
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

  

§1. 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny im. Jana Pawła II 

zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.  

§2. 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubin. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. 

3. Stowarzyszenie ma prawo ubiegać się o członkostwo w krajowych i międzynarodowych 

organizacjach i stowarzyszeniach o podobnych celach i charakterze prowadzonej 

działalności. 

§3. 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, działa na podstawie 

obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 

§4. 

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd. 

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać 

legitymacje. 

3. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi 

nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia, 

przyczyniającym się do realizacji celów fundacji. 

4. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących 

przepisów. 

§5. 

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

2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych działań może zatrudniać pracowników oraz 

powoływać biuro. 

3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby 

nienależące do Stowarzyszenia.  

§6. 

Stowarzyszenie może tworzyć oddziały na terenie kraju oraz przedstawicielstwa za granicą.  



ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§7. 

Celami Stowarzyszenia są: 

1. Działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia 

psychicznego. 

2. Działanie na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia psychicznego, terapii 

indywidualnej, terapii grupowej, psychoterapii, warsztatów, sesji, wykładów, konferencji. 

3. Pomoc psychologiczna, profilaktyczna, terapeutyczna, prawna, edukacyjna, szkoleniowa, 

warsztatowa osobom zgłaszającym się do Stowarzyszenia; 

4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, 

ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy, uzależnieniom  

i wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym. 

5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, jako osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

6. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

7. Ochrona, promocja zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna. 

8. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 

9. Turystyka i krajoznawstwo. 

10. Wypoczynek dzieci i młodzieży i osób dorosłych. 

11. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz ekologii. 

12. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji.  

13. Promocję, organizację i wspieranie wolontariatu. 

14. Tworzenie warunków sprzyjających twórczości, aktywności poznawczej, społecznej, 

obywatelskiej i zawodowej Polaków. 

15. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału młodego pokolenia Polaków. 

16. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka. 

17. Działalność na rzecz osób starszych, przeciwdziałanie zachowaniom depresyjnym 

związanym ze starością, poprawa kondycji seniora, podejmowanie i rozwijanie społecznych 

inicjatyw na rzecz ludzi starszych, aktywizujących tę grupę, organizacja czasu wolnego 

seniorów. 

18. Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz ludzi starszych. 

19. Kultywowanie i promowanie tradycji lokalnych, w tym rękodzielnictwa i kuchni, a także 

innych form rękodzieła jako sposobów na wyrażanie siebie, a także kultywowanie tego 

rodzaju aktywności jako uzupełnienia naszej tożsamości w świecie. 

20. Organizowanie tematycznych balów charytatywnych, wieczorów filmowych, kursów tańca 

i innych przestrzeni aktywizujących. 

21. Tworzenie warunków integracji dla poszczególnych grup społecznych (mam, ojców, dzieci, 

seniorów, osób samotnych i in.) poprzez spotkania tematyczne, wyjazdy krajoznawcze, 

sport, kulturę. 

22. 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. 

§8. 

Stowarzyszenie będzie pobierać od swoich członków składki oraz przyjmować darowizny na 

swoją działalność, w tym także od osób nie będących członkami, wyłącznie na cele statutowe. 

§9. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność informacyjną i wydawniczą. 

§10. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

1. Tworzenie i realizację programów edukacji formalnej i nieformalnej.  

2. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej 

sytuacji materialnej, życiowej. 

3. Opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży  

z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej. 

4. Działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Stowarzyszenia przez inne 

osoby i podmioty. 

5. Organizowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego, doradztwa zawodowego, 

coachingu, psychoterapii oraz psychoprofilaktyki.  

6. Rozwijanie wolontariatu i tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń, 

warsztatów, spotkań dla wolontariuszy. 

7. Organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu 

promocję działalności statutowej Stowarzyszenia. 

8. Organizowanie warsztatów, spotkań otwartych, sesji i szkoleń z zakresu edukacji, 

działalności artystycznej, wsparcia psychologicznego na różnych przestrzeniach i innych.  

