
Statut  
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA HALLERA             

W GNIEWIE DWÓJKOFANI 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne  

 
§ 1  

 
1. Stowarzyszenie o nazwie „STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. 
GEN. JÓZEFA HALLERA W GNIEWIE”  w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem, działa na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 
2001r. Nr 79 poz. 885), oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873), a także niniejszego statutu.  

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie DWÓJKOFANI 

 

 
§ 2  

 
1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych oraz prawnych. 
2. Stowarzyszenie jest apolityczne, dobrowolne, samorządne i nie przynosi dochodu. 
3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną, powołane jest na czas 
nieokreślony. 
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.  
5. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.  

 
 

§ 3  

 
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gniew w województwie pomorskim, Terenem działania 
Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwej realizacji celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza Rzeczpospolitą 
Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu 
działania.  

 
§ 4  

 
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach 
szczegółowych. Wzór odznak i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia. 
2. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.  

 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele i sposoby ich realizacji  

 
§ 5  

 
Celem Stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego, w tym: 
1. Organizowanie, wspieranie i propagowanie działalności na rzecz społeczności lokalnej  
w dziedzinie: 
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
- przeciwdziałania patologiom społecznym, 
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

- kultury sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji. 



 
2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie inicjatyw społecznych. 
3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 
4. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 
5. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej i 
kulturalnej. 
6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami. 
7. Ochrona i promocja zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. 
8. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
9. Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy  
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.  
10. Działalność charytatywna.  

 
§ 6  

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

 
1. Organizowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej, prozdrowotnej m.in. przez organizację zajęć 
edukacyjnych, imprez w tym imprez masowych, koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, konferencji, 
odczytów, spotkań,. 
2. Inicjowanie i organizowanie różnych form wypoczynku i opieki nad dziećmi i młodzieżą. 
3. Organizowanie przedsięwzięć propagujących zdrowy tryb życia, zwalczanie patologii społecznych 
oraz przeciwdziałanie uzależnieniom 
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej  i 
resocjalizacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności dla:  
a. dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
b. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
c. innych osób będących w sytuacji kryzysowej  
5. Wspieranie, organizowanie oraz popularyzowanie wszelkich działań, akcji i kampanii 
proekologicznych,  przyrodniczych oraz dotyczących energii odnawialnej,  
6. Podejmowanie innych czynności zmierzających do realizacji celów statutowych.  

 
§ 7  

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na 
ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 

2. Dla pozyskania środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 
działalność gospodarczą lub może być członkiem spółdzielni oraz udziałowcem spółek.  
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być 
przeznaczony do podziału między jego członków.  
4. Do  działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, którą może realizować Stowarzyszenie należą: 
                 (nr PKD – opis)  
a) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
b) 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 
c) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
d) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana                
e) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
f) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację                                                                                          
g) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
h) 85.42.A – Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych                               
i)  85.32.B – Zasadnicze Szkoły Zawodowe 
j) 85.31.A – Gimnazja                                                                                                                               
k) 85.20.Z – Szkoły Podstawowe 

l) 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne 

m)  84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz 
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 



n) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 
o) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie ( public relations) i komunikacja                                                    
p) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
q) 73.11.Z – Działalność Agencji Reklamowych 
r)  59.11.Z -  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,               
s) 90.01.Z  - Działalność związana ze sportem i rekreacją  

 
5. Do odpłatnej działalności pożytku publicznego, którą może realizować Stowarzyszenie należą: 
            (nr PKD – opis) 

 

a) 94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
b) 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 
c) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
d) 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana                                   
e) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 
f) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację                                                                                          
g) 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
h) 85.42.A – Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych                               
i)  85.32.B – Zasadnicze Szkoły Zawodowe 
j) 85.31.A – Gimnazja                                                                                                                               
k) 85.20.Z – Szkoły Podstawowe                                                                                                                          
l) 85.10.Z - Wychowanie przedszkolne                                                                                                            
m)  84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz 
pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 
n) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki 
o) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie ( public relations) i komunikacja                                                    
p) 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 
q) 73.11.Z – Działalność Agencji Reklamowych 
r)  59.11.Z -  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych,                 
s) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy                                                                    
t) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i 
targowiskami                                                                                                                                                     
u) 90.01.Z  - Działalność związana ze sportem i rekreacją  

 
 

 
§ 8  

 
Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz 
pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.  

