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S T A T U T   

S T O W A R ZY S ZE N I A  P R Z Y J A C I Ó Ł   

GI M N A Z J U M N R  2 0  W  KA T O W I C A C H  –  

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 20 w Katowicach, zwane dalej Stowarzyszeniem jest 

zrzeszeniem osób działających na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz osób 

niepełnosprawnych. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.  

3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „SPG20”.  

4. Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa może uzyskać status organizacji pożytku 

publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie.  

 

§ 2 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.  

 

§ 3 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem Katowic i województwa śląskiego.  

2. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza 

granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  

 

§4 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane zostaje na czas nieokreślony.  

 

§ 5 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami 

pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach 

pełnej autonomii.  

§ 6 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków 

Stowarzyszenia. Do prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać 

pracowników lub zlecać wykonywanie usług osobom fizycznym lub prawnym lub jednostkom 

organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej  

2. Statutowa działalność stowarzyszenia może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna lub 

działalność odpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

3. Przedmiotem nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia jest: 

a. 85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 

b. 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 

c. 85.59.A  Nauka języków obcych 
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d. 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

e. 85.60.Z  Działalność wspomagająca edukację 

f. 86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

g. 88.99.Z  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

h. 90.04.Z  Działalność obiektów kulturalnych 

i. 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

4. Przedmiotem odpłatnej działalności Stowarzyszenia jest: 

a. 58.11.Z  Wydawanie książek, 

b. 58.14.Z  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

c. 58.19.Z   Pozostała działalność wydawnicza. 

5. Stowarzyszenie może utworzyć Biuro Zarządu, które będzie zapewniało bieżącą obsługę 

Stowarzyszenia. Biuro Zarządu jest powoływane i odwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Zarząd Stowarzyszenia uchwala Regulamin Pracy Biura. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 7 

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:  

a. promowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osób niepełnosprawnych, 

b. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy, 

c. wspieranie szkół, zwłaszcza – Gimnazjum nr 20 w Katowicach, pomoc Szkołom  

w pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich z przeznaczeniem na rozwój nauki, 

edukacji, oświaty, wychowania, oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

d. integracja lokalnego środowiska wokół spraw związanych z edukacją młodego pokolenia 

i przeciwdziałaniem bezradności i wykluczeniu społecznemu, 

e. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku 

lokalnym,  

f. inicjowanie, wspieranie i pomoc w realizowanych przedsięwzięciach edukacyjno-

kulturalnych,  

g. działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji 

europejskiej,  

h. wspieranie uzdolnionych uczniów w zdobywaniu wykształcenia i ich wszechstronnym 

rozwoju,  

i. pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw mających na celu organizowanie młodzieży 

szkolnej,  

j. promowanie wszelkich przedsięwzięć służących rozwojowi oświaty,  

k. współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi i oświatowymi oraz organizacjami 

społecznymi, młodzieżowymi i gospodarczymi w zakresie dotyczących celów 

stowarzyszenia,  

l. promowanie i popieranie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości 

edukacji, 

m. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży, 

n. promocja zdrowia wśród dzieci i młodzieży, 

o. wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wybitnie 

uzdolnionych, mających problemy z nauką oraz niepełnosprawnych,  

p. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej i międzynarodowej. 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
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a. organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych, wyrównawczych, kulturalnych, 

sportowych, rehabilitacyjnych, związanych z ochroną zdrowia, środowiska,  

b. organizowanie konkursów i wystaw szkolnych, 

c. organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów turystycznych i wakacyjnych, obozów, 

d. organizowanie specjalistycznej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i grup wsparcia 

dla uczniów i ich rodzin, zwłaszcza zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 

społecznym lub sprawiających problemy wychowawcze, 

e. organizowanie pomocy psychologicznej i grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, 

organizowanie szkoleń dla nauczycieli,  

f. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, pod warunkiem przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

g. finansowanie rozbudowy i remontów Szkoły, 

h. zakup pomocy dydaktycznych, książek, przyborów szkolnych, fundowanie nagród 

motywacyjnych, 

i. wspieranie finansowe i rzeczowe najuboższych uczniów oraz osób niepełnosprawnych, 

j. wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia, 

k. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych, 

l. organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, 

zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym, 

m. pomoc społeczną. 

