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STATUT  STOWARZYSZENIA „RADOŚC DAWANIA” 
 

 
Tekst jednolity 02 . XI. 2011  r. 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne: 

§ 1. 

Stowarzyszenie „Radość Dawania” , zwane dalej Stowarzyszeniem, jest samorządowym , 

dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem osób. Stowarzyszenia działa na podstawie Ustawy z dnia 7 

kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (DZ.U z 2001, Nr 79, poz 855 z późn. zm.). 

§ 2. 

Stowarzyszenie „Radość Dawania” zostało powołane do Ŝycia przez członków załoŜycieli w dniu 8 

listopada 2005 r. w Zespole Szkół Nr 4 w Lublinie. 

 

§ 3. 

Stowarzyszenie ma osobowość prawną i moŜe w granicach obowiązującego prawa stowarzyszać się z 

innymi podmiotami, o ile cele i działalność tych podmiotów nie jest sprzeczna z celami Stowarzyszenia. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie „Radość Dawania” moŜe być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o 

podobnym profilu działania lub współpracować z nimi. 

 

§ 5. 

Stowarzyszenie posiada pieczęć główną z pełną nazwą Stowarzyszenia oraz znak graficzny, których 

treść i wygląd zatwierdzi Zarząd na pierwszym zebraniu po ukonstytuowaniu.  
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§ 6. 

Działalność Stowarzyszenia opiera się na działaniach jego członków. Ponadto przewiduje się równieŜ 

moŜliwość zlecania wykonania określonej czynności lub zatrudnienia pracowników dla prowadzenia 

działalności statutowej i organizacyjnej.  

§ 7. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność poŜytku publicznego w myśl Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności poŜytku publicznego i wolontariacie.  

§ 8. 

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe prowadząc wyodrębnioną nieodpłatną działalność poŜytku 

publicznego oraz odpłatną działalność poŜytku publicznego, opisane według Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD 2007): 

1) działalność nieodpłatna: 

a) Organizowanie kolonii, obozów, półkolonii, zimowisk dla dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnych (PDK 79.12 Z) 

b) Organizowanie wycieczek turystycznych, rowerowych, autokarowych, pieszych 

uwzględniając transport, ubezpieczenie, wyŜywienie (PDK 79.12.Z). 

c) Przedsięwzięcia w zakresie działalności związanej z ochrona zdrowia, edukacją, kulturą 

(PDK 84.12.Z). 

d) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PDK 

85.51.Z) 

e) Prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacje werbalnej i niewerbalnej (PDK 85.59.B). 

f) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane w szczególności szkolenia, 

konferencje w zakresie opieki, rozwijania kompetencji psychologiczno – pedagogicznych 

dla pracowników, członków Stowarzyszenia, i innych zainteresowanych osób (PDK 

85.59.B). 

g) Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów- organizowanie sekcji i kół 

zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej (PDK 85.52.Z). 
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h) Organizowanie zajęć  psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnej (85.60.Z). 

i) Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych (pozostała działalność w zakresie opieki 

zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana) (PDK 86.90.Z). 

j) Działalność związana ze sportem, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

poprzez organizowanie zawodów i konkursów (PDK 93.19.Z). 

k) Działalność na rzecz integracji środowiska lokalnego z Zespołem Szkół Nr 4 im. Janusza 

Korczaka w Lublinie (PDK 94.99.Z). 

l) Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (PDK 

94.99.Z). 

m) Podejmowanie działań na rzecz bazy materialnej szkoły, tworzenie właściwych 

warunków nauki wszystkim uczniom(PDK 94.99.Z). 

n) Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz 

organizacjami społecznymi  (PDK 94.99.Z). 

o) Działalność kulturalna w szczególności w zakresie organizowania warsztatów i wystaw 

prac uczniów oraz konkursów (PDK 94.99.Z). 

