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STATUT Stowarzyszenia na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
Pełna nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM, nawa 

skrócona: Stowarzyszenie NOVUM, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.   
§ 2 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz postanowień niniejszego 

statutu. 
§ 3 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego. 
§ 4 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
§ 5 

Główną Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gorzów Wlkp.  
§ 6 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może również działać poza 
jej granicami. 

§ 7 
Stowarzyszenie może tworzyć oddziały terenowe, zakłady, filie, a także przystępować do spółek, 
łączyć się z innymi stowarzyszeniami oraz występować jako członek stowarzyszeń. 

§ 8 
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać wraz z innymi nagrodami i 
wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia. 

§ 9 
Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 
Rozdział II 

Cele i zasady działania stowarzyszenia  
§ 10 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a. pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób 

b. aktywizacja dzieci, młodzieży i osób starszych 

c. propagowanie idei i wiedzy na temat wolontariatu, wspieranie i realizacja innych projektów 
opartych na angażowaniu wolontariuszy, w tym osób starszych. 

d. promocja odpowiedzialnych i aktywnych postaw obywatelskich. 

e. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym 

f. wspieranie członków stowarzyszenia w samorozwoju, finansowanie szkoleń i kursów.  

g. ochrona i promocja zdrowia. 

h. działalność charytatywna zjawisk społecznych związanych z celami stowarzyszenia; 

i. Prowadzenie badań i analiz  

j. nauka, edukacja, oświata i wychowanie 

k. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;  

l. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym; 

m. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy; 

n. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 

o. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także 
działań wspomagających rozwój demokracji; 

p. promocja i organizacja wolontariatu; 
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q. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

r. działalność w zakresie dobroczynności 

s. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

t. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;  

u. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

v. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;  

w. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

x. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa 

y. upowszechnianie i ochrona praw dziecka; 

z. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i 
nieodpłatnej. 

 
 

3. Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i 
zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc 
rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji  
4. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona, jako działalność: 

a) ODPŁATNA w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 
formie: 

 działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 
94.99.Z) 

 organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,   (PKD 
93.29.Z), 

 prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych, 
(PKD 58.19.Z). 

 sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),  

 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 
47.19.Z), 

 sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach                      i 
targowiskach (PKD 47.89.Z), 

 ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B), 

 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21. 
Z), 

 pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29. Z), 

 przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30. Z), 

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
(PKD 74.90.Z), 

 pozostałe sprzątanie (PKD 81.29. Z), 

 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 

 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) 

 organizowanie i prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia, (PKD 85.59.B), 

 wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 

 wydawanie gazet (PKD 58.13.Z) 

 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 

 pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 

 działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) 

 pozostała sprzedaż (PKD 47.19.Z) 

 sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 
47.91.Z) 

 pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99. 
Z) 

 pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z) 
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 pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z) 
 

b) NIEODPŁATNA w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w 
formie: 
 

 działalności charytatywnej, w tym promocji i organizacji wolontariatu, (PKD 88.99.Z), 

 prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej służącej realizacji celów statutowych 
(PKD 58.19.Z) 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, (PKD 88.99.Z), 

 pomocy finansowej i rzeczowej, (PKD 88.99.Z), 

 organizowania i finansowania imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, (PKD 93.29.Z), 

 fundowania stypendiów, (PKD 88.99.Z), 

 wspierania udziału dzieci i młodzieży w koloniach i wycieczkach, (PKD 88.99.Z), 

 podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska (PKD 94.99.Z), 

 udzielania wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom dla wzmocnienia ich możliwości 
pozyskiwania środków na realizację wspólnych celów statutowych, (PKD 94.11.Z), 

 inicjowania i organizowania akcji mających na celu zbieranie środków finansowych i 
rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia, (PKD 94.99.Z),  

 artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03. Z), 

 Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, w staraniach o pracę, psychologicznej, 
informacyjnej i doradczej oraz innej osobom niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem 
społecznym oraz ich rodzinom. (PKD 94 99 Z) 

 działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01. Z), 

 działalności na rzecz rodziny, upowszechniania i ochrony praw dziecka, (PKD 88.99.Z), 

 działanie na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym (94.99.Z); 

  pozostałe  pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59. 

