
 

 

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA mali bracia Ubogich 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Stowarzyszenie o nazwie mali bracia Ubogich, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i 

propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających realizacji celów, o których mowa w 

§ 7.  

§ 2 

Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Warszawa. 

§ 3 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 

1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.  

§ 4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania.  

§ 5 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

Dla właściwego realizowania swego celu Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 6 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 



 

 

 

Rozdział II 

CELE STOWARZYSZENIA 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy osobom starszym cierpiącym z powodu 

samotności i trudnej sytuacji życiowej. 

§ 8 

Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w § 7 przez:  

1. Działania nieodpłatne pożytku publicznego:  

1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub zbiorowych,  

2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 

doświadczeń w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym,  

3) doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych podmiotów 

zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,  

4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postawy nakierowanej na działalność na rzecz 

osób starszych i samotnych,  

5) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia, 

6) pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie, 

7) budowanie oferty pomocowo – socjalnej dla osób starszych.  

 

2. Działania odpłatne pożytku publicznego:  

1) organizowanie rozmaitych form aktywności indywidualnych lub zbiorowych,  

2) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany 

doświadczeń w dziedzinie pomocy społecznej osobom starszym i samotnym,  



 

 

 

3)doradztwo i pomoc organizacyjną oraz szkolenie członków i innych podmiotów 

zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,  

4) pobudzanie, zwłaszcza wśród młodzieży, postawy nakierowanej na działalność na rzecz 

osób starszych i samotnych, 

5) pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie, 

6) budowanie oferty pomocowo – socjalnej dla osób starszych.  

§ 9 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia 

swych spraw może zatrudniać pracowników. 

Działalność Stowarzyszenia może opierać się na świadczeniach wolontariuszy, których 

prawa  

i obowiązki szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. 

 

Rozdział III 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 10 

1. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – Oddziały, obejmujące zasięgiem 

jedno lub kilka województw. Do powołania Oddziału przez Walne Zgromadzenie 

Stowarzyszenia wymagany jest wniosek co najmniej 7 osób deklarujących przystąpienie do 

Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Uchwała Walnego 

Zgromadzenia w tym przedmiocie zapada w obecności co najmniej 1/2 członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania większością   kwalifikowaną 2/3 głosów. 

Tworząc Oddział Walne Zgromadzenie określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę     



 

 

 

2. Rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej 

większością kwalifikowaną 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 członków 

Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przypadku: 

a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia się stanu liczebnego 

członków Oddziału poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 1 

rok; 

b) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału lub; 

c) złożenia przez Zarząd Stowarzyszenia wniosku o rozwiązanie Oddziału z powodu 

niewłaściwego działania Oddziału tj. podejmowania działań sprzecznych ze statutem lub 

uchwałami organów naczelnych Stowarzyszenia, jeżeli Zarząd Oddziału nie zaprzestanie 

takich działań w ciągu 3 miesięcy od upomnienia go na piśmie przez Zarząd 

Stowarzyszenia.  

Rozdział IV 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

§ 11 

Stowarzyszenie składa się z: 

1) członków zwyczajnych 

2) członków wspierających 

3) członków honorowych 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz cudzoziemiec, także niemający miejsca zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, któremu znane są cele Stowarzyszenia oraz problematyka w nich 

określona.  



 

 

 

2. Osoba zainteresowana członkostwem składa Zarządowi pisemną deklarację  

o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przestrzeganiu postanowień Statutu. 

3. W tym celu musi zaprezentować swoją osobę poprzez wypełnienie Deklaracji 

członkowskiej wraz z Kartą Danych osobowych i przedłożyć je w oryginale przed Zarządem 

Stowarzyszenia celem rozpatrzenia jego kandydatury. 

4. Zarząd Stowarzyszenia na swoim posiedzeniu decyduje o przyjęciu kandydata w poczet 

członków Stowarzyszenia i ujęciu jego danych w rejestrze członków Stowarzyszenia oraz 

nadaje mu status członka zwyczajnego. 

