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Statut Stowarzyszenia 

 
 

Rozdział I 

Kwestie ogólne 

§1 

1. Stowarzyszenie TU i TERAZ posiada osobowość prawną i działa na podstawie 

postanowień niniejszego statutu, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.  

o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz innych aktów prawnych właściwych dla 

prowadzonych działań. 

2. Stowarzyszenie TU I TERAZ będzie kontynuować działania Stowarzyszenia 

Centrum Integracji Niepełnosprawnych „CIN” oraz podejmować nowe aktywności. 

3. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony. 

§2 

1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 

2. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze 

szczególnym uwzględnieniem miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. 

3. Stowarzyszenie dla realizacji celów statutowych może prowadzić działania  

na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

4. Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak na zasadach określonych we 

właściwych przepisach. 

5. Stowarzyszenie może tworzyć związki stowarzyszeń oraz przystępować do związków 

stowarzyszeń. 

§3 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków 

i wszystkich innych osób mogących przyczynić się do realizacji celów statutowych. 

2. Podstawową zasadą funkcjonowania stowarzyszenia jest poszanowanie różnic 

światopoglądowych. 

3. Od członków oczekuje się zaangażowanego, uczciwego i odpowiedzialnego dzia-

łania na rzecz Stowarzyszenia w stopniu zależnym od sytuacji zdrowotnej, rodzin-

nej i zawodowej. 

4. Członkowie stowarzyszenia uznają pomaganie innym (ofiarowanie własnego 

czasu, ew. środków finansowych,….), jako sposób na nadawanie wspólnemu  

życiu głębszego sensu. 
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Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§4 

Stowarzyszenie, w nawiązaniu do potrzeb społecznych i posiadanych zasobów 

ludzkich i finansowych, będzie podejmować działania, w szczególności w poniższym 

zakresie: 

a. wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  

i zawodowemu osób z niepełnosprawnością (w szerokim rozumieniu), ich 

rodzin, opiekunów, wszystkich tych którzy sami sobie pomóc nie mogą, 

b. integrowania lokalnych organizacji społecznych, jednostek rządowych  

i samorządowych, szkół, uczelni, wspólnot religijnych oraz zakładów pracy  

w działaniu na rzecz osób z niepełnosprawnością, 

c. rozwoju osobowości, wiedzy, talentów i pasji szczególnie ludzi młodych, 

w tym osób z niepełnosprawnością, 

d. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

e. promocji i organizacji wolontariatu w mieście opartego w szczególności na 

osobach młodych i seniorach, 

f. rozwoju samopomocowych wspólnot i społeczności lokalnych, 

g. rozwoju wiedzy i budzenia wrażliwości społecznej, w tym konieczności 

prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego, 

h. reintegracji społecznej i zawodowej poprzez tworzenie miejsc pracy 

i aktywizację zawodową (szkolenia teoretyczne i praktyczne), 

i. wspierania osób z niepełnosprawnością, wykluczonych społecznie 

w dostępie do kultury, sztuki, rehabilitacji, sportu i wypoczynku, 

j. promocji i organizowania aktywności sportowej osób z niepełnosprawnością, 

k. wspierania działań osób z niepełnosprawnością i promocji ich inicjatyw, 

l. edukacji społeczeństwa poprzez uświadomienie i przybliżenie problematyki 

dotyczącej osób z niepełnosprawnością, 

m. rozwiązywania problemów mieszkaniowych osób z niepełnosprawnością 

i wykluczonych, 

n. rozwoju przedsiębiorczości i kreatywności oraz wdrażaniu nowych rozwiązań 

do praktyki gospodarczej, 

o. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

§5 

Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez: 

a. opracowywanie i wdrażanie projektów ukierunkowanych na kompleksowe, 

trwałe rozwiązywanie najważniejszych, najbardziej dokuczliwych systemo-

wych problemów (zwanych dalej problemami systemowymi) osób 

z niepełnosprawnością i ich rodzin na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwic-

kiego, 

b. wspieranie projektów realizowanych przez osoby z niepełnosprawnością 

oraz na ich rzecz, 
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c. udzielanie doraźnej, w szczególnych przypadkach stałej, pomocy w zakresie 

doradczym, materialnym i innym konkretnym osobom i rodzinom z niepełno-

sprawnością, tym którzy sami pomóc sobie nie mogą, 

d. inicjowanie i ustanawianie współpracy z innymi lokalnymi organizacjami spo-

łecznymi, jednostkami rządowymi i samorządowymi, szkołami, uczelniami, 

wspólnotami religijnymi oraz zakładami pracy w zakresie definiowania i  pla-

nowania rozwiązywania problemów systemowych, 

e. nawiązywanie długofalowej współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami goto-

wymi prowadzić biznes społecznie odpowiedzialny uwzględniający, między 

innymi, potrzeby społeczności osób niepełnosprawnych. Współpraca kon-

centrowałaby się przede wszystkim na: 

