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Rozdział I 
 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę - Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu 

Szkół  Zawodowych Nr 2 w Białymstoku „Świętojańska” zwane dalej 

Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem 

przyjaciół  zainteresowanych podejmowaniem różnego rodzaju 

inicjatyw w zakresie dalszego rozwoju Szkoły. 

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie 

„Świętojańska” 

 
 
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku Zespołu Szkół 

Zawodowych Nr 2 w Białymstoku pod adresem: ul. Świętojańska 1,  
15 - 082 Białystok. 

 
§ 2 

 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska,  
ze szczególnym uwzględnieniem miasta Białystok i województwa 
podlaskiego. 

 
§ 3 

 
Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony. 
 

§ 4 
 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2003 r. Nr 
96, poz. 873) oraz niniejszego Statutu. 
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§ 5 
 

Stowarzyszenie ma prawo używać odznak, pieczęci i pieczątek 
wyróżniających je spośród innych organizacji. Wzory odznak uchwala 
Walne Zebranie Członków. Wzory pieczęci i pieczątek Ustala Zarząd 
Stowarzyszenia. 

 
§ 6 

 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jej 
członków. Dla realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników oraz powoływać biura. 
 

 
 
 

Rozdział II 
 

Cele stowarzyszenia i sposoby działania 
 

§ 7 
 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz uczniów/słuchaczy 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku poprzez: 

1. wspieranie szkoły  w zakresie realizacji programu wychowawczego i 
profilaktycznego Szkoły, 

2. nawiązywanie współpracy z instytucjami oświatowymi oraz 
pozostałymi partnerami społecznymi, prywatnymi i publicznymi, 

3. wielokierunkowe inicjowanie, wspieranie i udzielanie pomocy w 
różnego rodzaju przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych i 
wychowawczych uczniów /słuchaczy Zespołu Szkół oraz 
wychowanków Internatu,  

4. wyrównywanie szans edukacyjnych  uczniów/słuchaczy Zespołu 
Szkół oraz wychowanków Internatu pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz stymulowanie 
rozwoju uczniów/słuchaczy szczególnie uzdolnionych, 

 
5. promowanie edukacji sportowej i szerzenia kultury fizycznej, 
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6. promowanie  i organizowanie  wolontariatu wśród uczniów/słuchaczy 
Szkoły, 

7. promowanie przedsięwzięć służących uczeniu się przez całe życie, 

 
§ 8 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Działalność nieodpłatną: 

a) wspomaganie Szkoły w zakupie pomocy dydaktycznych i 

pozostałego wyposażenia, remontów pomieszczeń i obiektów 

szkolnych, współpracę w rozszerzaniu oferty edukacyjnej dla 

uczniów Szkoły, wyrównywanie szans , edukacyjnych, 

b) promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły, 

c) popularyzowanie historii, tradycji i osiągnięć uczniów/słuchaczy 

Zespołu Szkół oraz dorobku wychowanków Internatu, 

d) działalność charytatywną na rzecz uczniów w trudnej sytuacji 

życiowej i materialnej, 

e) współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi, 

których cele i zadania są zbliżone do celów Stowarzyszenia, 

f) pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia 

g) prowadzenie witryny internetowej jako środka informacji 

działalności Szkoły i Stowarzyszenia, 

 

2. Działalność odpłatną: 

a) działalność wychowawczą, kulturalną, rekreacyjną, sportową i 

turystyczną na rzecz młodzieży, w tym poprzez organizowanie 

imprez, cyklicznych zajęć i projektów oraz akcji charytatywnych i 

integracyjnych środowiska rodziców, nauczycieli, uczniów / 
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słuchaczy, absolwentów Zespołu Szkół, wychowanków Internatu i 

środowiska lokalnego, 

b) opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych, 

informacyjnych i promocyjnych, 

 
 

§ 9 
 

Statut Stowarzyszenia zabrania : 

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. 
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Rozdział III 
 

Członkowie ich prawa i obowiązki 
 

§ 10 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków założycieli,  

b) członków zwyczajnych,  

c) członków wspierających,  

d) członków honorowych. 