 
ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§ 9 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  

 
 
 

 

 

 



§ 10 

 
Stowarzyszenie posiada członków:  

1. Zwyczajnych.  
2. Wspierających. 
3. Honorowych.  

 
§ 11  

 
Członkami Stowarzyszenia są:  
  1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: 
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona jest praw publicznych,  
b. akceptuje cele Stowarzyszenia,  
c. złoży deklarację członkowską na piśmie. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością 
Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. 
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która 
wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 
4. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i 
stowarzyszeniach.  

 
§ 12  

 
1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu 
warunków opisanych w § 11 niniejszego Statutu.  
2. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne 
Zgromadzenie Członków na wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. 
  
 

§ 13  

 
1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo:  
a. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  
b. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia 
c. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,  
d. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia; 
e. korzystania z dorobku, majątku Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej,  
f. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia 
g. udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,  
h. członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do 
Walnego Zgromadzenia.  

 
 
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:  
a. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,  
b. dbać o jego dobre imię,  
c. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,  
d. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
e. terminowo opłacać składki członkowskie  
3. 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 (§ 13 punkt. 1 b-h). 
4. Członek wspierający ma obowiązek do wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, 



przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia. 
5. Członkowie Honorowi oraz wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.  

 
§ 14  

 
1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie :  
a. śmierci członka,  
b. wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,  
c. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,  
d. wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. 
2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.  
3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu  
w razie:  
a. niepłacenia składek członkowskich,  
b. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 
4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu  
w razie:  
    a) nieprzestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 
Stowarzyszenia,  
    b) działania na szkodę Stowarzyszenia,  
    c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,  
    d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia  
z przyczyn określonych lit. a) i b). 
 

 
                                                                   ROZDZIAŁ IV  

Władze Stowarzyszenia  

 
§ 15  

 
 
Struktura i władze stowarzyszenia: 
1. Walne Zgromadzenie Członków,  
2. Zarząd,  
3. Komisja Rewizyjna.  

 
§ 16  

 
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa 5 lata, Wybór władz następuje 
spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów spośród członków stowarzyszenia. Na członka 
władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności 
musi być ich pisemna zgoda.  
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz wymienionych w § 15 
(punkt 2 i 3) 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 z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie 
Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających. 
3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów 
przy obecności  co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Walnego Zgromadzenia /quorum/. 
4. Powołanie pierwszego składu Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej odbyć się może na 
Zebraniu Założycielskim. 
5. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie 
wynagrodzenia.  

 
 

 



§ 17  

 
1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia 
zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków /quorum/.  
2. Na wniosek  co najmniej 5 członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne.  

 
Walne Zgromadzenie Członków  

§ 18  

 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter 
zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków uprawnieni są wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.  
2. Walne Zgromadzenie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd, co 5 lata, 
a sprawozdawcze raz na rok, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.  
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach.  
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:  
a. z własnej inicjatywy,  
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,  
c. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 
członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia 
żądania.  
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało 
zwołane.  
7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może 
obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.  
8. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:  
a. uchwalanie głównych kierunków działania i rozwoju stowarzyszenia na okres kadencji, 
b. zmian w statucie Stowarzyszenia,  
c. ustalanie liczby, wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,  
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,  
e. udzielenie corocznie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
f. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
g. uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,  
h. podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,  
i. ustalanie wysokości składek członkowskich,  
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego Zarządu, 
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu, 
l. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  
m. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenie 
Członków. 
9. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia się członków na piśmie 
lub w inny skuteczny sposób najpóźniej 7 dni przed terminem zebrania. 
10. W razie braku quorum określonego w § 17 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne 
Zgromadzenie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zgromadzenie 
Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.  
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie:  
a. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia, 
b. odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia,  
c. pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia,  
    podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej  
    1/2 ogólnej liczby członków.  
12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się ponownego ich wyboru na 
kolejne kadencje.  
 
