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STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW MOŻLIWYCH  

RzeczJasna 

Tekst jednolity z dnia 31 października 2019 r. 

ROZDZIAŁ l 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Inicjatyw Możliwych RzeczJasna (dalej jako: 

Stowarzyszeniem) 

2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie 

zarobkowych, posiadającym osobowość prawną. 

3. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 

1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach. (Dz.U. z 1989 roku, Nr 20, póz. 104 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, póz. 

873 z późn. zm.). 

4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia są w szczególności miasto Ostróda, gmina wiejska Ostróda 

i powiat ostródzki. Jednakże swoim działaniem Stowarzyszenie może obejmować obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może 

prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest  Ostróda. 

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

i stowarzyszeń o podobnym charakterze działania. Przystąpienie do takiej organizacji wymaga 

uchwały Zarządu. 

4. Stowarzyszenie może tworzyć na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jednostki terenowe (swoje 

oddziały). 

§3 

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i logo zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§4 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się w szczególności na pracy społecznej ogółu Członków 

Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z osobami, którym powierzy prowadzenie 

swych spraw. Współpraca ta oparta może być w szczególności na stosunku cywilnoprawnym 

lub stosunku pracy. Współpraca ta może zostać nawiązana w szczególności z Członkami 

Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§5 

Celami działania Stowarzyszenia są: 

1) działanie na rzecz demokratycznego i zrównoważonego rozwoju miasta Ostródy, gminy 

wiejskiej Ostróda oraz powiatu ostródzkiego, w szczególności w zakresie: 

a. zwiększania partycypacji mieszkańców w decyzjach władz samorządowych, w tym 

uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju i innych dokumentów strategicznych 

jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których działa Stowarzyszenie. 

b. zwiększania dostępu do informacji publicznej; 

c. propagowania i rozwoju zrównoważonej, lokalnej gospodarki uwzględniającej 

ochronę godnych warunków życia mieszkańców oraz działania na rzecz ich poprawy; 

d. rozwoju sportu i rekreacji; 

e. propagowania zrównoważonego rozwoju  samorządów z poszanowaniem ładu 

przestrzennego i potrzeb mieszkańców; 

f. wspierania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;  

g. ochrony środowiska przyrodniczego; 

2) rozwój i ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności w zakresie: 

a. aktywizacji lokalnej społeczności poprzez inicjowanie i prowadzenie działań 

kulturalnych; 

b. ułatwienie dostępu mieszkańców do kultury; 

c. animacja działań kulturalnych, w tym inicjowanie działań artystycznych; 

d. wspieranie lokalnych twórców; 

e. promocji dialogu  kultur; 

3) rozpoznawanie problemów lokalnych społeczności i różnych środowisk oraz współpraca  

z władzami samorządowymi w ich rozwiązywaniu; 

4) wypracowanie praktyki konsultacji społecznych dotyczących długofalowych działań 

inwestycyjnych dotyczących społeczności lokalnych; 

5) budowanie poparcia społecznego dla działań nakierowanych na ważne potrzeby ogółu 

mieszkańców; 

6) ochrona fragmentów rodzimej przyrody, w szczególności terenów zielonych stanowiących 

zasoby dostępne wszystkim mieszkańcom; 

7) rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

8) wspieranie i współdziałanie z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego; 

9) promocja i wsparcie funkcjonowania, organizacji oraz samej idei wolontariatu; 

10) wspieranie osób z niepełnoisprawnością; 
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11) wzrost ochrony i promocji zdrowia. 

§6 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1) prowadzenie działalności organizacyjnej, edukacyjnej, publicystycznej, wydawniczej  

i badawczej, w szczególności inspirowanie, realizowanie i popieranie badań i projektów 

sprzyjających rozwojowi demokracji lokalnej; 

2) prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej ze szczególnym naciskiem na rewitalizację 

społeczną, kulturalną oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju dyskryminacji; 

3) reprezentowanie Stowarzyszenia wobec organów władzy wykonawczej, ustawodawczej i 

sądowniczej, przedstawicieli mediów, biznesu oraz organizacji społecznych, krajowych, 

zagranicznych i międzynarodowych; 

4) współdziałanie z organami władzy publicznej oraz organizacjami pozarządowymi, w tym z 

innymi stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami pożytku publicznego, w 

szczególności o zbieżnych celach statutowych; 

5) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, 

organami państwowymi i innymi przedstawicielami sektora publicznego; 

6) współpracę z partnerami, sponsorami, darczyńcami i donatorami Stowarzyszenia; 

7) opracowywanie na rzecz i w imieniu społeczności lokalnych opinii i ekspertyz w zakresie 

zbieżnym z celami Stowarzyszenia; 

8) prowadzenie akcji propagandowej dotyczącej problematyki udziału społeczeństwa  

w demokracji lokalnej; 

9) współpracę i wzajemną pomoc, wymianę doświadczeń z organizacjami pozarządowymi  

i ruchami działającymi w obszarze szeroko rozumianej demokracji lokalnej i partycypacji 

społecznej; 

10) podejmowanie działań propagujących cele statutowe Stowarzyszenia; 

11) prowadzenie działalności integrującej Członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską; 

12) prowadzenie działalności dobroczynnej poprzez organizowanie pomocy, zbiórek w celu 

wspierania inicjatyw społeczności lokalnych; 

13) realizację projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie zgodnym  

z celami Stowarzyszenia; 

14) udział, współudział, organizację i współorganizację eventów, pikników, przedsięwzięć, 

wydarzeń, festynów, imprez; 

15) organizowanie, współorganizowanie, prowadzenie, wspieranie lub udział w kursach, 

wykładach, seminariach, prelekcjach, konferencjach, sympozjach, warsztatach, 

pogadankach, pokazach, wystawach, wywiadach, odczytach i szkoleniach specjalistycznych 

dla podmiotów lub osób zainteresowanych realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, 

bądź organizowanych przez takie podmioty lub osoby; 

16) udział we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez podmioty publiczne lub prywante, 

których charakter bezpośrednio lub pośrednio jest zbieżny z celami statutowymi i 

działalnością Stowarzyszenia; 

17) prowadzenie dla Stowarzyszenia strony internetowej, profilu na facebooku, profilu na 

Instagramie, kanału na YouTube oraz innych mediach społecznościowych; 

18) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych dla Stowarzyszenia;działalność 

promocyjna i wszelkie działania marketingowa ne na rzecz Stowarzyszenia; 
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19) podejmowanie wszelkich prawem dozwolonych przedsięwzięć zmierzających do realizacji 

statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Działalność określona w ust. 1 powyżej jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności lub Członków 

Stowarzyszenia. 

3. Działalność określona w ust. 1 powyżej jest wyłączną działalnością statutową Stowarzyszenia.  

4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności nieodpłatnej, 

jak i odpłatnej pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, póz. 873 z późn.zm.). 

5. Środki na realizację statutowych celów Stowarzyszenia pozyskuje z:  

1) składek Członków Stowarzyszenia, 

2) występowania do instytucji grantodawczych, funduszy, a także urzędów administracji 

rządowej i samorządowej i innych instytucji, firm, osób fizycznych , itp. w celu pozyskania 

wsparcia finansowego na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, 

3) organizowanie zbiórek pieniężnych w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 14 

marca 2014 r.o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych oraz rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów 

przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami / Dz.U. 2003 

nr 199 poz. 1947/, 

4) organizowanie prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia, 

5)  organizowanie imprez o charakterze dochodowym promujących cele Stowarzyszenia. 

6. Cały osiągany dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową określoną w ust.1 

powyżej. 

§7 

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach 

prawem dopuszczonych. 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych – w tym Członków-Założycieli , o których mowa w § 9 pkt 2, 

2. wspierających; 

3. honorowych. 

§9 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel Polski, 

posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który uznaje cele Stowarzyszenia i pragnie 

wnieść swój wkład pracy społecznej w ich urzeczywistnienie. 

2. Członkiem – Założycielem Stowarzyszenia zostają osoby obecne na pierwszym zgromadzeniu, 

które podjęły decyzję o powołaniu Stowarzyszenia. 

3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji 

oraz pisemnych rekomendacji, o których mowa w ust. 4 poniżej. 
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4. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest złożenie pisemnych 

rekomendacji danej osoby przez co najmniej trzech Członków-Założycieli Stowarzyszenia lub 

czterech Członków Stowarzyszenia.  