2. Członek założyciel jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. 

3. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być nauczyciele  
i pracownicy Zespołu Szkół, rodzice, pełnoletni uczniowie, 
absolwenci szkoły, lokalni mieszkańcy - jednym słowem wszyscy, 
którzy chcą realizować wspólnie ustalone cele. 

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna 
lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która 
zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub 
merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez 
swojego ustanowionego, zgodnie ze statutem lub innym 
dokumentem, przedstawiciela. 

5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła 
wkład w rozwój idei stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób 
wniosła zasługi dla Stowarzyszenia lub Zespołu Szkół czy Internatu. 

 
§ 11 

 
1. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną 

deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, której treść i wzór 
ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały 
Zarządu podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy Zarządu, z dniem jej podjęcia. Uchwałę w sprawie 
nabycia członkostwa Zarząd podejmuje w terminie 30 dni od daty 
złożenia deklaracji. 
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3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków 
Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie 
składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia. Odwołanie 
rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

4. Członkostwo wspierające nadaje Zarząd na wniosek któregokolwiek 
organu Stowarzyszenia. 

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na 
wniosek Zarządu. 

 
§ 12 

 
1. Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,  

b) uczestniczenia w zebraniach i działalności Stowarzyszenia,  

c) zgłaszania opinii, propozycji, wniosków i postulatów dotyczących 
wszelkich przejawów działalności władz Stowarzyszenia. 

d) zgłaszania różnego rodzaju inicjatyw i form wykorzystania zadań 
statutowych Stowarzyszenia. 

e) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu  
o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia o wykluczeniu  ze 
Stowarzyszenia. 

2. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §13 
ust.1 pkt b) i c). 

 
§ 13 

 
1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu Walnego 
Zebrania Członków i uchwał władz Stowarzyszenia,  

b) przyczyniać się swoim udziałem do realizacji zadań statutowych 
Stowarzyszenia oraz propagować jego program,  
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c) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli  
i znaczenia Stowarzyszenia,  

d) regularnie opłacać składki członkowskie i inne zadeklarowane 
świadczenia,  

e) propagować ideę Stowarzyszenia oraz zjednywać mu członków  
i    sympatyków. 

2. Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia 
zwolniony jest od uiszczania składek członkowskich. 

 

 

§ 14 
 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. Rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi w formie pisemnej,  
po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec      
Stowarzyszenia. 

2. Śmierci członka. 

3. Wykluczenia w przypadku: 

a) rażącego naruszenia postanowień statutu, regulaminu i uchwał   
władz Stowarzyszenia, 

b) oczywistego działania na szkodę Stowarzyszenia, 

c) niepłacenia składek przez okres jednego roku bez należytego    
uzasadnienia, 

d) w wyniku prawomocnego wyroku sądu powszechnego 
orzekającego karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.  

 
§ 15 

 
1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały. 

2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka na piśmie  
o  wykluczeniu ze Stowarzyszenia. 



9 

 

3. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od 
daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie  
w siedzibie Stowarzyszenia. Odwołanie rozpatrywane jest na 
najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Decyzja Walnego 
Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
 

Rozdział IV 
 

Władze Stowarzyszenia 
 

§ 16 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są : 

         a) Walne Zebranie Członków,  

         b) Zarząd Stowarzyszenia, 

         c) Komisja Rewizyjna. 

2. Wybory do władz Stowarzyszenia o ile Walne Zebranie Członków 
nie postanowi inaczej,  odbywają się w głosowaniu jawnym. 

3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata licząc od dnia wyboru. 

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie. 

5. Członek władz Stowarzyszenia może złożyć rezygnację bez podania 
przyczyny. 

6. Członek władz Stowarzyszenia może zostać zawieszony  
w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie wykonuje 
przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny 
sposób zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia. 

7. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka władz, o których 
mowa w § 17ust.1 pkt b) i c), władzom Stowarzyszenia przysługuje 
prawo uzupełnienia swego składu. 

8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka 
Zarządu podejmuję Komisja Rewizyjna.  
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9. Zawieszony lub odwołany członek Zarządu ma prawo  
odwołać się do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem 
Zarządu Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od podjęcia przez Komisję 
Rewizyjną uchwały o zawieszeniu bądź odwołaniu członka Zarządu. 
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków, które podejmuje decyzję ostateczną w sprawie.  

10. Uchwałę o zawieszeniu lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej 
podejmuje Walne Zebranie Członków analogicznie jak stanowi § 17 
ust.9 statutu. 

11. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały 
wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku 
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 

 

§ 17 
 

Walne Zebranie Członków 
 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, 
może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd 
raz w roku nie później niż do końca II kwartału, a także co  
2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. 

3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w sposób 
wskazany w §18 ust. 7.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym 
czasie. Zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej 
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 
co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia 
wniosku.  

5. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbywa się 
raz na 2 lata. 

6. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym -  członkowie zwyczajni,  
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b) z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający oraz 
zaproszeni goście.  

7. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania Członków wraz  
z porządkiem  przesyła się członkom na adres mailowy przez nich 
podany najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zebrania 
Członków.  

8. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeżeli uczestniczy  
w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.  

9. W wypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków 
zwołanym w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków zwołuje 
się w drugim terminie, nie później jednak niż  30 dni od dnia 
pierwszego Walnego Zebrania Członków. W drugim terminie Walne 
Zebranie Członków jest prawomocne bez względu na ilość 
obecnych osób z zastrzeżeniem § 29 i § 30 ust.1 statutu. 

10. Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku, nie później niż do 
końca II kwartału. 

 
§ 18 

 
1. Walne Zebranie Członków każdorazowo dokonuje wyboru 

Prezydium w składzie od 2 do 4 osób, w tym Przewodniczącego  
i Sekretarza. 

2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący. 

3. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, za 
który odpowiedzialny jest Sekretarz. 

4. Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad 
Walnego Zebrania Członków z postanowieniami Statutu. 

 
§ 19 

 
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Do wyłącznych zadań Walnego Zebrania Członków należą: 

a)    wybór i odwołanie poszczególnych członków Zarządu oraz Komisji 
Rewizyjnej, 
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b) określanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia, 

c) rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu 
absolutorium, 

d) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych, 

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz Stowarzyszenia, 

f)  uchwalanie Statutu i  zmian w Statucie, 

g) uchwalanie i dokonywanie zmian w  regulaminach władz 
Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

h) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu 
likwidatorów a także zabezpieczeniu i rozdysponowaniu majątku 
Stowarzyszenia,  

i) wyznaczenie osoby do bieżącego kierowania Stowarzyszeniem na 
wypadek niemożności powołania Zarządu, 

j) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego. 

k) rozpatrywanie odwołań wykluczonych członków Stowarzyszenia 

l) uchwalanie wzorów odznak, wyróżnień i tytułów honorowych 
Stowarzyszenia. 

 
§ 20 
 

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd 
Stowarzyszenia, który powoływany jest do kierowania całą 
działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków oraz reprezentowania Stowarzyszenia na 
zewnątrz. 

2. Zarząd jest wybierany w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie 
Członków. 

3. Procedura wyboru zarządu Stowarzyszenia jest następująca: 

a) członkowie zarządu: nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej 
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 
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b) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani 
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

 

c) członkiem zarządu może być wyłącznie członek Stowarzyszenia, 

 

d) członkowie zarządu zostają wybrani spośród zgłoszonych 
kandydatur, 

e) kandydatów wskazują członkowie Stowarzyszenia, 

f) podczas głosowania każdy członek Stowarzyszenia może oddać 
jeden głos na poszczególnego członka Zarządu, 

g) funkcje zależą od liczby uzyskanych głosów w kolejności od 
największej do najmniejszej odpowiednio: prezes - pierwszy 
zastępca - drugi zastępca – sekretarz - skarbnik  lub wybrani 
członkowie zarządu ustalają podział funkcji między sobą,  

h) w przypadku gdy kilka osób ma tę samą liczbę głosów, podział 
funkcji uzgadniają między sobą lub członkowie Stowarzyszenia 
głosują ponownie tylko między tymi osobami. 