B) 
 Promocję problematyki i osiągnięć osób niepełnosprawnych. (PKD 94.99 Z)  
 wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 54.18. Z) 

 działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, 
w zakresie określonym w pkt 1-32, (PKD 94.11.Z). 

 pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, w tym: organizowanie akcji pomocowych, zakup 
żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego, (PKD 
88.99.Z). 

 
5. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym 

określenie przychodów, kosztów i wyników, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących 
rachunkowości. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie 
prowadzeniu działalności pożytku publicznego, natomiast za działalność nieodpłatną nie 
pobiera się wynagrodzenia 

6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, jako dodatkową w stosunku do 
działalności pożytku publicznego.  

 
Rozdział III 

Majątek i dochody Stowarzyszenia 

§ 11 
Majątek Stowarzyszenia stanowią aktywa wniesione do funduszu statutowego stowarzyszenia przez 
jego członków oraz środki wymienione w par. 13.  

§ 12 
Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 13 
Dochody Stowarzyszenia pochodzą z: 
1. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, 
2. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków i zapisów od osób fizycznych i prawnych, 
3. subwencji i dotacji od instytucji państwowych i osób prawnych, oraz z instrumentów finansowania 
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związanych z członkostwem naszego kraju w Unii Europejskiej.  
4. środków uzyskanych ze zbiórek publicznych, cegiełek, loterii, aukcji, imprez publicznych oraz     
odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych po uzyskaniu zezwoleń określonych 
właściwymi przepisami. 
5. składek od członków stowarzyszenia.  
6. Innych źródeł, niewymienionych wyżej. 
 

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów 
stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Cały dochód organizacji (nadwyżka 
przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego. 

§ 14 
Stowarzyszenie po uzyskaniu właściwych zezwoleń może posiadać konta w bankach za granicą, 
korzystać z usług zagranicznych instytucji finansowych, jak również zlecać obsługę interesów firmom i 
osobom zagranicznym. 

§ 15 
 

W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd Stowarzyszenia składa 
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza - i to jedynie wtedy, gdy w chwili 
składania takiego oświadczenia jest oczywiste, że stan czysty spadku znacznie przewyższa długi 
spadkowe. 

§ 16 
Zabrania się: 

a) 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”,                                                                         
b) 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,                                           
c) 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,                                                                                                       
d) 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 IV 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§ 17. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych i honorowych. 

§ 18. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca zdolność 
do czynności prawnych i polskie obywatelstwo. Członkami stowarzyszenia mogą być również osoby 
zamieszkujące poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.   

§ 19. 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba wymieniona w § 18, która złoży Zarządowi 
Oddziału lub Zarządowi Stowarzyszenia deklarację pisemną o wstąpieniu do Stowarzyszenia oraz o 
gotowości uiszczania ewentualnych składek członkowskich. Członkostwo nabywa się z datą złożenia 
deklaracji. W przypadku członków założycieli wystarczy wpis na protokole listy obecności na zebraniu, 
na którym postanowiono o utworzeniu stowarzyszenia.  

§ 20. 
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1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła szczególny wkład w 
rozwój idei Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd.  
2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa 
wyborczego oraz ma obowiązek poszanowania Statutu Stowarzyszenia. 

§ 21. 

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia. 

§ 22. 

1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 
1) śmierci członka, 
2) złożenia przez członka Zarządowi lub Zarządowi Oddziału pisemnego oświadczenia o wystąpieniu 
ze Stowarzyszenia. 
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd lub Zarząd Oddziału ze skutkiem od dnia śmierci 
członka lub złożenia przez niego oświadczenia o wystąpieniu. 