      2). działalność odpłatna: 

a) Organizowanie kolonii, obozów, półkolonii, zimowisk dla dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnych (PDK 79.12 Z) 

b) Organizowanie wycieczek turystycznych, rowerowych, autokarowych, pieszych 

uwzględniając transport, ubezpieczenie, wyŜywienie (PDK 79.12.Z). 

c) Przedsięwzięcia w zakresie działalności związanej z ochrona zdrowia, edukacją, kulturą 

(PDK 84.12.Z). 

d) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PDK 

85.51.Z) 

e) Prowadzenie szkoleń z zakresu komunikacje werbalnej i niewerbalnej (PDK 85.59.B). 
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f) Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane w szczególności szkolenia, 

konferencje w zakresie opieki, rozwijania kompetencji psychologiczno – pedagogicznych 

dla pracowników, członków Stowarzyszenia, i innych zainteresowanych osób (PDK 

85.59.B). 

g) Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów- organizowanie sekcji i kół 

zainteresowań dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej (PDK 85.52.Z). 

h) Organizowanie zajęć  psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieŜy 

niepełnosprawnej (85.60.Z). 

i) Organizowanie zajęć rehabilitacyjnych (pozostała działalność w zakresie opieki 

zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana) (PDK 86.90.Z). 

j) Działalność związana ze sportem, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

poprzez organizowanie zawodów i konkursów (PDK 93.19.Z). 

k) Działalność na rzecz integracji środowiska lokalnego z Zespołem Szkół Nr 4 im. Janusza 

Korczaka w Lublinie (PDK 94.99.Z). 

l) Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (PDK 

94.99.Z). 

m) Współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz 

organizacjami społecznymi  (PDK 94.99.Z). 

n) Działalność kulturalna w szczególności w zakresie organizowania warsztatów i wystaw 

prac uczniów oraz konkursów (PDK 94.99.Z). 

§ 9. 
 

Prowadzenie działalności gospodarczej na cele statutowe Stowarzyszenia w zakresie: 

1. Pozostała działalność gospodarcza gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B) 

2. Pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z) 

3. Pozostała opieka społeczna i wychowawcza bez zakwaterowania (PKD 85.32.D) 

4. Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91.33.Z) 

5. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 92.62 Z) 

6. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 93.04.Z) 

7. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z)  
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Rozdział II 

Teren działania i siedziba Stowarzyszenia „Radość Dawania” 

§ 10. 

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych jest 

miasto Lublin.  

Rozdział III 

Cele, zadania i sposoby ich realizacji 

§ 11. 

Naczelnym celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków Ŝycia dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej 

we współczesnym świecie. Cel ten realizowany jest przez: 

1. Upowszechnianie i ochrona praw osób niepełnosprawnych, działanie na rzecz integracji 
społecznej. 

2. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie oświaty, opieki, wychowania, 
profilaktyki. 

3. Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. 

4. Prowadzenie edukacji społecznej i działalności wspierającej oświatę, naukę, edukacje  i 
wychowanie 

5. Wspomaganie krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. 

6. Wspomaganie kultury i ochrona dóbr tradycji. 

7. Promocja kultury fizycznej i sportu. 

8. Działalność z zakresu ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

9. Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym takŜe przez prowadzenie 
działalności charytatywnej i opiekuńczej. 

10. Niesienie prawnej, rehabilitacyjnej, psychologicznej pomocy dzieciom i młodzieŜy 
niepełnosprawnym. 

11. Prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej. 

12. Inicjowanie przedsięwzięć popularyzujących wiedze o regionie. 

13. Prowadzenie działalności edukacyjnej, kształceniowej wśród dzieci i młodzieŜy i dorosłych. 

14. Działania na rzecz rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego w Lublinie – Zespołu 
Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka. 

 
 
 
 
 

§ 12. 
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów statutowych 
stowarzyszenia.  

2. Współprace z organami samorządu terytorialnego, jednostkami kultury, sztuki, oświaty, 
parafiami i stowarzyszeniami w zakresie edukacji społecznej i przyjętych celów działania. 

3. Świadczenie usług rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych i oświatowych. 

