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STATUT 
 

STOWARZYSZENIA AGRADO 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego „Prawa o Stowarzyszeniach” oraz niniejszego Statutu 

jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, powołane jest na czas nieokreślony. 
 

§ 2 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wadowice. 
3. Dla właściwej realizacji swych celów statutowych Stowarzyszenie może być członkiem krajowych  

i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania. 
4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie prawa 

miejscowego. 
 

§ 3 
1. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: AGRADO. 
2. Nazwa  stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
3. Stowarzyszenie ma prawo używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na społecznej pracy swych członków, może jednak  
w miarę możliwości i potrzeb zatrudniać pracowników. 

2. Działalność Stowarzyszenia jest odpłatna i nieodpłatna. 
 

§ 5 
1. Stowarzyszenie, dla realizacji swych statutowych zadań, może powoływać w granicach dopuszczalnych 

prawem tzw. terenowe jednostki organizacyjne. 

2. Można powołać terenowe jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. 

3. Terenowe jednostki organizacyjne powoływane są uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,  
a ich władze podlegają Zarządowi Stowarzyszenia. 

4. Rozwiązanie działalności terenowej jednostki organizacyjnej następuje na podstawie decyzji Zarządu, po 
uzyskaniu absolutorium dla ich władz za okres działalności do dnia rozwiązania. 

 

Rozdział II 
 Cele i sposoby działania 

 
§ 6 

1. Głównym celem Stowarzyszenia AGRADO jest  wspieranie rozwoju człowieka, troska o jego zdrowie, pomoc 
rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz działania na rzecz rozwoju i integracji społecznej. 
 

2. Celami Stowarzyszenia są: 
1. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, 
2. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,  
3. działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 
4. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem, 
5. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym, 
6. działalność na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu  

i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin, 
7. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
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8. działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 
zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

9. działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, integracji społecznej, budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, 

10. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne oraz wspieranie innych inicjatyw społecznych, 

11. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
12. działalność na rzecz współpracy sektorów non-profit–biznes-administracja publiczna, 
13. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
14. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, 
15. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu, 
16. działalność na rzecz reprezentowania interesów członków stowarzyszenia na zewnątrz. 
17. działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
18. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 
19. działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 
20. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 
 

§ 7 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. opracowywanie, realizowanie i wspieranie programów i projektów edukacyjnych, profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych,  

2. organizowanie, wspieranie działalności lub prowadzenie placówek edukacyjnych, oświatowych, 
wychowawczych, opiekuńczych, 

3. prowadzenie działalności w zakresie edukacji publicznej, współpraca z przedstawicielami mediów,  
4. inicjowanie, prowadzenie lub wspieranie twórczych i nowatorskich rozwiązań w  zakresie działalności 

wspomagającej wypoczynek dzieci i młodzieży, turnusy rehabilitacyjne i inne specjalistyczne, 
5. inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań promujących zdrowy styl życia, pomoc społeczną oraz 

ochronę zdrowia, 
6. organizowanie, prowadzenie lub wspieranie działalności placówek informacyjno – poradnianych, 

terapeutycznych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych,  
7. tworzenie grup o charakterze terapeutyczno - rehabilitacyjnym dla osób z dysfunkcjami psychorozwojowymi 

oraz motorycznymi, 
8. tworzenie grup rozwojowych i grup wsparcia dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, oraz osób samotnych,  
9. tworzenie grup wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz rodzin dysfunkcyjnych, osób przewlekle chorych, z 

problemami psychorozwojowymi oraz niepełnosprawnością, 
10. organizowanie i sprawowanie profesjonalnej opieki paliatywnej nad chorym w ramach hospicjum domowego, 
11. wspomaganie działalności rodzin zastępczych i rodzin tworzących pogotowia rodzinne, 
12. organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej,  
13. podejmowanie działań w kierunku reintegracji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  
14. szerzenie idei i tradycji wolontariatu poprzez tworzenie grup wolontaryjnych i szkolenia w tym zakresie,  
15. organizowanie działań charytatywnych i filantropijnych, 
16. organizowanie imprez masowych, 
17. wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting, 
18. podejmowanie współpracy z instytucjami naukowymi i ośrodkami badawczymi w zakresie profilaktyki 

uzależnień, edukacji, rehabilitacji i terapii osób, a szczególnie dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi, 
niepełnosprawnością oraz działań na rzecz ich rodzin, 

19. organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń i konsultacji, 
20. opiniowanie, badania i analizy inicjatyw społecznych, 
21. podejmowanie współpracy z organami administracji państwowej i Samorządem Terytorialnym,  
22. podejmowanie współpracy z organami Unii Europejskiej, organizacjami państwowymi, władzami 

samorządowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów określonych przez 
statut Stowarzyszenia, 

23. organizowanie działań mających na celu rozwój własny członków Stowarzyszenia,   
24. stosowanie innych środków działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jakie okażą się niezbędne dla 

realizacji celów statutowych, 
25. organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie ekologii, ochrony przyrody i hodowli zwierząt. 

