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STATUT STOWARZYSZENIA  
„DLA RODZINY” 

z siedzibą w Zielonej Górze 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Dla Rodziny” i w dalszej treści niniejszego statutu 

zwane jest „Stowarzyszeniem”. 
2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych. 

§ 2 
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy 
czym w zakresie niezbędnym do właściwości realizowania celów może ono prowa-
dzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 3 
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zielona Góra. 

§ 4 
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony. 

§ 5 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855, z późn. zm.) oraz ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 
z 2010r. Nr 234 poz.1536, z późn. zm.), a także niniejszego statutu. 

§ 6 
Stowarzyszenie może używać pieczęci, emblematów lub odznak z napisem wskazu-
jącym jego nazwę i siedzibę. 

§ 7 
1. Stowarzyszenie, dla realizowania swoich celów, może współpracować, zawierać 

porozumienia i umowy z innymi podmiotami, w tym: gospodarczymi, publicznymi 
i prywatnymi, fundacjami, administracją publiczną: rządową, samorządową róż-
nego szczebla, unijną, organizacjami pozarządowymi: krajowymi i zagranicznymi. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników i wolontariuszy lub 
zlecać określone zadania innym podmiotom na podstawie umów o charakterze 
cywilnoprawnym. 
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3. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być również ich członkowie, w tym także 
członkowie władz Stowarzyszenia. 

§ 8 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodat-

kową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi 
działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej 
grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na 
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeń-
stwa. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych za-
sad określonych w odrębnych przepisach. Rozpoczęcie działalności gospodar-
czej przez Stowarzyszenie możliwe jest dopiero z chwilą uzyskania wpisu w reje-
strze przedsiębiorców. 

3. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statu-
towych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność 
pożytku publicznego. 

Rozdział II 
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA 

§ 9 
Celami Stowarzyszenia są: 

1. Działania na rzecz promocji małżeństwa rozumianego jako trwałego związku ko-
biety i mężczyzny, będącego podstawą dobra społecznego jakim jest rodzina. 

2. Działania na rzecz umacniania znaczenia i pozycji małżeństw i rodzin, jako natu-
ralnego środowiska rozwoju, wychowania i edukacji człowieka. 

3. Wspieranie rozwoju człowieka w sferze osobistej, społecznej i zawodowej.  
4. Podejmowanie działań na rzecz umacniania rodziny, pomocy w wypełnianiu 

funkcji rodzicielskich, trwałości małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania 
i ochrony praw rodziny. 

5. Działania na rzecz interesów społecznych, prawnych i ekonomicznych rodzin 
wychowujących dzieci, a w szczególności rodzin wielodzietnych, a także rodzin 
dotkniętych wypadkami losowymi, osób starszych i niepełnosprawnych.  

6. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym zdrowia prokreacyjnego.  
7. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 
8. Działanie na rzecz promocji adopcji i rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc ro-

dzinom adopcyjnym i zastępczym w wypełnianiu ich obowiązków. 
9. Udzielanie pomocy materialnej i pozamaterialnej rodzinom oraz instytucjom 

wspierającym rodzinę. 
10. Inicjowanie i zawiązywanie partnerstw wewnątrz i międzysektorowych celem 

rozwiązywania problemów społecznych – lokalnych i regionalnych dotyczących 
rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 
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11. Prowadzenie działalności na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczo-
nych społecznie oraz ich rodzin i opiekunów w zakresie: realizacji programów 
edukacyjnych, wsparcia, poradnictwa, rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, spor-
tu, rekreacji i wypoczynku.  

12. Prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia i integracji społecz-
no-zawodowej osób chorych i niepełnosprawnych oraz z obszaru ubóstwa, wy-
kluczenia społecznego i patologii społecznych oraz zagrożonych tymi zjawiskami. 

13. Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz organizacjami poza-
rządowymi, instytucjami pomocy społecznej i oświaty w zakresie wyrównywania 
szans i przeciwdziałania różnym formom wykluczenia społeczno-ekonomicznego 
osób i rodzin, a szczególnie dzieci i młodzieży. 

14. Prowadzenie działalności na rzecz członków rodzin w wieku emerytalnym oraz 
realizacja działań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych, przełamywania ba-
rier międzypokoleniowych i integracji pokoleń.  