4. Organizowanie szkoleń, odczytów, konferencji z udziałem profesjonalistów z róŜnych dziedzin 
medycyny, rehabilitacji, edukacji, terapii w celu kształcenia i przygotowania kompetentnych 
specjalistów  w zakresie edukacji, terapii, rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

5.  Organizowanie koncertów , zbiórek, festynów, imprez sportowych , rekreacyjnych i innych 
imprez integracyjnych. 

6. Organizowanie imprez kulturalnych związanych z twórczością osób niepełnosprawnych lub 
popularyzujących ideę pełnoprawnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w 
społeczeństwie. 

7. Podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz oświaty, kultury, ochrony 
środowiska, sportu i rekreacji.  

8. Współdziałanie i organizowanie imprez związanych z Ŝyciem regionu, kultywowanie tradycji 
religijnych i obyczajów. 

9. Podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych. 

 
 

Rozdział IV 
Sposób nabywania i utraty członkostwa, oraz prawa i obowiązki członków. 

§ 13. 
Stowarzyszenie tworzą: 

1. Członkowie załoŜyciele 

2. Członkowie zwyczajni 

3. Członkowie wspierający 

4. Członkowie honorowi 

§ 14. 
Członkowie załoŜyciele po zarejestrowaniu stowarzyszenia staja się członkami zwyczajnymi. 

 
§ 15. 

Członkiem zwyczajnym moŜe zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, 

która akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania statutu oraz dla której rzeczą bardzo waŜną jest 

dobro dzieci. 

 
 

§ 16. 
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1. Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje stałe  

    poparcie moralne i materialne celów stowarzyszenia i jednocześnie akceptuje załoŜenia  

    statutu i uchwały stowarzyszenia. 

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji  

    podpisanej przez dwóch członków wprowadzających. 

 

§ 17. 

Za szczególne zasługi w działalności zgodnej z celami stowarzyszenia Walne Zebranie na wniosek 

zarządu moŜe nadać godność członka honorowego osobom fizycznym. 

§ 18. 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest złoŜenie pisemnej deklaracji 

członkowskiej. 

2. Deklaracja osób fizycznych powinna zawierać następujące dane: nazwisko, imię, miejsce 

zamieszkania, datę, miejsce pracy. 

3. Deklaracja osób prawnych powinna zawierać dane adresowe dotyczące osoby prawnej oraz imię 

i nazwisko pełnomocnika.  

 
§ 19. 

1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje się na drodze uchwały 

Zarządu. Przyjęcie powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch jego członków i 

podaniem daty, oraz numeru uchwały Zarządu o przyjęciu członka do Stowarzyszenia.  

2. Uchwała w sprawie przyjęcia członka do Stowarzyszenia powinna być podjęta w terminie 

jednego miesiąca od daty złoŜenia deklaracji.  

3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia na członka Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia Uchwały Zarządu na piśmie.  

Odwołanie będzie  rozpatrywane na najbliŜszym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja 

Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 
 

§ 20. 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. Wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz stowarzyszenia. 

2. Udzielać rekomendacji kandydatom na członków zwyczajnych członkom wstępującym i      członkom 

wspierającym. 

3. Zgłaszać wnioski i propozycje do władz stowarzyszenia. 
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4. Uczestniczyć we wszystkich pracach prowadzonych przez stowarzyszenie. 

5. Korzystać z pomocy i urządzeń stowarzyszenia na zasadach określonych w regulaminie. 

§ 21. 

Członkom wspierającym przysługują prawa wymienione w § 20 pkt, 3-5 oraz prawo do udziału w 

Walnym Zebraniu  Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

§ 22. 

Członkom honorowym przysługują prawa wymienione w § 20 pkt, 3-5 oraz prawo do udziału w 

Walnym Zebraniu  Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

§ 23. 

Członkowie zwyczajni wspierający mają obowiązek: 

1. Brać czynny udział w urzeczywistnianiu celów i realizację zadań stowarzyszenia. 

2. Stosować się do postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz stowarzyszenia. 

3. Godnie reprezentować stowarzyszenie na zewnątrz. 

4. Regularnie opłacać składki członkowskie w pierwszym półroczu za kaŜdy bieŜący rok. 

§ 24. 