 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piecza_zast%C4%99pcza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekologia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dziedzictwo_przyrodnicze&action=edit&redlink=1
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1. Zakres działalności nieodpłatnej Stowarzyszenia zgodnie z PKD, 
 
1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E, 
2) Działalność fizjoterapeutyczna - PKD 86.90.A, 
3) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z, 
4) Opieka dzienna nad dziećmi - PKD 88.91.Z, 
5) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 88.10.Z, 
6) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z, 
7) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych- PKD 85.51.Z, 
8) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z, 
9) Nauka języków obcych - PKD 85.59.A, 
10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B, 
11) Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z, 
12) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD 90.01.Z, 
13) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD 90.02.Z, 
14) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - PKD 93.21.Z,  
15) Wynajem i dzierżawa dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, 
16) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,  
17) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z, 
18) Artystyczna i literacka działalność twórcza - PKD 90.03.Z, 
19) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, 
20) Działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, 
21) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z, 
22) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z, 
23) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z, 
24) Działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z, 
25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z, 
26) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, 
27) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, 
28) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E. 
29) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - PKD 87.20.Z, 
30) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10. Z 
31) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 87.30.Z, 
32) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - PKD 87.90.Z, 
33) Placówki wychowania przedszkolnego - PKD 85.10.Z, 
34) Szkoły podstawowe - PKD 85.20.Z, 
35) Szkoły policealne - PKD 85.41.A, 
36) Placówki doskonalenia nauczycieli - PKD 85.41.C, 
37) Kolegia pracowników służb społecznych - PKD 85.41.B, 
38) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z, 
39) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z 
40) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z 
41) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z 
42) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11. Z, 
43) Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z, 
44) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby - PKD 98.10.Z, 
45) Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby - PKD 98.20.Z, 
46) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników - PKD 97.00.Z, 
47) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych – PKD. 01.43.Z 
48) Chów i hodowla owiec i kóz – PKD. 01.45.Z 
49) Chów i hodowla pozostałych zwierząt – PKD. 01.49.Z 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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2. Zakres działalności odpłatnej Stowarzyszenia zgodnie z PKD, 
 

1) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E, 
2) Działalność fizjoterapeutyczna - PKD 86.90.A, 
3) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 88.99.Z, 
4) Opieka dzienna nad dziećmi - PKD 88.91.Z, 
5) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 88.10.Z, 
6) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z, 
7) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych- PKD 85.51.Z, 
8) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej - PKD 85.52.Z, 
9) Nauka języków obcych - PKD 85.59.A, 
10) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B, 
11) Działalność organizatorów turystyki - PKD 79.12.Z, 
12) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - PKD 90.01.Z, 
13) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych - PKD 90.02.Z, 
14) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki - PKD 93.21.Z,  
15) Wynajem i dzierżawa dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 77.39.Z, 
16) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,  
17) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z, 
18) Artystyczna i literacka działalność twórcza - PKD 90.03.Z, 
19) Działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z, 
20) Działalność agencji informacyjnych - PKD 63.91.Z, 
21) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z, 
22) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z, 
23) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.11.Z, 
24) Działalność związana z projekcją filmów - PKD 59.14.Z, 
25) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z, 
26) Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20.Z, 
27) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, 
28) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 86.90.E, 
29) Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach pozostałych wyrobów, takich jak: książki, gry i 

zabawki, urządzenia domowe i elektroniczne powszechnego użytku, nagrania muzyczne i nagrania wideo - 
PKD 47.89.Z, 

30) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, sprzedaż 
bezpośrednia - PKD 47.99.Z. 

31) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - PKD 87.20.Z, 
32) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10. Z 
33) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych - PKD 87.30.Z, 
34) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - PKD 87.90.Z, 
35) Placówki wychowania przedszkolnego - PKD 85.10.Z, 
36) Szkoły podstawowe - PKD 85.20.Z, 
37) Szkoły policealne - PKD 85.41.A, 
38) Placówki doskonalenia nauczycieli - PKD 85.41.C, 
39) Kolegia pracowników służb społecznych - PKD 85.41.B, 
40) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z, 
41) Działalność portali internetowych - PKD 63.12.Z 
42) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - PKD 63.11.Z 
43) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z 
44) Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11. Z, 
45) Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z, 
46) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby - PKD 98.10.Z, 
47) Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby - PKD 98.20.Z, 
48) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników - PKD 97.00.Z, 
49) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych – PKD. 01.43.Z 
50) Chów i hodowla owiec i kóz – PKD. 01.45.Z 
51) Chów i hodowla pozostałych zwierząt – PKD. 01.49.Z 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
https://www.biznes.gov.pl/pl/klasyfikacja-pkd
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Rozdział III 

Członkowie – ich prawa i obowiązki 
 
 

§ 8 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.  