5. Kandydat otrzyma status członka Stowarzyszenia, jeśli posiada już i przedstawił 

zaświadczenia dokumentujące swoje doświadczenie związane z realizacją celów 

podobnych lub spójnych ze statutowymi celami Stowarzyszenia: 

a) minimum dwunastomiesięczny staż wolontariacki w organizacjach pozarządowych 

b) minimum dwunastomiesięczny staż pracy w branży-pracownik socjalny, pracownik PCK, 

DPS etc. 

c) odbyte szkolenia w powyższym zakresie 

6. O przyjęciu do grona członków Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia 

uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków 

Zarządu. 

§ 13 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna mająca 

miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju lub za granicą, deklarująca pomoc finansową, 

rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia. 

2.  § 12 punkty 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Członkowie wspierający są zwolnieni z płacenia składek członkowskich. 



 

 

 

§ 14 

1.Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a) realizować cele Stowarzyszenia , o których mowa w § 7, 

b) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

c) dbać o jego dobre imię,  

d) popierać, czynnie realizować i propagować cele Stowarzyszenia,  

e) godnie reprezentować Stowarzyszenie, 

f) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu oraz 

uchwał władz Stowarzyszenia,  

g)regularnie opłacać składki członkowskie.  

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia a w 

szczególności:  

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,  

b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia,  

c) korzystać z lokali Stowarzyszenia,  

d) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,  

e) korzystać z rekomendacji i gwarancji Stowarzyszenia w swojej działalności,  

f) korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do 

dyspozycji członków, 

g) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.  

 



 

 

 

§ 15 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,  

b) uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu członka, 

c) śmierci członka bądź utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną. 

2. Wykluczenie członka może nastąpić z powodu: 

a) naruszenia przez niego postanowień  Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia lub 

b) działania na szkodę Stowarzyszenia lub  

c) działalności sprzecznej z prawem lub 

d) niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku lub 

e) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przez 

okres 2 lat.  

3. W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w § 15 ust. 2 punkty a, b i c  Zarząd 

Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia 

większością 2/3 głosów, na podstawie wniosku co najmniej połowy ilości członków 

Stowarzyszenia z danego Oddziału lub co najmniej połowy ilości członków Stowarzyszenia, 

w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Uchwała winna wykazywać powód 

wykluczenia. Zarząd ma obowiązek przesłać wykluczonemu członkowi odpis uchwały wraz 

z uzasadnieniem w terminie 7 

dni od dnia podjęcia uchwały. 

3A. W przypadku zajścia przesłanek wskazanych w § 15 punkt 2 podpunkty d) i e) Zarząd 

Stowarzyszenia podejmuje uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka Stowarzyszenia 

większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. Uchwała winna 

wykazywać powód wykluczenia. Zarząd ma obowiązek przesłać wykluczonemu członkowi  



 

 

 

odpis uchwały wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. 

4. Członkowi przysługuje prawo odwołania się od wykluczającej go uchwały Zarządu do 

Walnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno wpłynąć w formie pisemnej do Zarządu w 

terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu na piśmie wykluczonemu członkowi. 

Zarząd zaprezentuje swoją uchwałę oraz jej odwołanie przed Walnym Zgromadzeniem 

(Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym) do jego decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym 

zakresie jest ostateczna. 

5. § 15 punkt 1 oraz punkt 2 podpunkty a, b c, stosuje się odpowiednio do członka 

wspierającego. 

§ 16 

1. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może przyznać dożywotnio tytuł członka 

honorowego osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia. Uchwała w tym przedmiocie zapada 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 członków zwyczajnych Walnego 

Zgromadzenia. 

2. Członkowie honorowi są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu oraz 

uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi mają prawo do: 

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, 

b) uczestniczenia w posiedzeniach członków pozostałych władz Stowarzyszenia, 

c) otrzymywania informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek członkowskich. 

 

Rozdział V 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 



 

 

 

§ 17 

1. Organami władz Naczelnych Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zgromadzenie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna.  

2. Organem władzy w Oddziale  jest zarząd Oddziału. 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

§ 18 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd 

raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od upływu roku kalendarzowego. 

2. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie przez Zarząd 

obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnego miesiąca spoczywa na Komisji Rewizyjnej.  

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 

§ 19 

1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd 

z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 2/3 ogólnej liczby 

Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu jednego miesiąca od 

podjęcia przez Zarząd w tym przedmiocie uchwały bądź od daty złożenia Zarządowi 

pisemnego wniosku wraz z podaniem powodu zwołania. 

