 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością dwóch trzecich 

głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe  

 

§ 39 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

ogólnoobowiązujące prawa polskiego. 


