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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka” zwane dalej 

Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.U. nr 20 poz. 104 ze zmianami),  

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu  

i posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „SRS Zalezianka”. 

3. Stowarzyszenie może używać logo wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

statutu. 

 

§ 2 

 

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 3 

 

1. Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski  

z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

2. Stowarzyszenie może działać jako organizacja pożytku publicznego zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

3. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona zarówno jako 

działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna pożytku publicznego. 

4. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia określa przedmiot działalności 

nieodpłatnej i odpłatnej. 

5. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji 

zadań należących do celów statutowych organizacji. 

6. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit. 

 

§ 4 

 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Zaleziance. 

 

§ 5 

 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swojego celu Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność również poza granicami kraju. 
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§ 6 

 

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a także ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je 

zasłużonym osobom lub organizacjom. 

  

§ 7 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz 

może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.  

 

§ 8 

 

Stowarzyszenie współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla 

osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter 

wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania 

przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł. 

 

§ 9 

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do 
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników w liczbie niezbędnej do 

realizacji zadań. 
2. Stowarzyszenie może zlecać swoim członkom zadania, za które otrzymują oni 

wynagrodzenie. 

3. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz 
zlecać realizację określonych zadań osobom fizycznym i podmiotom 

gospodarczym. 
4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim 

stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w 

uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania 
członków (zebrania delegatów). 

 
 
 

Rozdział II 

Cele i formy działania 

 

§ 10 

 

Stowarzyszenie zostało ustanowione dla realizacji następujących celów: 

1) Prowadzenia działalności oświatowej i edukacyjnej. 

2) Wspierania wszelkiego rodzaju działań wychowawczych, profilaktycznych 

dzieci i młodzieży  oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej 

mających na celu dobro i rozwój społeczności lokalnej. 

3) Wspierania inwestycji o charakterze publicznym. 
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4) Aktywizacji i wspierania środowisk młodzieżowych wokół spraw związanych  

z edukacją młodego pokolenia, przeciwdziałania bezradności i wykluczeniu 

społecznemu. 

5) Podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, kultury, sportu oraz 

zdrowia. 

6) Realizacji i koordynacji zadań  w zakresie krajoznawstwa i turystyki oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

7) Wyrównywania szans dzieci i młodzieży w dostępie do wiedzy i nowoczesnych 

technologii oraz prowadzenia działalności wydawniczej. 

 

§ 11 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

1) Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej obejmującej edukację dzieci z klas 

I - VIII i oddziału przedszkolnego, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe 

formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

2) Organizowanie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć 

wyrównawczych, kulturalnych, sportowych, rehabilitacyjnych, związanych  

z ochroną zdrowia, ochroną środowiska, przedsiębiorczością dla uczniów, 

rodziców, nauczycieli i lokalnego środowiska. 

3) Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych wakacyjnych, 

obozów, "zielonych szkół", organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci  

i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, teatralnych oraz filmowych.  

4) Organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 

logopedycznej, grup wsparcia dla uczniów sprawiających problemy 

wychowawcze i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją.  

5) Wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie 

uzdolnionych lub niepełnosprawnych.  

6) Organizowanie i prowadzenie dodatkowych form edukacji przedszkolnej,  

w tym przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz świetlic środowiskowych. 

7) Organizowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych.  

8) Wspieranie doskonalenia zawodowego i szkoleń nauczycieli oraz ich udziału  

w konferencjach i szkoleniach.  

9) Współpracę z samorządem terytorialnym w realizacji jego zadań, w tym 

związanych z pomocą społeczną i profilaktyką uzależnień (alkoholowych  

i narkomanii), tworzenie własnego systemu stypendialnego.  

10) Prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie konkursów i wystaw, 

organizowanie imprez kulturalnych, w tym wymiany międzykulturowej  

w formie wyjazdów, warsztatów, prelekcji.  

11) Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich 

przedsięwzięć związanych z rozwojem Szkoły.  

12) Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

13) Prowadzenie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, zgodnie  

z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873).  

 



5 | S t r o n a  

 

Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku 

publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem przy 

uwzględnianiu kodów i opisów zgodnych z PKD jest: 

1. działalność odpłatna: 

58.11.Z Wydawanie książek. 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. 

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

i rekreacyjnych. 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

85.60 Z Działalność wspomagająca edukację.  

90.04.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza. 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.  

 

2. działalność nieodpłatna 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi. 

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

niesklasyfikowana. 

85.51.Z Pozaszkolne  formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  

i rekreacyjnych. 

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

85.59.Z Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację. 

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem. 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna. 

58.11.Z Wydawanie książek. 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 12 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 
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Członek zwyczajny 

§ 13 

 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, po 

złożeniu deklaracji członkowskiej i przyjęciu w poczet członków uchwałą 

Zarządu Stowarzyszenia. 

2. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo  

w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia odmowy złożyć na ręce 

Zarządu odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 

3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

4. Stanowisko Walnego Zgromadzenia jest ostateczne. 

 

§ 14 

 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz 

Stowarzyszenia, 

2) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu, 

3) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

4) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów 

Statutowych Stowarzyszenia, 

5) korzystania z pomocy, zaplecza i mienia Stowarzyszenia w podejmowanych 

działaniach zgodnie z celami Statutowymi, 

6) brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach 

Stowarzyszenia z prawem głosu. 

 

§ 15 

 

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, 

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów Statutowych Stowarzyszenia, 

4) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia, 

5) przestrzegania zasad koleżeńskości we wzajemnych stosunkach między 

członkami Stowarzyszenia. 

 

Członek wspierający 

§ 16 

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba prawna lub   

fizyczna z kraju i zagranicy, akceptująca cele Stowarzyszenia, która dla poparcia 

jego celów i zadań zadeklaruje chęć pomocy finansowej, doradczej lub rzeczowej 

i zostanie przez Zarząd przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji lub 

dwustronnego porozumienia. 
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§ 17 

 

Członek wspierający ma prawo: 

1) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

2) korzystać z pomocy i mienia Stowarzyszenia na zasadach określonych  

w porozumieniu, o którym mowa w § 16, 

3) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. 

 

§ 18 

 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywać się z zadeklarowanych przez 

siebie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegać ustaleń zawartych  

w porozumieniu, o którym mowa w § 16 

 

§ 19 

 

Członek wspierający, będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez 

swojego upoważnionego na piśmie przedstawiciela. Upoważnienie ważne jest aż 

do jego cofnięcia sporządzonego także w formie pisemnej. Forma upoważnienia 

określona jest w porozumieniu, o którym mowa w §16. 

 

Członek honorowy 

§ 20 

 

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację 

celów Statutowych Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na 

wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka 

zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia 

składek członkowskich. 

 

§ 21 

 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na 

piśmie   Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań 

odnośnie Stowarzyszenia, 

b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka 

wspierającego, 

c. skreślenie uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich 

przez okres jednego  roku lub nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia  

w Walnym Zgromadzeniu przez okres dwóch lat, 

d. wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku uchwały Zarządu Stowarzyszenia 
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za prowadzenie działalności  rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem, 

regulaminem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia, 

e. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub 

utratę zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną. 

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 

Zgromadzenia  w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 

3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. 

4. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

§ 22 

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może 

zwolnić członka z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

2. Składki członkowskie pobiera się co do zasady od osób pełnoletnich. 

3. Walne Zgromadzenie ustala składkę obowiązkową obowiązująca w danym 

roku kalendarzowym. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

§ 23 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie,  

2) Zarząd Stowarzyszenia, 

3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia. 

 

§ 24 

 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz  

w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród 

członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych 

członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących w wyboru. 

Każdorazowo taki wybór Zarządu musi być zaakceptowany przez najbliższe 

Walne Zgromadzenie Członków. W razie braku takiej akceptacji przeprowadza 

się wybory uzupełniające.  

3. W przypadku rezygnacji więcej niż ½ liczby członków  Zarządu 

Stowarzyszenia zwołuje się Walne Zgromadzenie Członków w celu 

przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

4. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

5. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.  

W przypadku równości głosów decydujący jest głos: 

a.  dla Walnego Zgromadzenia – przewodniczącego obrad, 

b. dla Zarządu Stowarzyszenia – Prezesa Zarządu, 
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c.  dla Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Przewodniczącego Komisji. 

 

Walne Zgromadzenie 

§ 25 

 

Walne Zgromadzenie może być: 

1) Sprawozdawczo – programowe, zwoływane raz na rok, 

2) Sprawozdawczo – wyborcze zwoływane zgodnie z długością kadencji władz 

Stowarzyszenia  zapisami w § 24, 

3) Nadzwyczajne, zwoływane w razie potrzeby na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  lub jednej trzeciej 

liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia 

wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane. 

 

§ 26 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. 

2. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku  

i regulaminu obrad. 

3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z podaniem 

pierwszego i drugiego terminu, miejsca oraz porządku obrad przynajmniej na 

5 dni przed datą Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej. Dla ważności 

obrad Walnego Zgromadzenia w drugim terminie nie wymaga się obecności 

połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 

§ 27 

 

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni członkowie: 

a. zwyczajni - z głosem stanowiącym, 

b. wspierający, honorowi, zaproszeni gości - z głosem doradczym. 

2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Prezydium w składzie: 

przewodniczący, zastępca i sekretarz. 

3. Prezydium Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością obecnych członków. 

 

§ 28 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

2) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu 

Zarządowi, 

3) wybór: Prezesa Zarządu, dwóch Wiceprezesów Zarządu i dwóch Członków 

Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie, rozwiązaniu się 
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Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, 

6) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia, 

7) uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu Stowarzyszenia, 

8) uchwalanie na wniosek Zarządu planów działalności, 

9) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

10) nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego. 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 29 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia 

Członków, a zarazem naczelną władzą Stowarzyszenia w okresach pomiędzy 

posiedzeniami Walnego Zgromadzenia Członków. 

2. Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 

 

§ 30 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne 

Zgromadzenia Członków. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 

Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza. 

3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów, przy obecności , co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków. 

4. W przypadku szczególnej i pilnej konieczności, ze względu na dobro 

Stowarzyszenia Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte w trybie obiegowym. 

5. Uchwały w trybie obiegowym są przedstawiane do zatwierdzenia wszystkim 

członkom Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich przez wszystkich 

członków Zarządu. 

6. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach 

wymagających następnie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Członków. 

7. Członek Zarządu, który nie zgadza się z podjętą uchwałą może zgłosić do 

protokołu umotywowane zdanie odrębne. 

 

§ 31 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. 

2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, w 

tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu 

Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 

łącznie. 
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3. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych  

w imieniu Stowarzyszenia powyżej kwoty 5 000,00 PLN (pięciu tysięcy złotych) 

wymaga podpisu trzech członków Zarządu. 

4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, 

zwykłą większością głosów. 

 

§ 32 

1. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

a. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i kierowanie 

całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, 

b. gromadzenie środków finansowych i innych zasobów niezbędnych do 

realizacji zadań Stowarzyszenia, 

c. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

d. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, 

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

f. opracowanie planu prac Stowarzyszenia i nadzór nad ich realizacją, 

g. opracowanie i przyjmowanie procedur obowiązujących w Stowarzyszeniu, 

h. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

i. sporządzanie sprawozdań z wykonywania programu, planu pracy oraz  

z budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków, 

j. podejmowanie Uchwał w sprawach członkowskich, 

k. nadzorowanie i koordynacja działalności Stowarzyszenia oraz 

organizowanie w tym celu współpracy z wszelkimi instytucjami, 

organizacjami i osobami trzecimi, z którymi taka współpraca okaże się 

potrzebna do realizacji zadań Stowarzyszenia, 

l. realizacja projektów/ grantów o dofinansowanie przedsięwzięć, 

m. organizacja biura Stowarzyszenia, 

n. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie okresu zatrudnienia 

i zasad wynagrodzenia pracowników. 

2. Z każdego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia sporządzany jest protokół 

podpisywany przez wszystkich obecnych na Zabraniu Członków Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 33 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania 

kontroli nad jego działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej niezwłocznie po ich wyborze wybierają spośród 

siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji. 

4. W przypadku ustąpienia członka Komisji w trakcje kadencji do składu komisji 

dołącza się osobę spośród członków zwykłych Stowarzyszenia uchwałą Komisji 

Rewizyjnej za zgodą członka. W ten sposób można powołać dwóch członków 

Komisji. W przypadku wystąpienia większej liczby członków Komisji, Walne 
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Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia. 

 

§ 34 

 

1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega 

Zarządowi. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,  

b. nie mogą być także skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 

Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów  

z głosem doradczym.  

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej ½ członków. W przypadku równej liczby głosów za  

i przeciw decyduje głos prowadzącego zebranie. 

 

§ 35 

 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie przynajmniej raz na kwartał, całokształtu działalności 

Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

2) występowanie do Zarządu i członków z wnioskami z ustaleń kontroli i żądanie 

wyjaśnień, 

3) występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego 

Zarządu, 

4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie 

stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Stowarzyszenia z jego 

Statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia, 

5) opracowywanie i uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej. 

 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 36 

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości, fundusze  

i prawa. 

2. Dochody Stowarzyszenia pochodzą z: 

a.   darowizn, spadków i składek członkowskich, 

b. przekazanego przez osoby fizyczne części podatku dochodowego gdy 

Stowarzyszenie uzyska statut organizacji pożytku publicznego, 
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c.   subwencji i dotacji osób prawnych, 

d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e.   dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 

f.   dochodów z oprocentowanych lokat bankowych, 

g. dywidend z udziałów i akcji oraz dochodów z innych papierów 

wartościowych, 

h. dochody z działalności gospodarczej, 

i.   z umów sponsorskich. 

3. W stosunku do członków i pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi 

pracownicy 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" zabrania 

się: 

a.   udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia, 

b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków 

Stowarzyszenia, 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 członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich,  

d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,  

w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego 

organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

5. Na podstawie uchwały Zarządu, Stowarzyszenie może podjąć działalność 

gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

§ 37 

 

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie 

praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch 

członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego 

pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu. 

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działań w jego imieniu 

upoważniony jest każdy Członek Zarządu. 

3. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej 

Stowarzyszenia może nabywać prawa i zaciągnąć zobowiązania. 

 

 

Rozdział VI 
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Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 38 

 

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 

większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Stowarzyszenia. 

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie 

uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 

5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 

20 poz. 104 z późniejszymi zmianami). 

4. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść 

proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie. 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 