§10 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia; 

2) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie; 

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszeniach w sprawach związanych 

z działalnością Stowarzyszenia; 

4) korzystania z pomocy i urządzeń i innych możliwości, jakie stwarza swoim Członkom 

Stowarzyszenie; 

5) wglądu w dokumenty stowarzyszenia wraz z żądaniem wyjaśnień ze strony Zarządu i/lub 

Komisji Rewizyjnej. 

§11 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; 

2) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i sposób określony przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

§12 

1. Uiszczanie składek członkowskich przez Członków zwyczajnych jest obowiązkowe.  

2. Składkę opłaca się z góry, w terminach wyznaczonych przez Zarząd Stowarzyszenia, na aktualny 

rachunek bankowy Stowarzyszenia. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego Stowarzyszenia kwotą składki.  

3. Zarząd Stowarzyszenia może ustalić maksymalną wysokość składki członkowskiej.  

4. Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić Członka zwyczajnego z obowiązku wnoszenia składek 

członkowskich na jego pisemny wniosek.  

 

§13 

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub osoba fizyczna, która uznaje cele 

Stowarzyszenia i pragnie je wspierać przez deklarowanie określonych świadczeń oraz uiszczanie 

składek członkowskich. 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

3. Każdy Członek wspierający niebędący osobą fizyczną obowiązany jest opłacać składkę 

członkowską. 

4. Składkę opłaca się z góry, w terminie wyznaczonym przez Zarząd Stowarzyszenia, na aktualny 

rachunek bankowy Stowarzyszenia. Za termin zapłaty uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego Stowarzyszenia kwotą składki. 
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5. Wysokość składki określa Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia może również określić 

inne niż ustalone w statucie zasady uiszczania składek przez Członków wspierających, w 

szczególności ustalić inny termin zapłaty lub zwolnić niektórych bądź wszystkich Członków 

wspierających z obowiązku uiszczania składek. 

6. Członkowie wspierający mogą korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia a ponadto składać 

wnioski w sprawach działalności Stowarzyszenia i brać udział w zebraniach z głosem doradczym. 

7. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez swojego 

przedstawiciela. 

8. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. 

9. Do przyjmowania członków wspierających zastosowanie ma przepis §9 ust. 3 Statutu. 

§ 14 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje i skreśla Zarząd Stowarzyszenia przy zachowaniu 

postanowień § 9 i § 16 Statutu. 

§15 

1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu nadaje Walne Zgromadzenie Członków osobom 

szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub celów, do których realizacji powołane zostało 

Stowarzyszenie. 

2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa Członka zwyczajnego. 

3. Członek honorowy ma obowiązek  przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał 

władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

4. Członkowie honorowi niebędący obywatelami polskimi nie posiadają czynnego i biernego prawa 

wyborczego. 

5. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

6. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

§16 

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w razie: 

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, 

2) śmierci Członka; 

3) Likwidacji, rozwiązania, utraty osobowości prawnej lub zaprzestania istnienia osoby prawnej 

będącej Członkiem wspierającym; 

4) wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku: 

a. działania na szkodę Stowarzyszenia, w szczególności działania licującego w godność 

Stowarzyszenia lub sprzecznego z celami statutowymi; 

b. niezapłacenia w terminie co najmniej trzech składek członkowskich, o których mowa 

powyżej, pomimo pisemnego wezwania; 

c. naruszenia w sposób rażący postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia; 

d. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo pospolite 

oraz na karę pozbawienia wolności lub na dodatkową pozbawienia praw publicznych. 
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§ 17 

Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu, Zarząd umożliwia Członkowi złożenie wyjaśnień w sprawie 
postawionych zarzutów w terminie 30-sto dniowym od dnia przekazania Członkowi informacji o tych 
zarzutach. 

 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie. 

3. Członkom wybranym do władz nie ogranicza się w razie ponownego wyboru ilości kadencji. 

4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

5. W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje 

prawo dokooptowania nowych Członków. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 

pochodzących z wyboru. 

6. Stowarzyszenie może powołać Radę Stowarzyszenia o charakterze doradczym, której 

kompetencje określi Walne Zebranie Członków. 

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

§19 

1. Najwyższą władzą jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§20 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1) podejmowanie uchwał w sprawach kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia; 

2) uchwalanie budżetu; 

3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej; 

5) wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej; 

6) podejmowanie uchwał o nadaniu i pozbawieniu godności Członka honorowego na wniosek 

Zarządu; 

7) zatwierdzanie regulaminów; 

8) rozpatrywanie odwołań od postanowień i uchwał Zarządu; 
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9) podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§21 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, 

chyba że w szczególnych wypadkach Statut stanowi inaczej. 

2. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie 

Stowarzyszenia, wymaga większości kwalifikowanej 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy Członków Stowarzyszenia W drugim terminie wymogi te nie obowiązują. 

3. W braku wymaganej liczby Członków Zarząd może zwołać kolejne Walne Zebranie Członków w 

tym samym dniu, nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od terminu pierwszego zebrania. 

§22 

1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni 

i honorowi posiadający obywatelstwo polskie. 

2. W Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym biorą udział Członkowie wspierający oraz 

zaproszeni goście. 

§23 

O terminie, miejscu, porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd zawiadamia Członków 

pisemnie na 14 dni przed terminem Zgromadzenia. Zawiadomienie może być również przesłane drogą 

elektroniczną na adres podany przez Członka Stowarzyszenia. 

§24 

1.Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest raz na 4 lata. Zwyczajne Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia dla celów sprawozdawczych zwoływane jest natomiast raz w roku. 

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane z inicjatywy Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia. 

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14-

tu dni od dnia złożenia wniosku, w sposób przewidziany w § 23 Statutu. Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków obraduje na sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

ZARZĄD 

§ 25 

Zarząd Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu opracowanego przez siebie i zatwierdzonego 

przez Walne Zebranie Członków. 

 

§26 

1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób. 

2. Przynajmniej jeden członek Zarządu jest wybierany spośród Członków- Założycieli, chyba że w 

Stowarzyszeniu nie pozostaje już żaden Członek - Założyciel. 
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3. W skład Zarządu wchodzą: 

1) prezes, 

2) wiceprezes, 

3) członkowie zarządu. 

4. Członkowie Zarządu oraz członkowie zarządów jednostek terenowych Stowarzyszenia 

(oddziałów Stowarzyszenia) mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 

związku z pełnioną w Zarządzie Stowarzyszenia funkcją.  

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

6. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. 

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej 

może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

8. Szczegóły pracy i zasady działania Zarządu określa jego regulamin. 

9. Do składania oświadczeń woli i do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes 

Zarządu i Wiceprezes działający wspólnie z przynajmniej jednym członkiem Zarządu. 

10. Członkami Zarządu nie mogą być: 

a. osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnej; 

b. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe; 

c. osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

d. członkowie partii politycznych. 

§27 

Do zadań Zarządu należy: 

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi  

i uchwałami Walnego Zebrania Członków; 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 

3) uchwalanie rocznych planów działalności merytorycznej preliminarza budżetowego i 

zatwierdzanie bilansów; 

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

5) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania oraz obciążania majątku 

Stowarzyszenia i prowadzenia jego działalności finansowej; 

6) decydowanie o przystąpieniu do organizacji krajowych i zagranicznych; 

7) określenie zasad i kierunków współdziałania z władzami samorządowymi i administracyjnymi i 

innymi organizacjami; 

8) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego 

Zebrania Członków. 

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§28 

1. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem nadzoru odrębnym od Zarządu. 

2. W zakresie wykonywania nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają jednomyślnie. 
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4. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej trzech członków, którzy wybierają ze swego grona 

przewodniczącego. 

5. Przynajmniej jeden z członków Komisji Rewizyjnej jest wybierany spośród Członków – Założycieli, 

chyba że w Stowarzyszeniu nie pozostaje już żaden Członek - Założyciel. 

6. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być: 

a. osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnej; 

b. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 

oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowego; 

c. osoby wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia; 

d. osoby pozostające z członkami Zarządu: 

i. w związku małżeńskim; 

ii. we wspólnym pożyciu; 

iii. w stosunku pokrewieństwa; 

iv. w stosunku powinowactwa; 

v. w stosunku podległości służbowej; 

e. członkowie partii politycznych. 

§29 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze 

szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i 

gospodarności gromadzenia i wydawania środków finansowych; 

2) przedstawiania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz 

sprawozdań pokontrolnych; 

3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli z żądaniem wyjaśnień; 

4) występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

ustępującemu Zarządowi. 