§ 23 

1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku: 
1) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, 
2) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia. 
2. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zebranie zarządu. Wniosek o jej podjęcie może złożyć  
członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 
3. Odpis uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zarząd doręcza zainteresowanemu członkowi 
w terminie 14 dni. Od uchwały o wykluczeniu służy zainteresowanemu odwołanie do Komisji 
Rewizyjnej w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia uchwały. 
4. Od uchwały odmawiającej wykluczenia organowi, który składał wniosek o wykluczenie, służy 
odwołanie do Zarządu w terminie jednego miesiąca od daty podjęcia uchwały. Jeżeli wniosek składał 
Zarząd Stowarzyszenia, termin biegnie od daty doręczenia mu odpisu uchwały. 
5. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia może do Stowarzyszenia przystąpić ponownie po upływie 
trzech lat od daty uprawomocnienia się uchwały w przedmiocie wykluczenia. 
6. Jeżeli członek Stowarzyszenia odmawia uiszczania składek lub faktycznie ich nie uiszcza przez 
okres sześciu miesięcy, Zarząd Oddziału pisemnie wzywa go do wypełnienia tego obowiązku, a w 
przypadku dalszej odmowy lub nieudzielenia w terminie dwóch miesięcy odpowiedzi, skreśla go z listy 
członków. Ust. 5 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 24. 

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo: 
1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia, 
2) wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia, 
3) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów, 
4) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia. 

§ 25. 

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 
1) przestrzegać statutu Stowarzyszenia, 
2) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele, 
3) regularnie opłacać składki członkowskie. 

 
 

Rozdział V 
Organy Stowarzyszenia 

§ 26 



 
6 

Organami Stowarzyszenia są: 
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia (zwala dalej Komisją).  
2. Zarząd Stowarzyszenia. 
3. Walne Zgromadzenie członków.  
 

§ 27 
 

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarząd Stowarzyszenia, Komisja 
Rewizyjna) trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością 
głosów 

2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą pełnić swoje funkcje przez dowolną liczbę 
kadencji.  

§ 28 
 

Komisja Rewizyjna jest organem opiniotwórczym, doradczym i nadzorczym odrębnym od organu 
zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy 
czym członkowie organu kontroli i nadzoru nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 
pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą również być skazani prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

§ 29 
W skład Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej Komisją wchodzi od 2 do 9 osób. Członków pierwszego składu 

Komisji powołują członkowie Stowarzyszenia na zebraniu założycielskim. Następnych członków Komisji na 
miejsce osób, które przestały pełnić tą funkcje lub dla rozszerzenia składu Komisji powołuje swą decyzją Komisja 
Rewizyjna.   

§ 30 
Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
kosztów poniesionych podczas pracy, jako Członek Komisji.  

§ 31 
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest bezterminowe i wygasa z chwilą śmierci, 
złożenia rezygnacji, sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności 
prawnych oraz odwołania. Odwołanie Członka Komisji Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku 
zaistnienia innych niż wskazane powyżej okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają 
bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez Członka Komisji Stowarzyszenia albo 
powodują utratę zaufania do danego Członka Komisji.  

§ 32 
Członkowie Komisji mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia i 
popularyzowania jej celów. 

§ 33 
Wszyscy członkowie Komisji mają równe prawa i obowiązki. 

§ 34 
Komisja pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji nie rzadziej niż raz 
w roku. 

§ 35 
Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu i 
terminie oraz porządku obrad. 

§ 36 
W posiedzeniach Komisji może uczestniczy przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 37 
Przewodniczący Komisji i Wiceprzewodniczący wybierany jest przez członków Komisji zwykłą 
większością głosów. Pierwszy Przewodniczący powoływany jest przez członków założycieli na 
zebraniu założycielskim. 

§ 38 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a przy równej ich liczbie decyduje głos 
Przewodniczącego, z tym, że dla prawomocności wymagana jest obecność, co najmniej połowy 
członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub jego zastępcy. 

§ 39 
Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół. 

§ 40 
W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby. 