3.W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w tym  



 

 

 

terminie, obowiązek jego zwołania w ciągu kolejnego miesiąca spoczywa na Komisji 

Rewizyjnej. 

§ 20 

1. Każde Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje się za pomocą: 

a) listów poleconych, 

b) poczty elektronicznej. 

2. Zawiadomienia wysyłane są przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem 

Zgromadzenia. W przypadku rozszerzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia o 

dodatkowe punkty, zawiadomienie w tym przedmiocie powinno być wysłane na minimum 7 

dni przed jego terminem, aby w tych sprawach mogły zapaść wiążące wszystkich członków 

Stowarzyszenia uchwały. 

§ 21 

1. Jeżeli statut nie stanowi inaczej Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają 

zwykłą większością głosów w obecności: 

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków; 

b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu 30  minut później niż pierwszy 

termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo jednego głosu. Każdy członek Stowarzyszenia 

może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia do 

reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu. Każdy członek może otrzymać tylko jedno 

pełnomocnictwo. 

3. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie może być również  przeprowadzone w każdej 

sprawie na wniosek uczestników Zgromadzenia. Decyzja o utajnieniu głosowania zapada 

zwykłą większością głosów obecnych członków Walnego Zgromadzenia. 



 

 

 

§ 22 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana. 

2. Na wniosek Prezesa Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób obecnych na zebraniu - 

przewodniczącego obrad . 

3. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez osobę wyznaczoną przez 

Prezesa Zarządu przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, spośród członków 

Zwyczajnych lub pracowników Stowarzyszenia. 

§ 23 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) zatwierdzanie budżetu i programu działania Stowarzyszenia przedstawionego przez 

Zarząd, 

b) uchwalanie zmian Statutu, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie: innych organizacji 

lub łączenia się z innymi organizacjami, 

d) podejmowanie uchwał o utworzeniu i rozwiązaniu Oddziałów,  

e) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 

f) wybór Zarządu Stowarzyszenia  

g) akceptacja członków zarządów Oddziałów, 

h) wybór Komisji Rewizyjnej, 

i) rozpatrywanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

j) rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, 

k) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, 

l) podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Zarządu, 



 

 

 

m) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, 

n) rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia Członka, 

o) udzielanie absolutorium lub skwitowania Zarządowi Stowarzyszenia, 

p) odwoływanie Członków władz Stowarzyszenia 

2. Wniosek o podjęcie określonej uchwały, za wyjątkiem uchwał w sprawach dotyczących 

skwitowania i udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia może zostać zgłoszony, 

przez co najmniej 1 /10 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu lub przez władze 

Stowarzyszenia. 

ZARZĄD 

§ 24 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między 

Walnymi Zgromadzeniami, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoje 

działania odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem. 

2. Zarząd składa się z prezesów zarządów wszystkich Oddziałów oraz od 2 do 6 osób, 

wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2A. Członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie do Zarządu nie mogą pochodzić 

wyłącznie z jednego Oddziału. 

3. Członkowie Zarządu, z wyjątkiem prezesów Oddziałów, wybierani są w głosowaniu przez 

Walne Zgromadzenie.  

Wybór Członków Zarządu następuje ilościowo bez rozróżnienia funkcji. 

4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

5. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa, Vice-Prezesa, Skarbnika, którzy 

tworzą Prezydium Zarządu. 



 

 

 

6. W przypadku zmniejszenia się liczby Członków Zarządu w trakcie trwania jego kadencji, 

organ ten może powołać na zwolnione miejsca do czasu zwołania Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia tymczasowych Członków Zarządu spośród Członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zatwierdzić ten wybór lub 

dokonać nowego wyboru. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania. Głosowanie w tej sprawie jest 

tajne. 

7. Członkowie zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 25 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na trzy 

miesiące.  

2. Posiedzenie Zarządu jest ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa jego 

Członków. 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

Członków Zarządu z przynajmniej dwóch Oddziałów. 