 
 

§ 9 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających, 
3) członków honorowych. 

 
 

§ 10 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:  

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,   
2) jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem,  
3) jest małoletnia w wieku od 16  do 18 lat, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, może 

korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, 
4) jest małoletnia poniżej 16 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego, 
5) złożyła Zarządowi Stowarzyszenia podpisaną przez siebie deklarację o przystąpieniu do 

Stowarzyszenia, która zawiera rekomendację dwóch członków zwyczajnych,  
6) została przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd. 

 
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która: 

1) jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, 
2) zdeklarowała na jego rzecz pomoc materialną lub niematerialną, osoba prawna działa  

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela, 
3) złożyła Zarządowi Stowarzyszenia podpisaną przez siebie deklarację o przystąpieniu do 

Stowarzyszenia. 
 

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wpływ w rozwój idei Stowarzyszenia 
lub zasłużyła się w inny sposób. Musi ona posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, nie może być 
pozbawiona praw publicznych oraz powinna akceptować statutowe cele Stowarzyszenia. 
 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd. Stowarzyszenia 
zwykłą większością głosów w drodze uchwały. Członków honorowych przyjmuje się przez przyjęcie kandydatury 
przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością 2/3 głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności co 
najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość 
obecnych w drugim terminie w drodze uchwały. Członków wspierających przyjmuje się przez przyjęcie 
kandydatury przez prezesa samodzielnie lub co najmniej dwóch wiceprezesów. 

 
§ 11 

Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
2) korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości, jakie stwarza ono swoim członkom,  
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia. 

 
 

§ 12 
1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do: 

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,   
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,   
3) regularnego opłacania składek członkowskich. 
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§ 13 

1. Członek wspierający lub honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać 
udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiada takie same prawa jak 
członek zwyczajny.  

 
§ 14 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłaszanej na piśmie, 
2) śmierci członka zwyczajnego lub honorowego i utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,   
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia 

rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów, 
zalegania z opłatą składek członkowskich za okres roku,   

4) pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwał władz Stowarzyszenia. 
2. Członek Zarządu, który zamierza zrezygnować z pełnienia swojej funkcji przed upływem trzy letniej kadencji, 

zgłasza taką potrzebę na posiedzeniu Zarządu, który w wyznaczonym trybie rozlicza go  
z pełnionych obowiązków. Zarząd może wyznaczyć rezygnującemu, zakres odpowiedzialności za szkody 
wyrządzone przez prowadzone przez tego członka działania lub zaniechanie działania, które były sprzeczne z 
prawem lub zapisami statutu. 

3. Członek Komisji Rewizyjnej, który zamierza zrezygnować z pełnienia swojej funkcji przed upływem trzy letniej 
kadencji, zgłasza taką potrzebę na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, która w wyznaczonym trybie rozlicza go z 
pełnionych obowiązków. Komisja Rewizyjna może wyznaczyć rezygnującemu, zakres odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez prowadzone przez tego członka działania lub zaniechanie działania, które były 
sprzeczne z prawem lub zapisami statutu. 
 

 
§ 15 

1. W przypadkach określonych w § 14 art. 1. pkt. 3 i 4, uchwala Zarząd i jest zobowiązany zawiadomić członka o  
skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego 
Zgromadzenia, w terminie na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego 
Zgromadzenia jest ostateczna. 

 
§ 16 

1.  Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w § 15. 
 
 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna 

 
§ 17 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zgromadzenie,   
2) Zarząd,   
3) Komisja Rewizyjna.  

 
§ 18 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym podczas 
Walnego Zgromadzenia. 

2. W przypadku wystąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom 
przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków. 

3. W przypadku, gdy podczas trwania kadencji, liczba osób w Zarządzie ulegnie zmniejszeniu, dopuszcza się 
uzupełnienie jego składu w drodze uchwały. Nowy członek Zarządu sprawuje funkcję do końca kadencji, na 
którą został powołany w miejsce poprzedniego członka.  