15. Prowadzenie edukacji podnoszącej świadomość społeczną i zdrowotną na roż-
nych poziomach szkolnictwa. 

16. Promocja i organizacja wolontariatu wśród różnych grup wiekowych, zawodo-
wych i społecznych. 

§ 10 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie działań o charakterze formacyjnym i edukacyjnym. 
2. Zakładanie, prowadzenie i wspieranie placówek realizujących zadania stowarzy-

szenia. 
3. Tworzenie programów profilaktycznych, wychowawczych oraz prowadzenie za-

jęć. 
4. Udzielanie pomocy socjalnej, prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycz-

nej i duchowej oraz prowadzenie poradnictwa rodzinnego. 
5. Prowadzenie mediacji, coachingu, różnych form terapii indywidualnej i grupowej, 

konsultacji, poradnictwa, doradztwa zawodowego, grup wsparcia, warsztatów, 
szkoleń i kursów, treningów. 

6. Organizowanie spotkań, sympozjów, wystaw, festiwali, konferencji, sesji, semina-
riów, zlotów, konkursów, koncertów, i imprez o charakterze publicznym i religij-
nym. 

7. Prowadzenie działań integracyjno-szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, 
w szczególności formacji osób pracujących z rodzinami. 

8. Organizowanie spotkań wakacyjno-formacyjnych dla rodzin. 
9. Pozyskiwanie i kształcenie wolontariuszy. 
10. Prowadzenie działalności wydawniczej, wydawanie biuletynów i innych materia-

łów informacyjno-szkoleniowych. 
11. Organizowanie akcji finansujących działalność statutową. 
12. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony 

będzie na działalność statutową. 
13. Prowadzenie staży, praktyk, superwizji.  
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14. Systematyczne wyszukiwanie i pozyskiwanie funduszy i środków finansowych na 
realizowanie swoich celów statutowych od: fundacji, organizacji, sponsorów, dar-
czyńców prywatnych, administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz UE. 

15. Organizowanie akcji i kampanii społecznych, obywatelskich, ostrzegawczych, 
promocyjnych i reklamowych koncertów charytatywnych na rzecz rodzin, dzieci 
i młodzieży.  

16. Wspieranie i prowadzenie działalności naukowej, w tym w zakresie badania po-
trzeb rodzin i zagrożeń przed nimi stojących. 

17. Prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn 
pieniężnych, rzeczowych i majątkowych.  

18. Współpracę ze środkami masowego przekazu. 

§ 11 
Stowarzyszenie realizuje działania zgodne z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz.1536, 
z późn. zm.), realizując zadania publiczne na rzecz ogółu społeczności w sferze 
określonej celami Stowarzyszenia zawartymi w niniejszym Statucie. 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 12 
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może 
być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

§ 13 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Członków zwyczajnych, 
2. Członków wspierających, 
3. Członków honorowych. 

§ 14 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna 

posiadająca obywatelstwo polskie, mająca pełną zdolność do czynności praw-
nych i niepozbawiona praw publicznych. 

2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynno-
ści prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i bierne-
go prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość 
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3. Małoletni poniżej 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych, mogą należeć do 
Stowarzyszenia według zasad określonych w niniejszym statucie, bez prawa 
udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach Członków oraz bez korzystania 
z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

4. Cudzoziemcy mogą należeć do Stowarzyszenia. 
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§ 15 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która 

złoży deklarację członkowską na piśmie wobec Zarządu. 
2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Zarząd Stowarzyszenia po-

dejmuje w formie pisemnej uchwały zwykłą większością głosów w terminie 
2 miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji wobec Zarządu przez kandydata 
na tegoż członka. Decyzja Zarządu jest ostateczna. 

§ 16 
1. Członkowie zwyczajni posiadają bierne i czynne prawo wyborcze do władz Sto-

warzyszenia. 
2. Członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Człon-

ków osobiście bądź przez pełnomocnika. 
3. Członkowie zwyczajni mają prawo zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz 

Stowarzyszenia. 
4. Członkowie zwyczajni mają prawo uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, 

w szczególności poprzez: 

a) uczestnictwo we wszystkich działaniach Stowarzyszenia, a zwłaszcza 
w zjazdach, sympozjach, konferencjach, zebraniach naukowych, odczytach, 
wystawach, pokazach, prelekcjach oraz poprzez uczestnictwo we wszelkich 
innych formach aktywności Stowarzyszenia dla członków Stowarzyszenia, 
jak i dla innych podmiotów oraz ogółu społeczeństwa; 

b) korzystanie z osiągnięć i wiedzy Stowarzyszenia, a także korzystanie z po-
mocy Stowarzyszenia w przedsięwzięciach naukowych, szkoleniowo-
propagatorskich i organizacyjnych zgodnych z celami określonymi w niniej-
szym Statucie; 

c) korzystanie z wszelkich innych uprawnień wynikających z realizowania przez 
Stowarzyszenie celów i zadań statutowych; 

d) korzystanie z ulotek, folderów, biuletynów informacyjnych oraz wszelkich ma-
teriałów edukacyjnych Stowarzyszenia. 