§ 26 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) czuwanie nad realizowaniem celów statutowych Stowarzyszenia, 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 

d) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedkładanie ich Walnemu 

Zgromadzeniu, 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 



 

 

 

f) wybór Prezydium Zarządu, 

g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków – Zwyczajnego bądź Nadzwyczajnego 

h) opracowywanie budżetu Stowarzyszenia oraz budżetów Oddziałów, 

i) przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie Członków zwyczajnych i wspierających, 

j) uchwalanie regulaminu działania władz Stowarzyszenia – Zarządu oraz zarządów    

Oddziałów;  

k) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o skwitowanie i udzielenie 

absolutorium, 

l) ustalanie wysokości składek członkowskich; 

m) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o rozwiązanie Oddziału 

n) występowanie do Prezesa Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie posiedzenia 

Zarządu Oddziału 

o) podejmowanie współpracy z pokrewnymi organizacjami, 

§ 27 

W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub nie wykonania uchwał Walnego 

Zgromadzenia przez Członków Zarządu, mogą oni zostać odwołani przez Walne 

Zgromadzenie. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej ½ Członków uprawnionych do głosowania. 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 osób, wybranych spośród zwyczajnych członków 

Stowarzyszenia w głosowaniu przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.  

1A.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pochodzić wyłącznie z jednego Oddziału. 



 

 

 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być: 

a) Członek Zarządu lub Zarządu Oddziału lub osoba pozostająca z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we 

wspólnym pożyciu; 

b) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyśle ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy Członków Komisji.  

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich 

funkcji z wyjątkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem działań na 

rzecz Stowarzyszenia. 

6. W przypadku zmniejszenia się, poniżej minimalnej wymaganej, liczby Członków Komisji 

Rewizyjnej lub w przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w §28 pkt 1, w trakcie 

trwania kadencji Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie jednego miesiąca od 

zmniejszenia się składu Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu 

doprowadzenia składu Komisji Rewizyjnej do wymogów Statutu. 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej bądź cała Komisja mogą być odwołani przez Walne 

Zgromadzenie na wniosek co najmniej 15 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Uchwała 

w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

§ 29 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) sprawowanie kontroli nad realizacją celów Stowarzyszenia, 



 

 

 

b) sprawowanie kontroli nad zarządzaniem majątkiem Stowarzyszenia, 

c) sprawowanie kontroli nad zgodnością działań Zarządu Stowarzyszenia oraz Zarządów 

Oddziałów ze Statutem 

d) opracowywanie wniosków i zaleceń przekazywanych Zarządowi, 

e) składanie sprawozdania przed Walnym Zgromadzeniem Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia, 

f) składanie wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Stowarzyszenia, 

g) uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej. 

2.Komisji Rewizyjnej przysługują wszystkie uprawnienia kontrolne i nadzorcze w 

Stowarzyszeniu.  

3.Komisja podejmuje działania:  

a) z własnej inicjatywy 

b) na wniosek Zarządu  

c) na wniosek przynajmniej 1/10 Członków Stowarzyszenia 

4. Wyniki swoich prac Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu w formie 

sprawozdania pisemnego. 

JEDNOSTKA TERENOWA 

§30 

1. Jednostka terenowa Stowarzyszenia - Oddział nie posiada odrębnej osobowości prawnej 

i w swej działalności podlega Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi Stowarzyszenia. 

2. Władzą w Oddziale jest Zarząd Oddziału. 

3. Zarząd Oddziału składa się z 3 Członków Stowarzyszenia zaproponowanych przez  



 

 

 

Członków Oddziału i zaakceptowanych przez Walne Zgromadzenie. Postępowanie w 

przypadku niezaakceptowania danego kandydata określa regulamin Walnego 

Zgromadzenia. Uchwała w tym przedmiocie zapada zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej 1/2 Członków zwyczajnych Walnego Zgromadzenia. 

4. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata. 

5. Członkowie Zarządu Oddziału wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa i 

Skarbnika. 

6. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 

raz na 3 miesiące. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy, na 

wniosek 2 pozostałych Członków Zarządu Oddziału lub na pisemny wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia - w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku . 