 

Rozdział III  

Członkowie – prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa  

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym 

Stowarzyszenie. 

2. Członkiem Stowarzyszenia może być również cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:  

a. zwyczajnych,  

b. wspierających,  

c. honorowych. 

 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 

a. złoży deklarację członkowską na piśmie,  

b. przedstawi pozytywną rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. 

2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia.  

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, deklarująca 

pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  

4. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały 

Zarządu. 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  

6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków, na wniosek co 

najmniej 5 członków Stowarzyszenia.  

 

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają prawo:  
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a. korzystania z biernego i czynnego wyborach prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,  

b. korzystania z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia,  

c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,  

d. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia oraz co do 

działalności Stowarzyszenia.  

 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,  

b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  

c. regularnego opłacania składek, 

d. dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.  

 

§13 

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza 

tym przysługują im takie same prawa jak członkom zwyczajnym.  

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi dbają o dobre imię Stowarzyszenia i są zwolnieni ze składek 

członkowskich.  

 

§ 14 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:  

a. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,  

b. wykluczenia przez Zarząd:  

 z powodu naruszania prawa, statutu lub regulaminów lub nieprzestrzegania uchwał władz 

Stowarzyszenia,  

 z powodu notorycznego braku uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 

 z powodu niepłacenia składek przez okres co najmniej 6 miesięcy,  

 na uzasadniony pisemny wniosek co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.  

c. utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,  

d. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych oraz utraty osobowości prawnej 

przez osoby prawne, 

e. śmierci członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji osoby prawnej. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub  pozbawienia 

członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków  

w terminie 14 dni do dnia podjęcia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 

ostateczna. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zebranie Członków,  

b. Zarząd,  

c. Komisja Rewizyjna.  
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§ 16 

1. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybierani są przez Walne 

Zebranie Członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.  

2. W razie, gdy skład Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu  

w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonują odpowiednio pozostali Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W trybie tym 

można powołać nie więcej niż  dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Komisji 

Rewizyjnej.  

3. Członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni 

Stowarzyszenia. 

4. Prezydium Walnego Zebrania Członków składa się z Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

5. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator Stowarzyszenia odpowiada wobec tej 

organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub 

postanowieniami Statutu Stowarzyszenia, chyba że nie ponosi winy. 

6. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator Stowarzyszenia powinien przy 

wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej 

działalności. 

7. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator Stowarzyszenia wykonujący swoje 

obowiązki społecznie jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności. 

8. Jeżeli szkodę, o której mowa w ust. 5, wyrządziło kilka osób wspólnie, osoby te ponoszą 

odpowiedzialność solidarną. 

 

§ 17 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów bez względu na liczbę obecnych. Uchwały w przedmiocie odwołania 

Członków Zarządu lub Członków Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji są 

podejmowane bezwzględną większością głosów. 

2. Na wniosek co najmniej 5 zwyczajnych członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków 

Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o tajności głosowania. 

3. Uchwały pozostałych organów Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną 

większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku, gdy liczba 

członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Prezydium Walnego Zebrania Członków jest 

parzysta, przy równości głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa Zarządu, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 18 

Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

 

 

 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 19 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.  

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:  

a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,  

b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

4. Walne Zebranie 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 pocztą elektroniczną lub telefonicznie.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane 

przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek  
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co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i obraduje wyłącznie 

nad sprawami, dla których zostało zwołane. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu 

ulegnie zmniejszeniu poniżej minimalnej określonej w Statucie, każdy z pozostałych członków 

Zarządu jest uprawniony do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu 

uzupełnienia składu Zarządu. Termin i miejsce obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków 

Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni 

przed terminem zebrania, listem poleconym, pocztą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru, 

osobiście za potwierdzeniem odbioru, lub telefonicznie z odnotowaniem daty i godziny 

rozmowy oraz numeru telefonu. 