5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek. 

§ 17 
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać pełnoletnia osoba fizycz-

na, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która w formie pisemnej 
zadeklarowała na jego rzecz pomoc materialną, finansową, rzeczową, techniczną 
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lub organizacyjną lub wszelką inna pomoc umożliwiającą Stowarzyszeniu lepszą 
realizację jego zadań i celów statutowych. 

2. Członek wspierający będący osobą prawna lub jednostką organizacyjną nie po-
siadającą osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przed-
stawiciela, tj. osobę fizyczną wymienioną imiennie w deklaracji członkowskiej. 
Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie po-
siadającą osobowości prawnej może wskazać za zgodą Stowarzyszenia więcej 
przedstawicieli, tj. osób fizycznych upoważnionych do działania w imieniu człon-
ka wspierającego. 

§ 18 
1.  Członkowie wspierający mają prawo do: 

a) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków w sposób samodzielny 
bądź przez pełnomocnika z głosem konsultacyjno-doradczym bez czynne-
go i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 

b) zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia; 

c) uczestnictwa we wszystkich działaniach Stowarzyszenia, a zwłaszcza 
w zjazdach, sympozjach, konferencjach, zebraniach naukowych, odczy-
tach, wystawach, pokazach, prelekcjach oraz poprzez uczestnictwo we 
wszelkich innych formach szerzenia wiedzy fachowej z zakresu anestezjo-
logii i intensywnej terapii organizowanych zarówno dla członków Stowa-
rzyszenia, jak i dla innych pracowników służby zdrowia oraz ogółu społe-
czeństwa; 

d) korzystania z osiągnięć i wiedzy Stowarzyszenia, a także korzystanie 
z pomocy Stowarzyszenia w przedsięwzięciach naukowych, szkoleniowo-
propagatorskich i organizacyjnych zgodnych z celami określonymi w ni-
niejszym statucie; 

2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd Stowarzyszenia 
na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez kandydata wobec Zarządu. 

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających Zarząd Stowarzyszenia 
podejmuje w formie pisemnej uchwały zwykłą większością głosów w terminie 2 
miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji wobec Zarządu przez kandydata. 
Decyzja Zarządu jest ostateczna. 

§ 19 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia. 
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w formie jed-

nomyślnej uchwały na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków wspierających i są 

zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. 



Statut Stowarzyszenia „Dla Rodziny” 

 
7 

§ 20 
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa 

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebra-
niach Członków oraz w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posia-
dają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

2. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich. 

§ 21 
1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b) wykluczenia przez Zarząd: 

− z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzysze-
nia, 

− z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

− z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres 
przekraczający pół roku, po uprzednim pisemnym upomnieniu, 

− z powodu popełnienia czynu niegodnego członka Stowarzyszenia, 

− z powodu podejmowania działań na szkodę Stowarzyszenia. 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne, w tym 
utraty zdolności prawnej przez inne jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, 

e) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzy-
szenia, które członkostwo nadała, 

f) likwidacji lub ogłoszenia upadłości Stowarzyszenia – z chwilą wykreślenia 
Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego; 

g) rozwiązanie Stowarzyszenia na podstawie jednomyślnej uchwały Walnego 
Zebrania Członków – z chwilą wykreślenia Stowarzyszenia z Krajowego Re-
jestru Sądowego. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu 
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od 
pisemnego otrzymania zawiadomienia o skreśleniu z listy członków. Uchwała 
Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna. 
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Rozdział IV 
WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 22 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna. 

§ 23 
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór 

odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie 

dłużej niż przez dwie kadencje. 
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 

przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chy-
ba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 24 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 

b) z głosem doradczym (konsultacyjnym) - członkowie wspierający, honorowi 
oraz zaproszeni goście. 

3. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia, 
podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebranie Członków. 