 

ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§30 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§31 

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są: 

a. składki człokowskie; 

b. krajowe i zagraniczne środki pochodzące w szczególności z dotacji, subwencji, udziałów, lokat, 

darowizn, zapisów, spadków, zbiórek publicznych, imprez, ofiarności publicznej, grantów oraz 

sponsoringu; 

c. dochody z majątku Stowarzyszenia, 

d. środki pochodzące z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia, 
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e. środki z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji 

rządowej i samorządowej; 

f. fundusze Unii Europejskiej; 

g. inne fundusze przekazywane przez jednostki administracji rządowej i samorządowej; 

h. nawiązki na cel społeczny orzekane przez sądy; 

i. wpłaty z 1% podatku od osób fizycznych; 

j. wszelkie inne prawem dozwolone środki. 

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest  Prezes Zarządu działający wspólnie z 

Wiceprezesem oraz przynajmniej jednym Członkiem Zarządu. 

§32 

1. Środki finansowe Stowarzyszenia przechowywane będą na rachunku bankowym. 

2. Za rok obrachunkowy i sprawozdawczy Stowarzyszenia przyjmuje się rok kalendarzowy. 

§33 

Zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

Członków Stowarzyszenia, członków organów Stowarzyszenia lub ewentualnych pracowników 

oraz osób, z którymi Członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia oraz 

pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 

kurateli; 

2) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Stowarzyszenia, członków organów 

Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz Członków Stowarzyszenia, członków 

organów  Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 

statutowego; 

4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

ROZDZIAŁ VI 

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA 

§ 34 

1) Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 
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2) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Jednakże ewentualna działalność 

gospodarcza Stowarzyszenia będzie wyłącznie dodatkową działalnością Stowarzyszenia w 

stosunku do ewentualnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie. 

3) Zakres każdej z powyższych działalności Stowarzyszenia określa Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia w drodze uchwały. 

4) W sytuacji, w której Stowarzyszenie będzie prowadziło działalność pożytku publicznego, 

nadwyżka przychodów Stowarzyszenia nad kosztami jego funkcjonowania przeznaczona 

będzie każdorazowo na tę właśnie działalność. 

§35 

Zakresem przedmiotowym odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez 

Stowarzyszenie są w szczególności: 

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób;  

2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;  

3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa;  

4. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

5. działalności charytatywnej;  

6. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;  

7. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  

8. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);  

9. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

10. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;  

11. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

12. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;  

13. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

14. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;  

15. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;  

16. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;  

17. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;  

18. turystyki i krajoznawstwa;  



13 
 

19. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 

działań wspomagających rozwój demokracji;  

20. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;  

21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;  

22. promocji i organizacji wolontariatu;  

23. pomocy Polonii i Polakom za granicą;  

24. rewitalizacji; 

25. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 

3, w zakresie określonym w pkt 1–32a ustawy o wolontariacie i działalności pożytku 

publicznego.  

 

§ 36 

Stowarzyszenie realizuje wskazaną powyżej odpłatną działalność pożytku publicznego w szczególności 

poprzez (w formie): 

1. Wydawanie książek (kod wg PKD: 58.11.Z); 

2. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (kod wg PKD: 58.14.Z); 

3. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (kod wg 

PKD: 59.11.Z); 

4. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (kod wg PKD: 

60.20.Z); 

5. Działalność portali internetowych (kod wg PKD: 63.12.Z); 

6. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (kod wg PKD:85.59.B); 

7. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (kod wg PKD: 85.52.Z); 

8. Działalność wspomagająca edukację (kod wg PKD: 85.60.Z); 

9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (kod wg 

PKD: 70.22.Z). 

 

§ 37 

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w szczególności poprzez (w formie): 

1. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (wg PKD: 

94.99.Z) – jako działalność przeważająca; 

2. Pozostała działalność wydawnicza (kod wg PKD: 58.19.Z); 

3. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami 

telewizyjnymi (kod wg PKD: 59.12.Z); 

4. Działalność agencji informacyjnych (kod wg PKD: 63.91.Z); 

5. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

(kod wg PKD: 63.11.Z); 

6. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (kod wg PKD: 70.21.Z); 

7. Działalność agencji reklamowych (kod wg PKD:73.11.Z); 
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8. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kod wg PKD: 

55.20.Z); 

9. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (kod wg PKD: 58.29). 

 

ROZDZIAŁ VII 

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA 

§38 

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie 

a. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków, 

b. wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o likwidacji Stowarzyszenia. 

2. Ostatni Zarząd jest komisją likwidacyjną. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób 

likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 

31.10.2019 r. 

 

 