Członkowie wspierający mają takie same obowiązki jak członkowie zwyczajni. 

§ 25. 

1. Członkostwo stowarzyszenia dla członków zwyczajnych i wspierających ustaje skutek: 

     a) Śmierci. 

     b) Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. 

     c). Z chwilą rozwiązania stowarzyszenia.  

2. Wykluczenie członka moŜe nastąpić z waŜnych przyczyn, a w szczególności: 

a).Umyślnego działania na szkodę Stowarzyszenia, albo jego członków. 

b) Popełnienia przestępstwa z niskich pobudek, jeśli zostało ono potwierdzone prawomocnym 
wyrokiem sądu. 

c) Uporczywego uchylania się od wykonania statutowych obowiązków członkowskich. 

d) Z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okresu jednego roku pomimo upomnienia 

4.Wykluczenie dokonuje Zarząd na wniosek komisji Rewizyjnej większością głosów. 
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4. Od uchwał Zarządu stowarzyszenia o skreśleniu przysługuje członkowi odwołanie się do  Walnego 

Zebrania członków w terminie 14 dni od daty doręczenia Uchwały Zarządu na piśmie. Zebranie 

rozpatrzy odwołanie w czasie najbliŜszych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

§ 26. 

W razie postępowania uchybiającego godności, raŜąco złej postawy moralnej, Walne Zebranie pozbawia 

członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.  

Rozdział V 

Władze Stowarzyszenia, tryby dokonywania ich wyboru, uzupełnienia składu oraz kompetencje 

§ 27. 

Zgodnie z ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach najwyŜszą władzą 

Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków. 

§ 28. 

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu 

jawnym, zwykle większością głosów Walnego Zebrania Członków przy obecności co najmniej ½ 

uprawnionych do głosowania. 

2. Członkowie organów Stowarzyszenia mogą być wybierani na kolejne kadencje.  

§ 29. 

1. Członkowie organów kolegialnych stowarzyszenia obejmują swe funkcje z chwila powołania 

przez uprawniony organ. 

2. Członkostwo ustaje w organach kolegialnych z chwilą upływu kadencji, śmierci, ustania 

członkostwa w stowarzyszeniu, bądź odwołania przez organ uprawniony do wyboru członków 

danego organu. 

3. Odwołanie z funkcji członka organu kolegialnego lub innej pełnionej funkcji następuje w 

przypadku: 

a) ZłoŜenia rezygnacji, 

b) Choroby lub utraty zdrowia powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji, 

c) Naruszenia postanowień niniejszego statutu, 

d) Skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo zagroŜone kara pozbawienia wolności, 

e) Systematycznego uchylania się od pracy w organach kolegialnych, 
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f) Rozwiązania stowarzyszenia. 

§ 30. 

1.Walne Zebranie jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na dwanaście miesięcy. 

3. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej czternaście dni przed terminem 

Walnego Zebrania, z zastrzeŜeniem zmiany lub rozszerzenia porządku obrad. 

4. Walne Zebranie członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 

5. Nadzwyczajne Zebranie członków zwołuje Zarząd: 

a) Z własnej inicjatywy. 

b) Na Ŝądanie członków Komisji Rewizyjnej. 

c) Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§ 31. 

1. Jeśli statut nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków stowarzyszenia jest władne do 

podejmowania uchwał: 

a). W pierwszym terminie w obecności ½ członków uprawnionych do głosowania. 

b). W drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Przy czym drugi termin moŜe być      

zwołany w formie ustnej po upływie 2 godzin po pierwszym terminie.  

§ 32. 

Walne Zgromadzenie: 

1. Określa główne kierunki działalności Stowarzyszenia, 

2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Zarządu. 

3. Wybiera prezesa i członków Zarządu oraz Komisję Rewizyjną. 

4. Udziela lub odmawia udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

5. Uchwala zmiany statutu. 

6. Uchwala rozwiązanie i likwidację Stowarzyszenia. 

 

7. Uchwala plany finansowe Stowarzyszenia i roczny budŜet. 

8. Nadaje członkostwo honorowe następcy.  

§ 33. 
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Z przebiegu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia sporządza się protokół, który podpisuje 

przewodniczący zebrania i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliŜszym Walnym Zebraniu 

Członków. Podjęte uchwały, sprawozdania, plany działania i inne materiały stanowią załączniki do 

protokołu. 