4. Zarząd składa się z 5 członków w tym Prezesa, dwóch zastępców, 
skarbnika i sekretarza. 

5. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Po upływie kadencji Zarząd pełni 
swoją funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu. 

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na kwartał. 

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub dwóch 
zastępców, z zastrzeżeniem ust. 9. W przypadku równej liczby 
głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu. 

8. Uchwała budżetowa zapada większością 2/3 głosów Zarządu. 

9. W posiedzeniu Zarządu może brać udział przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, ewentualnie upoważniony przez nich członek tych władz 
z głosem doradczym. 
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10. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia 
wymagane jest współdziałanie łączne dwóch członków Zarządu,  
w tym Prezesa lub jednego z zastępców prezesa. Do składania 
oświadczeń woli w pozostałych sprawach wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków Zarządu po osiągnięciu pisemnej 
opinii Komisji Rewizyjnej. 

  11. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać  
w każdym czasie. 

 
§ 21 

 
Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą 
działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności: 

1. Realizacja celów Stowarzyszenia, 

2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego 
imieniu  przez dwóch członków Zarządu działających łącznie z 
zastrzeżeniem §21ust.10 , 

3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

4. Zarządzanie majątkiem stowarzyszenia, 

5. Sporządzanie planów pracy i budżetu, 

6. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

7. Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków 
zwyczajnego lub nadzwyczajnego, 

8. Zwyczajne Walne Zebranie Członków  może być zwołane jako 
Sprawozdawcze lub jako Sprawozdawczo - Wyborcze 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się  
w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

c) na umotywowane żądanie co najmniej 10 członków zwyczajnych. 
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11. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej płatności 

12. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, 

13. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia. 

14. Podejmowanie decyzji o współpracy z innymi stowarzyszeniami,   
instytucjami i podmiotami prawnymi. 

15. Obradami zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w czasie jego 
nieobecności czyni to zastępca Zarządu. 

   16.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

17.Przebieg posiedzenia jest protokołowany, protokół podlega 
zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony 
protokół podpisuje Prezes Zarządu. 

18.Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin 
uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 22 
 

Komisja Rewizyjna. 
 

1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja 
Rewizyjna.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy, 
sekretarza oraz  2 członków wybieranych przez Walne Zebranie 
Członków w głosowaniu jawnym.  

3. Procedura wyboru Komisji Rewizyjnej jest następująca: 

a) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w 
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe, 
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c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie 
zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości 
kosztów nie wyżej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw  ogłoszone przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni; 

d) członkiem Komisji może być wyłącznie członek Stowarzyszenia, 

e) członkowie Komisji zostają wybrani spośród zgłoszonych  
kandydatur, 

f) kandydatów wskazują członkowie Stowarzyszenia, 

g)   podczas głosowania każdy członek Stowarzyszenia może oddać 
jeden głos na poszczególnego członka Komisji Rewizyjnej, 

h) funkcje zależą od liczby uzyskanych głosów w kolejności od 
największej do najmniejszej odpowiednio: przewodniczący –
zastępca – sekretarz - członek 1 - członek 2 lub wybrani 
członkowie  ustalają podział funkcji między sobą, 

i) w przypadku gdy kilka osób ma tę samą liczbę głosów, podział 
funkcji uzgadniają między sobą lub członkowie Stowarzyszenia 
głosują ponownie tylko między tymi osobami. 

  

4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez 
Walne Zebranie Członków. 

5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata. 