9. Wspieranie i realizację programów aktywizacji bezrobotnych, przeciwdziałania 

bezrobociu, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.  

10. Współpracę z lokalnymi środowiskami i instytucjami dla realizacji celów statutowych. 

11. Publikowanie własnych materiałów.  

12. Organizację i prowadzenie kolonii, obozów, biwaków i innych imprez turystycznych 

posiadających program edukacyjno – rozwojowy.  

13. Inne działania służące realizacji celów statutowych.  

14. Powoływanie i prowadzenie placówek takich jak:  

- świetlice socjoterapeutyczne  

- ośrodki profilaktyki środowiskowej  

- kluby środowiskowe  

- centra profilaktyki i edukacji społecznej  

- ośrodki interwencji kryzysowej  

- poradnie rodzinne i specjalistyczne  

- ośrodki resocjalizacji w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, rehabilitacji, 

readaptacji osób uzależnionych, wykluczonych społecznie, ofiar i sprawców przemocy.  

15. Działalność badawczą, szkoleniową, informacyjną.  

16. Organizację przeglądów, konkursów. 

17. Poradnictwo prawne.  



18. Reintegrację społeczną osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem. 

19. Organizację wycieczek krajoznawczo-turystycznych  jedno- i wielodniowych oraz 

rekreacyjno-integracyjnych mających na celu poprawę kondycji psychicznej. 

20. Organizację cyklu pogadanek na tematy: zdrowego odżywiania, aktywnego wypoczynku, 

zdrowego stylu życia, problemów psychologicznych związanych ze starością i innych 

rozwiązujących problemy ludzi starszych. 

21. Resocjalizację i reedukację dzieci i młodzieży. 

22. Szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne i inne. 

23. Prowadzenie ośrodków dla osób bezdomnych, stołówek, hosteli, mieszkań chronionych  

i socjalnych. 

24. Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej. 

25. Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych. 

26. Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży. 

27. Prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych. 

28. Organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży. 

29. Organizację żywienia i dożywiania osób ubogich. 

30. Pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja. 

31. Organizację zbiórek publicznych. 

32. Organizację kampanii społecznych. 

33. Organizację działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów. 

34. Organizację działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów.  

35. Organizację działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu 

życia.  

36. Organizację konferencji, seminariów i sympozjów. 

37. Promocję wiedzy i postaw proekologicznych. 

38. Prowadzenie telefonów zaufania. 

39. Promocję i kształcenie postaw obywatelskich. 

40. Wdrażanie zasad integracji europejskiej. 

41. Prowadzenie badań naukowych z zakresu problematyki społecznej. 

42. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi. 

43. Tworzenie sieci organizacji pozarządowych i udział w ich pracach. 

44. Współpracę z mediami. 

45. Wydawanie książek, pism i prowadzenie kolportażu. 

46. Działalność charytatywną. 

47. Prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest 

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

sponsorów. 

48. Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność 

statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych.  

49. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania 

zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia. 

Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych 

organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna 

działalność statutowa. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 



  

§12. 

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni. 

2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie 

wspierający i honorowi. 

§13. 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel 

Rzeczypospolitej Polskiej, który: 

a. zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, 

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

c. akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia. 

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia. 

§14. 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia, 

2. Korzystania z pomocy, w tym z urządzeń Stowarzyszenia, 

3. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

§15. 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia. 

2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej. 

4. Regularnego płacenia składek członkowskich.  

5. Uczestniczenia w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków. 

§16. 

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

zwłaszcza dotyczy to uczestnictwa w zebraniach, spotkaniach członków, udziału  

w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia. 

2. Członkowie mogą być etatowymi pracownikami Stowarzyszenia, jeśli wykonują 

merytoryczne zadania realizowane przez właściwe komórki organizacyjne. 
 

§17. 

Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków  

z głosem doradczym oraz posiadają prawa, o których mowa w §14. 



§18. 

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia  

w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością 

Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.  