• zatrudnianiu / tworzeniu miejsc pracy dla niepełnosprawnych, 

• wspieraniu rozwiązywania problemów systemowych realizowanych na 

rzecz osób niepełnosprawnych, w tym  z wykorzystaniem formuły part-

nerstwa publiczno – prywatnego, 

f. tworzenie miejsc pracy, w szczególności w formie wynikającej z ustawy „O 

zatrudnieniu socjalnym”. Stowarzyszenie  będzie wspierało powstawanie ta-

kich jednostek w zakresie doradczym i w miarę możliwości finansowym, 

g. doradztwo personalne i pośrednictwo pracy świadczone na rzecz osób z nie-

pełnosprawnością, 

h. wykorzystywanie sprawdzonych, w innych organizacjach działających 

w kraju i za granicą, metod pracy i sposobów prowadzenia przedsięwzięć 

społecznych i gospodarczych, 

i. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych w szczególności dla osób 

z niepełnosprawnością, 

j. ponoszenie kwalifikacji personelu medycznego, 

k. opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placów-

kach szkolnych, 

l. organizowanie i wspieranie zajęć oraz wydarzeń sportowych i rehabilitacyj-

nych: 

• organizowanie zajęć rehabilitacyjnych oraz treningów sportowych, 

• tworzenie sekcji sportowych dla niepełnosprawnych, 

m. organizowanie szkoleń, kongresów, konferencji i sympozjów, 

n. organizowanie i wspieranie wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów zor-

ganizowanych dla osób niepełnosprawnych, 

o. występowanie z wnioskami, opiniami i inicjatywami do instytucji administra-

cji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych i zawodowych, 

a także innych  instytucji w zakresie działalności statutowej, 

p. upowszechniane informacji o prowadzonych działaniach, między innymi  

poprzez wykorzystaniem forów internetowych, lokalnych  i regionalnych  

e-mediów. 
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Rozdział III 

Działalność pożytku publicznego 

§6 

1. Stowarzyszenie z dniem wpisu do rejestru staje się organizacją pożytku publicz-

nego w sferze działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów i przy-

jaciół, zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 91.33Z to jest „Działal-

ność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych” 

i prowadzi działania w szczególności w zakresie: 

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji ży-

ciowej w celu wyrównywania szans tych osób i rodzin, 

b. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

c. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wyklucze-

niem społecznym, 

d. charytatywnym, 

e. ochrony i promocji zdrowia, 

f. wszechstronnej pomocy na rzecz osób z niepełnosprawnością, 

g. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

h. pomocy na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

i. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 

j. wspomagania rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpo-

wszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce go-

spodarczej, 

k. wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

l. pomocy na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 

i młodzieży, 

m. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

n. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

o. turystyki i krajoznawstwa, 

p. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywa-

telskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 

q. wzmacniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami, 

r. promocji i organizacji wolontariatu, 

s. wspierania rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 

i ochrony praw dziecka, 

t.  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

2.  Działalność pożytku publicznego nie jest działalnością gospodarczą 

w rozumieniu obowiązujących przepisów, z zastrzeżeniami zawartymi 

w przepisach szczególnych może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna 

i jako działalność odpłatna. 
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3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzy-

szenia wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności 

w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, 

z zgodnie z zasadami rachunkowości. 

4. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

6. Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz 

członków stowarzyszenia. 

Rozdział III 

Działalność gospodarcza 

§7 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową do 

działalności pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze będą 

służyły wyłącznie realizacji celów statutowych. 

2. Dla prowadzenia określonych prac w Stowarzyszeniu, a w szczególności 

działalności gospodarczej można zatrudniać pracowników lub osoby na 

podstawie umów o pracę oraz umów cywilnych. 

3. Członkowie stowarzyszenia, w tym zarządu i komisji rewizyjnej mogą otrzymywać 

wynagrodzenie za należyte wykonywanie czynności związanych z pełnioną funkcją 

oraz za wykonywanie określonych, dodatkowych działań jeśli jest to  związane z du-

żym zaangażowaniem i nakładem pracy. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności 

poprzez własne podmioty prawne oraz w formie spółek z udziałem podmiotów 

krajowych i zagranicznych, a także przystępować do innych podmiotów 

gospodarczych. 

5. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają za zobowiązania Stowarzyszenia 

wobec osób trzecich. 

6. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. 