§ 25 
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok kalendarzowy 

przez Zarząd Stowarzyszenia do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego. 
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co 
najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia. Zarząd informację o terminie 
i miejscu zgromadzenia może przesłać członkom za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pi-
semny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzy-
szenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć także bez formal-
nego zwołania, jeśli obecni są wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia i 
nie wnieśli oni żadnego sprzeciwu co do odbycia  
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4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w termi-
nie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad spra-
wami, dla których zostało zwołane. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów: 

a) w pierwszym terminie - w obecności co najmniej połowy członków uprawnio-
nych do głosowania (posiadających głosy stanowiące), chyba, że przepisy 
statutu stanowią inaczej. Dla podjęcia wiążącej uchwały wymagana jest 
obecność co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (posia-
dających głosy stanowiące); 

b) w drugim terminie – wyznaczonym przez Zarząd, który może mieć miejsce 
tego samego dnia, po upływie 1/2 h (pół godziny), dla podjęcia wiążącej 
uchwały nie jest wymagana obecność co najmniej połowy członków upraw-
nionych do głosowania (posiadających głosy stanowiące). Podjęta w drugim 
terminie uchwała jest wiążąca bez względu na liczbę osób uprawnionych do 
głosowania.  

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należą: 

− określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

− uchwalania zmian statutu. 

− dokonywanie interpretacji treści statutu, 

− wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

− udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

− rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

− uchwalanie budżetu, 

− podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

− rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

− rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzy-
szenia lub jego władze, 

− rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

− podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 
majątku, 

− podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszyst-
kich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzysze-
nia. 

§ 26 
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na ze-

wnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 
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2. Zarząd składa się od 1 do 7 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa 
Zarządu, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza w głosowaniu tajnym. 

§ 27 
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 
2. Posiedzenia zwoływane są przez Prezesa Zarządu pisemnie, listami poleconymi, 

na 7 dni przed planowanym posiedzeniem, telefonicznie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. 

3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapro-
szone oraz na swój wniosek Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

4. Uchwały Zarządu mogą być ważnie podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu 
zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. 

5. Ważne jest jednak posiedzenie Zarządu i podjęte na nim uchwały, gdy pomimo 
nie zwołania posiedzenia w trybie określonym w § 26 ust. 2 niniejszego Statutu 
na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie zarządu i żaden z nich nie wniósł 
sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

7. Członkowie Zarządu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej ani pozostawać 
z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. 

8. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za prze-
stępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 28 
Do kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia na podstawie Statutu 
i uchwał Walnego Zebrania Członków; 

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zasadach i w sposób określony statutem; 
3. uchwalanie planów działalności statutowej; 
4. składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z jego wykonania; 
5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego funduszami zgodnie z uchwalonym 

budżetem, statutem i przepisami prawa; 
6. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń 

na rzecz Stowarzyszenia. 

§ 29 
Do reprezentowania Stowarzyszenia przez Zarząd, składania oświadczeń woli przez 
Zarząd oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest 
współdziałanie co najmniej dwóch osób, tj. Prezesa Zarządu oraz członka Zarządu, 
a w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz zacią-
gania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo Prezes 
Zarządu. 
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§ 30 
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru 
nad Stowarzyszeniem, który jest odrębny od Zarządu i nie podlega Zarządowi w 
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie 
Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami Zarządu jako organu zarządzającego ani pozosta-
wać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku po-
krewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnio-
nych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Pre-
zesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy 
oraz sekretarza. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu, w szczególności 
gospodarki majątkowej i finansowej, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 
zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu, 

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

f) wykonywanie innych zadań powierzonych Komisji Rewizyjnej niniejszym Sta-
tutem lub uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo przeglądania dokumentów i ksiąg rachunkowych 
Stowarzyszenia, udzielania wskazówek i zaleceń w zakresie prowadzenia celo-
wej działalności statutowej. 

5. Wskazówki i zalecenia Komisji Rewizyjnej mają charakter opiniodawczy i nie 
wiążą Zarządu. 

§ 31 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członków Zarządu lub Komisji Re-
wizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie 
wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów na Walnym Zebraniu 
Członków w czasie ostatnich wyborów do władz Stowarzyszenia w drodze podjętej 
przez te władze uchwały. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może 
przekroczyć 1/3 składu organu. 
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Rozdział V 
MAJĄTEK I DOCHODY STOWARZYSZENIA 

§ 32 
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, 

inne prawa majątkowe oraz inne przedmioty majątkowe nabyte przez Stowarzy-
szenie w toku jego działalności. 

2. Cały dochód Stowarzyszenia (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznacza-
ny jest na działalność pożytku publicznego. 

3. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku. 