§ 34. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równej 

liczny głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.  

 

§ 35. 

1. W skład zarządu wchodzą: 

a) Prezes  

b) Wiceprezes  

c) Sekretarz 

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach 

§ 36. 

Do kompetencji zarządu głównego naleŜy: 

1. Kierowanie bieŜącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz 

wskazaniami i uchwałami Walnego Zgromadzenia. 

2. Powołanie w razie potrzeby sekcji przedmiotowych i zespołów roboczych oraz określenie ich 

regulaminów. 

3. Przyjmowanie członków zwyczajnych i członków wspierających. 

4. AngaŜowanie i zwalnianie pracowników. 

5. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 

6. Do waŜności umów i czynności prawnych obciąŜających majątek stowarzyszenia wymagany jest 

podpis dwóch członków zarządu. 

7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich 

8. Zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianach w statucie. 

 

 

9. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o składzie Zarządu, oraz miejscu 

zamieszkania jego członków, a takŜe o adresie siedziby Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu miesiąca od 

daty wyboru wprowadzenia zmian.  
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10. Udzielenie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie dokumentów dotyczących 

działalności Stowarzyszenia. 

11. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budŜetu Stowarzyszenia, oraz składanie 

sprawozdań z ich wykonania Walnemu zebraniu Członków. 

12. Zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych. 

13. Rozstrzygnięcie sporów miedzy członkami. 

14. Podejmowanie uchwał o działalności odpłatnej w wybranym obszarze działalności poŜytku 

publicznego. 

15. Wykonanie innych zadań wynikających ze Statutu, a nie przypisanych kompetencjom Walnego 

Zebrania Członków.  

16. Zatwierdzenie wyniku finansowego za rok obrotowy. 

17. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn. 

§ 37. 

Prezes Zarządu kieruje całokształtem prac Zarządu, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i zarządza 

majątkiem Stowarzyszenia.  

§ 38. 

1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niŜ raz na 

dwa miesiące.  

2. Przynajmniej raz w roku Zarząd organizuje posiedzenie w poszerzonym składzie z udziałem 

przewodniczących komisji sekcji tematycznych oraz zespołów roboczych.  

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Dla waŜności uchwał Zarządu wymagana jest 

obecność co najmniej ½ jego składu osobowego.  

4. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes, lub 

wyznaczony przez niego członek Zarządu. 

5. Przebieg posiedzenia Zarządu, nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu , oraz podjęte 

uchwały wpisuje się do księgi protokołów Zarządu. Protokół oznacza się numerem 

porządkowym w cyfrach arabskich łamanym przez czterocyfrowe oznaczenie roku 

kalendarzowego.  
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§ 39. 

1.Komisja rewizyjna w składzie 3-5 członków władzą kontrolującą działalność      Stowarzyszenia. 

Komisja rewizyjna wybiera się ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza 

w ciągu czternastu dni od daty Walnego Zgromadzenia. 

2. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

a). kontrola działalności merytorycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia; 

b). Kontrola gospodarki finansowej stowarzyszenia;- kontrola działalności gospodarczej 

Stowarzyszenia; 

c). Kontrola, o której mowa w § 29 pkt.2, ppkt, a, b, c winna być przeprowadzana przynajmniej raz w 

roku; 

d). Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia i składanie wniosków o udzielenie 

lub odmowę absolutorium Zarządowi; 

e). Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania lub posiedzenia Zarządu.  

f). Przeprowadzenia okresowych kontroli opłacania składek członkowskich. 

 

Rozdział VI 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 40. 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomość, ruchomości i fundusze. 

§ 41. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z : 

a). Wpisowego i składek członkowskich. 

b). Dotacji. 

c). Darowizn, spadków i zapisów oraz dochodów własnych działalności. 

d). Dochodów z majątku i imprez. 

e). Ofiarności publicznej. 