4. W przypadku, gdy podczas trwania kadencji, liczba osób w Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu, dopuszcza 
się uzupełnienie jej składu w drodze uchwały. Nowy członek Komisji Rewizyjnej sprawuje funkcję do końca 
kadencji, na którą został powołany w miejsce poprzedniego członka.  

 
§ 19 



7 

 

1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim 
terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

2. Uchwały w sprawie zmian Statutu, nadania i pozbawienia  godności członka honorowego oraz rozwiązania 
Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy 
liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych w drugim 
terminie. 

 
 

Rozdział V 
Walne Zgromadzenie  

 
 

 § 20 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie.  

 
 

 § 21 
1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.  

 
 

§ 22 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.  
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

i jest zwoływane:  
1) na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia,   
2) z własnej inicjatywy Zarządu,  
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
4) na wniosek co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.  

 
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie musi być zwołane w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku w tej sprawie.  

 
§ 23 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
1) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia i ustalanie programu działania Stowarzyszenia na 

bieżącą kadencję,    
2) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,   
3) rozpatrzenie sprawozdań z bieżącej działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej  oraz udzielenie 

absolutorium Zarządowi,  
4) rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu oraz programu prac Stowarzyszenia,    
5) zmiana Statutu,    
6) ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów wpłat, 
7)  rozpatrzenie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia,   
8)  rozpatrzenie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,   
9)  decydowanie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji, 
10) nadawanie godności członka honorowego i podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia tej godności,   
11)  uchwalanie regulaminów: obrad Walnego Zgromadzenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
12) decydowanie we wszystkich sprawach, których Statut nie przekazał do kompetencji innym organom 

Stowarzyszenia. 
 

§ 24 
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może być wykonywane osobiście lub poprzez pełnomocnika. 
 
   

§ 25 
1. Zawiadomienie o zwołaniu obrad każdego Walnego Zgromadzenia rozsyła Zarząd członkom Stowarzyszenia, co 

najmniej na 14 dni przed jego terminem.  
2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia odbywa się z wykorzystaniem technologii informacyjnej lub pisemnie, 

z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad. 
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3. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu winno zawierać ponadto informację na czyje żądanie 
jest ono zwoływane.  

4. Dla ważności obrad wymagana jest obecność połowy członków w pierwszym terminie. W przypadku braku 
quorum kolejne Walne Zgromadzenie odbywa się po 30 minutach niezależnie od liczby obecnych członków. 

§ 26 
1. Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący, wybrany każdorazowo przez to Zgromadzenie.  
2. Z obrad Walnego Zgromadzenia spisuje się protokół. 

 
 

Rozdział VI 
Zarząd 

 
 

§  27 
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 

Zgromadzenia, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się prezesa i 

wiceprezesów. 
3. Posiedzenie zarządu odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia 

Zarządu zwołuje Prezes. 
 

§ 28 
Do kompetencji zarządu należy: 

1) Kierowanie pracą bieżąca Stowarzyszenia. 
2) Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 
3) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
4) Planowanie i realizowanie gospodarki finansowej. 
5) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
6) Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia. 
7) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia. 
8) Rozpatrywanie  próśb o zwolnienie ze składek członkowskich. 

 
 

Rozdział VII 
Komisja Rewizyjna 

 
§ 29 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. 
2. Komisja Rewizyjna z co najmniej trzech osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się 

przewodniczącego. 
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
4. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. 

 
§ 30 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
1) Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 
2) Ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów, 
3) Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu, wraz z oceną działalności Stowarzyszenia  

i Zarządu Stowarzyszenia, 
4) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi, 
5) Wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności, 
6) Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

 
 

Rozdział VIII 
Majątek i gospodarka finansowa 

 
§ 31 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
1) Składki członkowskie, 
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2) Darowizny, zapisy, spadki, nawiązki i środki karne, środki pochodzące  
z ofiarności publicznej, ze sponsoringu, 

3) Dotacje, subwencje, udziały, lokaty,  
4) Inne. 

2. Wszelkie środki pieniężne powinny być przechowywane na koncie Stowarzyszenia. Mogą być również 
wpłacane do kasy Stowarzyszenia, a następnie przekazane na rachunek bankowy, 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 
5. W sprawach majątkowych Stowarzyszenia zabrania się: 

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami 
bliskimi”, 

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to 
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów 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) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, 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 IX 
Sposób reprezentacji 

 
 

§ 32 
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest 

prezes samodzielnie lub co najmniej dwóch wiceprezesów. 
 

 
Rozdział X 

Postanowienia końcowe 
 

§ 33 
1. W sprawach dotyczących likwidacji i rozwiązania Stowarzyszenia nieregulowanych w statucie mają 

zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia1989r. prawo  
o Stowarzyszeniach. 