§ 33 
1. Dochody Stowarzyszenia pochodzą w szczególności z : 

a) składek członkowskich. 

b) darowizn, spadków i zapisów. 

c) dotacji, subwencji oraz grantów. 

d) ofiarności publicznej, zbiórek pieniężnych i rzeczowych. 

e) wpływów z aukcji, konkursów, koncertów, wystaw, kursów i innych imprez 
publicznych. 

f) dochodów z własnej działalności. 

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i dotacji oraz sprzedaży 
rzeczy darowanych mogą być użyte do realizacji wszystkich statutowych celów 
Stowarzyszenia, o ile ofiarodawca wyraźnie i pisemnie nie postanowi inaczej. 

§ 34 
1. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek uiszczenia opłaty członkowskiej 

w postaci wpisowego. 
2. Wysokość wpisowego ustala Zarząd w drodze uchwały. Wpisowe nie może być 

niższe niż 10 zł. 
3. Członek ma prawo wnieść wpisowe w kwocie wyższej niż kwota ustalona przez 

Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 35 
1. Każdy członek Stowarzyszenia, również członkowie założyciele, za wyjątkiem 

członków honorowych i wspierających, zobowiązani są wpłacać na rzecz Stowa-
rzyszenia co roczne składki członkowskie. 

2. Wysokość składek ustala Zarząd. Składki nie mogą być jednak niższe niż 1 zł. 
3. Zarząd ma prawo na pisemny wniosek członka zwolnić go z obowiązku uiszcza-

nia składek członkowskich na stałe lub na czas oznaczony. Wniosek członka 
w tej sprawie, jak i decyzja Zarządu powzięta w formie uchwały wymagają uza-
sadnienia. 

4. Członek Stowarzyszenia ubiegający się o zwolnienie z obowiązku uiszczania 
składek członkowskich na stałe lub na czas oznaczony ma prawo odwołać się od 
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decyzji Zarządu do Komisji Rewizyjnej. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostatecz-
na. 

5. Zarząd może zwolnić z obowiązku uiszczania składek członkowskich członków 
szczególnie zasłużonych dla Stowarzyszenia. 

§ 36 
Wszelkie opłaty członkowskie inne niż wskazane w § 34 i 35 Statutu mogą być usta-
lone jedynie w drodze uchwały członków podjętej na Walnym Zebraniu Członków. 

§ 37 
W Stowarzyszeniu zabrania się: 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia po-
zostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokre-
wieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 
opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pra-
cowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na pre-
ferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowni-
ków oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Sto-
warzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

Rozdział VI 
ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA 

§ 38 
Dla wiążącej zmiany Statutu wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów 
Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnio-
nych do głosowania (posiadających głosy stanowiące). 

§ 39 
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postawienia go w stan likwida-

cji podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów 
w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie uchwały Walnego Zebra-
nia Członków, podjętej zgodnie z postanowieniami Statutu, likwidatorami Stowa-
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rzyszenia są członkowie Zarządu Stowarzyszenia wymienieni imiennie w tej 
uchwale.  

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków może dodatkowo wyznaczyć osobę zau-
fania, którą będzie brała udział w czynnościach likwidacyjnych z głosem dorad-
czym i opiniodawczym. Osobą zaufania może być członek Komisji Rewizyjnej lub 
inny członek Stowarzyszenia, cieszący się szczególnym zaufaniem członków 
stowarzyszenia. Osoba zaufania nie jest likwidatorem. 

4. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza on jego likwidację, 
wyznaczając likwidatora. 

5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. 

§ 40 
Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym 
czasie, w sposób zabezpieczający majątek przed nieuzasadnionym uszczupleniem. 
Likwidator w szczególności powinien: 

1. zawiadomić Sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem 
swego nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania, imienia i nazwiska osoby zau-
fania nie podaje się w zgłoszeniu; 

2. dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, jeśli 
to potrzebne podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwi-
dacyjnego; 

3. po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia 
z Krajowego rejestru Sądowego. 

§ 41 
Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia, likwi-
datorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia Sądowi, który w razie uznania opóźnie-
nia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidato-
rów. 

§ 42 
1. Majątek zlikwidowanego, pozostały po zaspokojeniu wierzycieli Stowarzyszenia 

przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków o likwi-
dacji stowarzyszenia. 

2. Członkowie mogą uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów, postano-
wić o podziale pozostałego po likwidacji majątku Stowarzyszenia pomiędzy 
wszystkich członków Stowarzyszenia. 

3. W razie braku postanowienia Statutu lub uchwały w tej sprawie, Sąd orzeka 
o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny. 

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. 
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