7. Do kompetencji Zarządu jednostki terenowej należy: 

a) czuwanie nad realizowaniem celów statutowych Stowarzyszenia w Oddziale, 

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz na terenie Oddziału, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i zarządu, 

d) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału i 

przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu, 

e) opracowywanie projektu budżetu Oddziału oraz zarządzanie budżetem, 

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw, 

g) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień, 

h) uchwalanie wniosków o rozwiązaniu Oddziału, 

i) współdziałanie z pokrewnymi organizacjami działającymi na terenie działania Oddziału, 

j) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o skwitowanie i udzielenie  



 

 

 

absolutorium, 

k) wnioskowanie o wykluczenie Członka Stowarzyszenia. 

8. W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub nie wykonania uchwał władz 

naczelnych Stowarzyszenia przez Członków Zarządu Oddziału, mogą oni zostać odwołani 

przez Walne Zgromadzenie. Uchwała w tym przedmiocie zapada na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 Członków 

uprawnionych do głosowania.  

9. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin działania 

Zarządu Oddziału uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia. 

10. W przypadku rozwiązania Oddziału, z chwilą podjęcia uchwały o jego rozwiązaniu przez 

Walne Zgromadzenie, jego członkowie stają się automatycznie Członkami  Oddziału 

wskazanego przez Walne Zgromadzenie. 

11. Członek rozwiązanego Oddziału w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o rozwiązaniu 

może złożyć Prezesowi Zarządu Stowarzyszenia pisemne oświadczenie o woli 

przynależności do innego Oddziału. 

12. Majątek rozwiązanego Oddziału z chwilą podjęcia uchwały o jego rozwiązaniu przez 

Walne Zgromadzenie staje się majątkiem Oddziału wskazanego przez Walne 

Zgromadzenie. 

Rozdział VI 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

§ 31 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia, dotacji, subwencji, środków publicznych, 

grantów, środków przekazanych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z 

ofiarności publicznej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Dochody z majątku  



 

 

 

Stowarzyszenia przeznaczane są w całości na działalność statutową. Dochody pochodzące 

z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów 

Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej 

2. Stowarzyszenie może zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzić publiczne zbiórki 

pieniędzy z przeznaczeniem uzyskanych środków na cele statutowe Stowarzyszenia, pod 

warunkiem uzyskania   wymaganego zezwolenia. 

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd  Stowarzyszenia. 

4. Nie jest dozwolone: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego Członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

Członkowie, Członkowie jego organów oraz pracownicy 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 z którymi są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej osobami bliskimi); 

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, członków jego organów 

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

trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie nastąpić ma bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego Członków, członków jego 

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

osób trzecich, chyba że prowadziłoby to do realizacji celu określonego w §7 statutu; 

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

Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby 

bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 



 

 

 

5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch 

Członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie. 

6. Do składania oświadczeń majątkowych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych w 

imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków prezydium Zarządu 

działających łącznie. 

7. Do składania oświadczeń woli w imieniu Oddziału Stowarzyszenia uprawnionych jest 

dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie. Oświadczenia majątkowe oraz 

dotyczące zaciągania zobowiązań finansowych składane są przez członków Zarządu 

Oddziału, w tym zawsze przez skarbnika, jedynie na podstawie udzielonego przez Zarząd 

Stowarzyszenia w tym zakresie pełnomocnictwa lub upoważnienia.  

Rozdział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 32 

1. Stowarzyszenie posługuje się własną linią wizualizacyjną (logo, liternictwo, papier 

firmowy) w kształcie i kolorach ustalonych przez zarząd Stowarzyszenia 

2. Stowarzyszenie może przyznawać odznakę członkowską ustanowioną na podstawie 

odrębnych przepisów uchwalonych przez Zarząd 

3. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi 

§ 33 

1. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu Stowarzyszenia lub połączenia Stowarzyszenia z 

inną organizacją zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia 

podjętej większością 3/4 głosów w obecności 3/4 członków Stowarzyszenia. 



 

 

 

3. W wypadku wymienionym w pkt. 2 Walne Zgromadzenia powołuje Komisję Likwidacyjną 

składającą się z 3 osób oraz uchwala regulamin jej działania. Ponadto obowiązane jest 

podjąć uchwałę w przedmiocie przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  

§ 34 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z 

dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.  

§ 35 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd. 

 

 

 

 

 