2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać 

obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz 

przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia. 

 

§19. 

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

otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.  

2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału 

każdego roku kalendarzowego działalności Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§20. 

1. Członkostwo wygasa przez: 

a. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi. 

b. Skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową utraty praw 

publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek. 

c. Zgon członka. 

d. Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

e. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

f. Prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za 

przestępstwo skarbowe. 

g. Naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub 

uchwał organów Stowarzyszenia. 

h. Uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia. 

i. Braku zapłaty jakichkolwiek trzech składek członkowskich. 

j. Nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

k. Naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia. 

l. Niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia. 

 

2. Sprawy członkowskie nie uregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Zarząd Główny. 

§21. 

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. 

§22. 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności 

zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową. 

2. Członkom wspierającym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze, a także nie mają 

głosu stanowiącego. 

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia. 

§23. 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna w uznaniu szczególnych zasług dla 

Stowarzyszenia lub działalności charytatywnej na rzecz osób starszych. 

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 

Zgromadzenia. 

3. Godność członka honorowego uprawnia do udziału w posiedzeniach Zarządu 

Stowarzyszenia z prawem wyrażania opinii. 

 

§24. 

Członkiem honorowym może zostać osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia, ale przez swoje działanie przyczyniła się do realizacji celów lub popularyzacji 

jego osiągnięć, dorobku i działań, a szczególnie: 

– osoba publiczna, 

– członkowie innych organizacji społecznych wspierających wdrażanie nowych rozwiązań 

wypracowanych przez Stowarzyszenie, 

– osoby, które propagują nowe rozwiązania i pomysły realizowane przez Stowarzyszenie, lub 

w inny sposób przyczyniają się do popularyzacji jego dorobku. 

§25. 

Zabrania się: 

1. 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”.  

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich 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. 

3. Wykorzystywania majątku na rzecz 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.  

§26. 

Korzystanie z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ogólnych oznacza, że 

członkowie, pracownicy Stowarzyszenia, osoby bliskie członkom i pracownikom, mogą 

otrzymać pomoc lub świadczenia na takich samych zasadach jak wszystkie inne osoby 

uprawnione do takiej pomocy lub świadczenia usług, przy czym posiadany przez 

Stowarzyszenie sprzęt techniczny lub urządzenia rehabilitacyjne i rekreacyjne doraźnie mogą 

być im udostępnione nieodpłatnie. 

  

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

  

§27. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków 

2. Zarząd  

3. Komisja Rewizyjna 

WALNE ZGROMADZENIE 

§28. 

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

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

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

najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 

 

§29. 

 

1. 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.  

 

§30. 

 

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. 

 

§31. 

 

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. 

 

 

§32. 

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. 

 

§33. 

 

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 wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego organy, 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu 

likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

11) 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, 

 

 



§34. 

 

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

2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes 

Zarządu, a także Wiceprezes lub Wiceprezesi Zarządu lub Członkowie Zarządu. 

 

 

§35. 

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. 

 

§36. 

 

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań. 

 

 

§37. 

 

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może: 

1) tworzyć biura, 

2) zatrudniać pracowników, 

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

zawieranej umowy.  

 

§38. 

 

1.  Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z 

zastrzeżeniem ust.2 

2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 15.000,00 

(piętnaście tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie 

dwóch członków Zarządu. – podpisy 2 

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

 

 

§39. 

 

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

odwołania. 

2. Rezygnację członek Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu. 

3. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków. 

 

 

§40. 

 

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.  

 

§41. 

 

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. 

 

§42. 

 

Do utraty mandatu członka Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio §20. 

 

§43. 

 

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 jedną trzecią lub dwie trzecie składu każdego 

organu w każdej kadencji. 

 

 

ROZDZIAŁ V  

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

 

§44. 

 

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 odpłatnej, 

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

 

 



§45. 

 

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. 

 

§46. 

 

1. 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. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

ZMIANY STATUTU 

 

§47. 

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

Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co 

najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 