 



Zarząd  

 

 
§ 19  

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa i Członków Zarządu. 
2. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami 
Członków.  
3. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, i ponosi 
odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków. 
4. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów  
i wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.  
5. Do zakresu działania całego Zarządu należy:  
a. realizacja celów Stowarzyszenia, 
b. reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, 
c. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
d. zwoływanie Walnych Zgromadzenia Członków,  
e. sporządzanie planów pracy i budżetu,    
f. podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i 
wspierających,  
g. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,  
h. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,  
i. powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak: komisje  
i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia, 
j. podejmowanie decyzji o wejściu stowarzyszenia w porozumienia z innymi organizacjami. 
k. powołanie Biura Stowarzyszenia, 
l. zatrudnianie pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, 
m. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków, 
6. Do kompetencji zarządu należą również wszelkie inne sprawy, niezastrzeżone statutem dla innych 
organów stowarzyszenia. 
7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w 
roku.  
8. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu może określać regulamin.  

 
Komisja Rewizyjna  

 
§ 20  

 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym z przewodniczącego. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:  
a. nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być spokrewnieni i spowinowaceni lub 
pozostawać w podległości służbowej z członkami innych władz Stowarzyszenia,  
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,  
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienie swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w 
wysokości określonej na podstawie art. 20 punkt 6c) ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873).  
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:  
a. kontrolowanie działalności Zarządu, 
b. nawiązywanie stosunków pracy jedynie w przypadku zatrudniania Członków Zarządu 
Stowarzyszenia, jako pracowników niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej, 
c. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków 
d. nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki finansowej,  
e. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania 
Zarządu, 
f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu 
Stowarzyszenia. 
g. wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia. 



h. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,  
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków 
Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.  
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w 
roku.  
6. Tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej może szczegółowo określać regulamin.  
 
 

ROZDZIAŁ V  

 
Majątek Stowarzyszenia  

 
§ 21  

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:  
a. darowizny od osób prawnych i fizycznych, w tym składki członkowskie, 

b. dotacje i innych form pomocy, 

c. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, 
d. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 
Stowarzyszenia,  
e. zapisy i spadki, 
f. dochody z ofiarności publicznej, 

g. dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, 

h. dochody z udziału stowarzyszenia w spółdzielniach i spółkach. 
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być wpłacane na konto 
Stowarzyszenia i na nim przechowywane.  
3. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.  
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Składki członkowskie ustalane są przez Walne Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich 
głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

6. Składki członkowskie stanowią dobrowolne darowizny członków stowarzyszenia i są przeznaczone 
na realizację celów statutowych. 
7. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi. 
8. W szczególnych przypadkach Zarząd może zwolnić członka z płacenia składek. 
9. Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się:  
a. udzielania pożyczek i zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  
w stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników,  
a także osób bliskich dla pracowników, tj. osób z którymi pozostają w związku małżeńskim, stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli  
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia 
oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 
zasadach,  
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz Stowarzyszenia 
oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,  
d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz pracownicy, a także osoby bliskie pracowników.  
 
 

§ 22  
 

 
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa dwóch członków zarządu 
działających łącznie. 
 



2. Oświadczenia woli w zakresie innym niż w pkt. 1, w tym oświadczenia pod wnioskami o dotację, 
składa dwóch członków zarządu działających łącznie lub pełnomocnik zarządu w zakresie 
udzielonego pełnomocnictwa.  

 
 

ROZDZIAŁ VI  
 

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia  

 
 

§ 23  

 
 
1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:  
a. podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Członków,  
b. wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.  
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w 
obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 
2/3 głosów.   
3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego 
Zgromadzenia Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel 
społeczny orzeka Sąd.  
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.  
5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z 
majątku Stowarzyszenia.  
 
 

ROZDZIAŁ VII  

 
Postanowienia końcowe  

 
 

§ 24 

 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby 
członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.   

 
§ 25  

 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia               
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami.  

 
 

Zarząd Stowarzyszenia: 

1. Brygida Murawska -  

2. Wioleta Fiedorowicz -  

3. Katarzyna Puczyńska -  

 

 