 
§ 23 

 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej 
nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności poprzez: 

1. Przeprowadzanie bieżącej i okresowej kontroli dokumentacji 
księgowej oraz innych dokumentów w celu zapewnienia zarówno 
prawidłowej gospodarki finansowej Stowarzyszenia, jak i jego 
działalności statutowej, 

2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia 
uchybień w działalności finansowej, jak i statutowej, określenie 
terminów oraz sposobów ich usunięcia, 
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3. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym 
Zebraniu Członków oraz wnioskowanie o udzielenie lub odmowę 
udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia, 

4. Rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia, 

5. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, 
zgłaszanych postanowień lub przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja 
dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować 
nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia, 

6. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia 
Zarządu Stowarzyszenia w przypadkach stwierdzenia niezgodnych 
z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia 
działań Zarządu. 

 
§ 24 

 
1. Komisja Rewizyjna rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji  

w drodze uchwał. 

2. Komisja Rewizyjna głosuje jawnie. Wyniki głosowania odnotowane 
są w protokole. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na wniosek członków Komisji 
może zarządzić głosowanie tajne. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu zwykłą 
większością głosów.  

5. Głosowania w sprawach personalnych oraz nad absolutorium dla 
Zarządu wymagają głosowania tajnego.  

6. Wniosek o absolutorium wymaga uchwalania bezwzględną 
większością głosów. 
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Rozdział V 
 

Wyróżnienia i kary 
 

§ 25 

Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są 
wyróżnienia. 

§ 26 
 

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia, 
Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar: 

a) upomnienia, 

b) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy, 

c) wykluczenia. 

2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia 
przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków  
w terminie 30 dni za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. 
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 
 

Rozdział VI 
 

Majątek  Stowarzyszenia 
 

§ 27 
 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a) składki członkowskie, darowizny, spadki i zapisy, 

b) odsetki bankowe,  

c) dochody z własnej działalności statutowej,  

d) dochody z ofiarności publicznej, 

e) dotacje budżetowe na zadania zlecone, subwencje, granty itp., 
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f) przychody ze środków Unii Europejskiej i Administracji 
Państwowej i Samorządowej uzyskiwane poprzez realizację 
projektów. 

g) inne przewidziane prawem źródła 

2. Zasady przyjmowania darowizn, spadków, zapisów i dotacji oraz 
zasady korzystania z ofiarności publicznej regulują odrębne 
przepisy.  

3. Wszystkie środki finansowe przechowywane są wyłącznie w banku 
na rachunku bankowym Stowarzyszenia. 

4. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. 

5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

 

Rozdział VII 
 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 28 
 
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie Członków  w głosowaniu większością 2/3 głosów w obecności 
co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do 
głosowania. 

 
§ 29 

 
1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne 

Zebranie Członków w głosowaniu tajnym większością 3/4 głosów  
w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 
uprawnionych do głosowania. 

2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia rozstrzyga się również  
o przeznaczeniu jego majątku. 

3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba, że  
w uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie Członków postanowi 
inaczej. 

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego 
Stowarzyszenia. 
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5. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy. 

 
 
 
 

Rozdział VIII 
 

Przepisy końcowe. 
 

§ 30 
 

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się 
stosownego postanowienia sądu  rejestrowego. 

Pierwsze Walne Zebranie Członków  po jego rejestracji zwołuje Zarząd 
wybrany na Zebraniu  Założycielskim Stowarzyszenia, zgodnie z 
postanowieniami  § 18 ust.3 niniejszego Statutu. 

§ 31 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie obowiązują 
przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach 
oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
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PODSTAWA PRAWNA: 
 

 Ustawa z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, 

poz. 855 z późn. zm.) 

 Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

 Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 

296 z późn. zm.) 

 Ustawa z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 

769 z późn. zm.) 

 Ustawa z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 

167, poz. 1398 z późn. zm.) 

 Ustawa z dn. 14 grudnia 2001 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym 

oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 2002 r., Nr 1, poz. 2 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) 

 Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) 

 