§ 41 
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Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy: 
1. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Stowarzyszenia do Zarządu. 
2. Opiniowanie i zatwierdzanie wieloletnich i rocznych programów opracowanych przez Zarząd 
Stowarzyszenia, 
3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, 
4. Opiniowania i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
5. Podejmowanie inicjatyw w celu gromadzenia środków na cele Stowarzyszenia, 
6. Opiniowanie i zatwierdzanie wszelakich zmian wprowadzanych do statutu,                                         
7.Występowanie do Zarządu z wnioskiem o przyznawanie odznak, medali honorowych i wyróżnień dla 
osób fizycznych i prawnych zasłużonych dla Stowarzyszenia.                                                                    
8. Odwołanie Członków Zarządu i podejmowanie decyzji o wysokości wynagrodzenia dla członków 
Zarządu za ich pracę.  

§ 42 
Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem liczy od 2 do 5 osób i jest powoływany przez członków 
założycieli stowarzyszenia podczas zebrania założycielskiego na czas nieokreślony. Kolejnych 
członków powołuje sam zarząd. Członkowie tego organu nie mogą być skazani prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 43 
Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy. 

§ 44 
Decyzję o wysokości wynagrodzenia Zarządu podejmuje Komisja.  

§ 45 
Wynagrodzenie Członków Zarządu i pracowników biura Stowarzyszenia będzie wypłacane wyłącznie 

z wypracowanych środków.  
§ 46 

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania przez Komisję, rezygnacją Członka z pełnienia 
funkcji bądź śmierci. 

§ 47 
Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa. Pierwszy Prezes i Wiceprezes wybierani są 
przez członków założycieli na zebraniu założycielskim.  

§ 48 
Do Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji we 
wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 

§ 49 
Zarząd może wyznaczonej osobie udzielić pisemnego pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do 
reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i podejmowania wszelakich decyzji w jego imieniu pod 
warunkiem, że ta osoba na piśmie weźmie pełną odpowiedzialność finansową i merytoryczną za 
swoje decyzje. 

§ 50     
Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 51 
Do ważnego podjęcia uchwały wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w 
tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

§ 52 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. 

§ 53 
Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków 
zarządu. 

§ 54 
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, oświadczenia woli w jego imieniu, zawierania 

umów, składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych uprawniony jest 

prezes zarządu jednoosobowo (poza zaciąganiem zobowiązań przekraczających 10 000 zł, kupnem i 

sprzedażą nieruchomości, zawarciem umowy kredytu lub pożyczki) lub dwóch członków Zarządu 

działających łącznie w tym Prezes lub wiceprezes albo jednoosobowo osoba wskazana w paragrafie 

49. 

§ 55 
Do zakresu działań Zarządu należy: 
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2. sprawowanie Zarządu majątkiem Stowarzyszenia, 
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3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Stowarzyszenia 
4. podejmowanie decyzji dotyczących przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów, 
5. tworzenie i znoszenie zakładów Stowarzyszenia i innych jej jednostek organizacyjnych, 
6. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz 
ustalanie wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Stowarzyszenia 
zatrudnionych w działalności statutowej Stowarzyszenia oraz w działalności gospodarczej, 
7. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz rocznych sprawozdań finansowych i 
przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Stowarzyszenia, 
8. podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej.  
 

§ 56 
 
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu 
Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym –  zaproszeni goście. 

§ 57 
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

§ 58 
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. 
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed 
terminem zebrania. 

§ 59 
Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane 
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 
ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

§ 60 
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w 
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. 

§ 61 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  
2) uchwalanie zmian statutu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) uchwalanie budżetu, 
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego 

władze, 
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie 
zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 62 
Uchwałę w sprawie zmian w statucie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

§ 63 
Decyzję o likwidacji podejmuje zarząd stowarzyszenia po otrzymaniu pozytywnej opinii Komisji 
Rewizyjnej.  

§ 64 
Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się na realizację celów statutowych 
stowarzyszenia.   

§ 65 
Likwidację przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 66 
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Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Krajowy Rejestr Sądowy. 