 

f). Dochodów z własnej działalności. 

g). Innych wpływów 
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2. Składki członkowskie powinny być wpłacenie do końca I kwartału kaŜdego roku. Nowo przyjęci 

członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

powiadomienia o przyjęciu na członka stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

4. Czynności prawnych w imieniu stowarzyszenia dokonują członkowie upowaŜnieni i przez Zarząd 

uchwałą. Zarząd ma prawo ustanawiać pełnomocnictwo w celu reprezentowania stowarzyszenia. Do 

reprezentowania stowarzyszenia, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu stowarzyszenia uprawnionych 

jest dwóch przedstawicieli Zarządu działających łącznie w tym Prezes działający z Wiceprezesem, lub 

członkiem Zarządu.  

5. Następujące czynności Zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania członków: 

a) Nabycie, zbycie lub obciąŜenie nieruchomości. 

b) Zaciąganie kredytów, poŜyczek. 

c) Rozporządzenie majątkiem stowarzyszenia o wartości wyŜszej niŜ 20 tys. zł. Lub zaciąganie 

zobowiązań przekraczających te wartość. 

d) Stowarzyszenie nie moŜe udzielać poŜyczek lub zabezpieczać zobowiązania majątkiem 

organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników, oraz osób, z 

którymi pracownicy pozostają w związku małŜeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa, lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa, lub powinowactwa drugiego stopnia, albo są 

związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej :osobami bliskimi”. 

e) Stowarzyszenie nie moŜe przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków 

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

trzecich, w szczególności jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 

f) Majątek stowarzyszenia nie moŜe być wykorzystywany na rzecz członków , członków organów 

lub pracowników oraz osób bliskich na zasadzie innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba, 

Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia.  

 

g) Stowarzyszenie nie moŜe dokonywać zakupu towarów na szczególnych zasadach lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, małŜonkowie jej organów lub 

pracownicy oraz osoby im bliskie. 
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h) Działalność poŜytku publicznego nie jest z zastrzeŜeniem art. 9ust i ustawy o organizacjach 

poŜytku publicznego, działalnością gospodarcza w rozumieniu przepisów o swobodzie 

działalności gospodarczej i moŜe być realizowana jako działalność nieodpłatna lub jako 

działalność odpłatna. 

i) Działalność odpłatna stowarzyszenia stanowi działalność gospodarczą, jeśli: 

• Wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust 1 ustawy o organizacjach poŜytku  

publicznego jest w odniesieniu do działalności danego organu jest wyŜsza od tego, jak 

wynika to z kosztów działalności, lub 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej, która jest zatrudniona przy 

wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej  poŜytku publicznego za okres 3 miesięcy 

przekracza 3 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa głównego Urzędu Statystycznego za rok 

poprzedni.   Poprzez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie w  ramach świadczenia 

pracy lub usług niezaleŜnie od sposobu nawiązania stosunku pracy, rodzaju i treści 

umowy cywilnoprawnej z osoba fizyczna.  

j) Stowarzyszenie nie moŜe prowadzić odpłatnej działalności pozytku publicznego i działalności 

gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności. 

k) Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na swoją działalność. 

l) O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd. 
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Rozdział VII 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 42. 

Uchwały w sprawie zmian statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby obecnych członków uprawnionych 

do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę osób. 

§ 43. 

W przypadku rozwiązania stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz wybiera 

Komisję Likwidacyjną w składzie 3-5 członków, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.  

 

§ 44. 

Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące zmian w statucie, zmian osobowych w składzie 

Zarządu oraz rozwiązaniu stowarzyszenia podlegają zgłoszeniu we właściwym sadzie rejestracyjnym 

 
§ 45. 

Pozostały po rozwiązaniu Stowarzyszenia majątek przeznaczony zostanie na cel określony w uchwale 

Walnego Zebrania Członków. 

 

 
 
 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 
§ 46. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy z dnia 7 kwietnia 

1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz 104, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 24 

kwietnia o działalności poŜytku publicznego.  
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