 

Rozdział IV 

Majątek i gospodarka finansowa 

§8 

Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, 

środki płatnicze, papiery wartościowe, fundusze pochodzące ze: 

a. składek członków rzeczywistych, 

b. świadczeń członków wspierających i honorowych, 

c. darowizn, zapisów i spadków, dotacji i subwencji, 

d. zbiórek publicznych, 

e. źródeł unijnych, rządowych, samorządowych, 

f. dochodów z majątku i działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 

g. odsetek od depozytów kapitałowych i inne wpływy. 
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Rozdział V 

Prawa i obowiązki członków 

§9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: 

a. rzeczywistych, 

b. wspierających, 

c. honorowych. 

§10 

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, 

będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce 

zamieszkania, która złoży na ręce zarządu stowarzyszenia pisemną deklarację 

przystąpienia do stowarzyszenia. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego 

i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia 

większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do 

stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach 

członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz 

stowarzyszenia. 

4. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka rzeczywistego 

podejmuje Zarząd. 

§11 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna na 

podstawie pisemnego zobowiązania (deklaracji) udzielania pomocy finansowej,  

fizycznej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów stowarzyszenia. 

2. Decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego po-

dejmuje zarząd. 

§12 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, 

która wnosi wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd. 

§13 

1. Członek rzeczywisty ma prawo: 

a. czynnego i biernego prawa wyborczego, 

b. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności stowarzyszenia, 

c. zgłaszać do Zarządu propozycje zmian w statucie. Propozycja zmiany jest 

głosowana na walnym zebraniu jeżeli uzyska pisemne poparcie co najmniej 
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10 % członków Stowarzyszenia, 

d. korzystać z urządzeń, świadczeń, pomocy, dorobku i wszelkich form działalności 

stowarzyszenia, 

e. działać przez pełnomocnika.. 

2. Członek rzeczywisty ma obowiązek: 

a. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b. aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz uczestniczyć 

w zebraniach Stowarzyszenia 

c. regularnie opłacać składki członkowskie, 

d. dbać o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia. 

§14 

1. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. 

Poza tym posiada takie prawa jak członek rzeczywisty. 

3. Członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich. 

2. Członek wspierający ma obowiązek: 

a. przestrzegać statutu, 

b. wywiązywać się z świadczeń zapisanych w deklaracji członkowskiej. 

§15 

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego. Poza tym 

posiada takie prawa jak członek rzeczywisty. Jest zobowiązany wspomagać 

Stowarzyszenie zgodnie z zadeklarowaną wolą. 

§16 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej pisemnie zarządowi, 

b. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

c. śmierci, 

d. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

e. wykluczenia przez zarząd w drodze uchwały z powodu: 

• nieuczestniczenia w pracach stowarzyszenia 

• rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz 

uchwał władz stowarzyszenia, 

• niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, pomimo 

pisemnego upomnienia, 

• niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń (członek 

wspierający) 

• nieobecności przekraczającej 60% w ciągu roku na spotkaniach 

organizowanych przez władze Stowarzyszenia . 

2. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu umożliwia się członkowi złożenie wyja-

śnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu. 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w stowarzyszeniu 

przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty 
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doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 

ostateczna. 

4. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek nie korzysta z praw oraz nie uczestniczy 

w pracach Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

Władze Stowarzyszenia 

§17 

Władzami stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie Członków, 

b. Zarząd, 

c. Komisja Rewizyjna, 

d. Rada Programowa. 

 

Walne Zebranie Członków 

§18 

1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą: 

a. członkowie rzeczywiści z głosem stanowiącym, 

b. członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście z głosem 

doradczym. 

§19 

Do kompetencji walnego zebrania należy: 

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b. uchwalanie statutu i jego zmian, 

c. wybór i odwoływanie członków wybieralnych władz Stowarzyszenia, 

e. przyjmowanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

f. udzielania absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

h. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

§20 

1. Walne Zebranie Członków obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Walne zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia, po czym wybierane jest 

prezydium Walnego Zebrania Członków. 

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium Walnego Zebrania 

w składzie: przewodniczący i sekretarz. 

4. Na każdym Walnym Zebraniu Członków spisuje się protokół, który podpisuje  

przewodniczący i sekretarz. 
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§21 

1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje zarząd co roku, do końca 6 

miesiąca następnego roku, jako sprawozdawcze, i co 3 lata, również do końca 6 

miesiąca następnego roku, jako sprawozdawczo-wyborcze. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a. z własnej inicjatywy; 

b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej; 

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu miesiąca 

od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków w powyższym terminie przez Zarząd, zebranie zobowiązana 

jest zwołać Komisja Rewizyjna. 

4. Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu 

i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem  walnego 

zebrania. Zawiadomienie może być dostarczone członkowi bezpośrednio, 

tradycyjną pocztą, bądź drogą elektroniczną. Zawiadomienie publikowane jest 

również na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

§22 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 

w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków. 

2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie 

w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

3. Uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz 

przeznaczenia majątku. 

4. Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w gło-

sowaniu tajnym zwykłą większością głosów. 

§23 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata i kończy się z chwilą podjęcia uchwały 

o udzieleniu absolutorium przez walne zebranie. 

2. Kadencja nowych władz Stowarzyszenia rozpoczyna się od momentu ich wyboru. 

3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą tą samą funkcję pełnić dłużej niż 

jedną kadencję. 

4. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członka wybieral-

nych władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy może być, każdo-

razowo uzupełniany uchwałą władzy Stowarzyszenia, w której nastąpił vacat.  
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W trybie powyższym można powołać 1/2 składu organu pochodzącego z wyborów 

nie więcej niż 2 członków danego organu. .. 

5. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie 

trwania kadencji o większą liczbę niż dwóch, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

 

Zarząd 

§24 

1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością stowarzyszenia, prowadzi 

sprawy niezastrzeżone statutem dla innych organom Stowarzyszenia 

i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3-5 członków. Zarząd ze swojego składu powołuje Prezesa. 

3. W Zarządzie nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. 

§25 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków, 

b. kształtowanie struktury organizacyjnej i prowadzenie spraw personalnych, 

c. powoływanie Rady Programowej, 

d. opracowywanie planów operacyjnych i strategicznych  

e. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 

f. opracowywanie regulaminów, 

g. ,reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

h. ustalanie wysokości składek, 

i. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

j. planowanie i realizacja działalności związanych z definiowaniem i wdrażaniem 

rozwiązań problemów systemowych, 

k. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

l. prowadzenie aktualnego rejestru członków Stowarzyszenia, 

m. zgłaszanie wniosków w sprawie zmian w statucie, 

n. nadawanie i pozbawiania godności członka honorowego 

o. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków. 

§26 

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych  

i niemajątkowych składa Prezes jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu 

łącznie. 

2. Zarząd może udzielać pełnomocnictwa do wykonywania określonego rodzaju 

czynności. 
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3. Decyzje w ramach Zarządu zapadają większością głosów przy obecności.  

W przypadku Zarządu 4 osobowego przy równej ilości głosów wiążący jest głos 

Prezesa. 

4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach 

z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany 

w uchwale tego organu lub pełnomocnik wskazany w uchwale Walnego Zebrania 

Członków. 

 

Komisja Rewizyjna 

§27 

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad jego 

działalnością. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób, w tym przewodniczącego. Komisja 

powołuje ze swojego składu przewodniczącego. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu 

z głosem doradczym. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać 

z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej. 

5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

§28 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

w szczególności gospodarki finansowej, merytorycznej strony funkcjonowania 

stowarzyszenia, dokumentów Zarządu i sporządzanie ze swych czynności 

protokołów, 

b. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oraz Zarządowi uwag 

i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i Zarządu oraz żądanie 

ustnych lub pisemnych wyjaśnień, 

c. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków nie później 

niż 

w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia z takim wnioskiem, 

d. reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach i sporach między 

stowarzyszeniem, a członkami Zarządu, 

e. składanie w czasie Walnego Zebrania Członków wniosków w przedmiocie 

udzielenia absolutorium Zarządowi, 

f. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia, 

w tym sprawozdania finansowego, 

g. zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania 
go przez Zarząd w terminie. 
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Rada Programowa 

§29 

1. Rada jest organem doradczym Zarządu, a do jej zadań należy: 

a. opiniowanie projektów planów strategicznych działalności Stowarzyszenia, 

b. opiniowanie raportów, planów i innych materiałów przygotowanych przez 

zespoły robocze powoływane dla realizacji działań społecznych 

i gospodarczych, 

c. zgłaszanie własnych inicjatyw odnośnie funkcjonowania Stowarzyszenia 

2. Rada składa się z 3-10 osób. Rada powołuje Zarząd. 

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. 

 

Rozdział VII 

Postanowienie końcowe 

§ 30 

W Stowarzyszeniu zabronione jest: 

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzy-

szenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz 

osób,  

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku po-

krewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powino-

wactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przyspo-

sobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków orga-

nów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to nastę-

puje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracow-

ników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego 

celu Stowarzyszenia, 

d. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od pod-

miotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy Stowarzy-

szenia oraz ich osoby bliskie. 

 