§ 20 

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalanie zmian statutu,  

c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia 

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,   

f. zatwierdzenie planu finansowego 

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 

Stowarzyszenia, 

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia w przypadku, o którym 

mowa wniosków § 24 ust. 3,  

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub 

jego władze,  

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,  

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach 

nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

n. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia; 

o. podejmowanie innych działań określonych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu 

lub Regulaminu Walnego Zebrania Członków. 

 

Zarząd 

§ 21 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, powołanym do kierowania bieżącą 

działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika i Sekretarza. 

W przypadku, gdy zarząd składa się z 3 członków, Wiceprezes Zarządu pełni funkcję 

Skarbnika lub Sekretarza Wiceprezes Zarządu może pełnić funkcję Skarbnika lub Sekretarza 

także wówczas, gdy liczba członków zarządu jest większa niż 3. 

3. Prezesa Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza wybiera Walne Zebranie Członków. Wiceprezesi 

Zarządu, Skarbnik i Sekretarz Stowarzyszenia są wybierani na wniosek Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia. Prezes Zarządu i Członkowie Zarządu nie wymienieni w zdaniu 

poprzedzającym są wybierani na wniosek złożony przez co najmniej 1 członka zwyczajnego 

Stowarzyszenia. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem 

kadencji dokonuje się kooptacji na zasadach określonych w § 16 ust. 2 Statutu. Zarząd określa 

jednocześnie funkcję tak wybranego Członka Zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.  

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa uchwalony przez Zarząd regulamin. 

6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe. 



 7 

 

§ 22 

1. Do kompetencji Zarządu należą:  

a. realizacja celów Stowarzyszenia, 

b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

c. sporządzanie planów pracy i budżetu,  

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia, 

f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

h. przyjmowanie i wykluczanie członków, 

i. sprawy związane z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, 

j. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia rezygnacji złożonej przez Członka  

lub Członków Zarządu, 

k. przygotowanie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego, o którym mowa  

w art. 23 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

l. podejmowanie innych działań określonych przepisami prawa lub postanowieniami 

Statutu lub Regulaminu Zarządu. 

m. przygotowywanie planu finansowego 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia 

ze szczególnym uwzględnieniem Zarządu Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego oraz sekretarza 

wybieranych bezwzględną większością głosów przez Walne Zebranie Członków.  

3. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do: 

a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 

b. żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz 

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.  

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie 

Członków. 

6. Osoby zasiadające w komisji rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą: 

a. być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości z tytułu zatrudnienia, być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

z winy umyślnej, 

b. otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, 

c. być członkami Prezydium Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 24 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrolowanie działalności Zarządu,  

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,  

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz Zebrania 

Zarządu,  

d. składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie lub nieudzielenie 

absolutorium dla Członków Zarządu Stowarzyszenia,  

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
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f. zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego, o którym mowa w art. 23 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

g. podejmowanie innych działań określonych przepisami prawa lub postanowieniami Statutu 

lub Regulaminu Komisji Rewizyjnej.  

2. Nie zatwierdzenie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania merytorycznego lub 

finansowego wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

3. W przypadku podjęcia przez Komisję Rewizyjną uchwały odmawiającej zatwierdzenia 

sprawozdania merytorycznego lub finansowego albo w przypadku nie podjęcia uchwały w 

przedmiocie zatwierdzenia ww. sprawozdań przez Komisję Rewizyjną, Zarządowi 

przysługuje prawo zwrócenia się do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwały  

w kwestii zatwierdzenia tych sprawozdań. 

4. Zarząd jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa  

w ust. 3: 

•   w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia odpowiedniej uchwały przez Komisję 

Rewizyjną lub  

•   w terminie 4 tygodni od dnia ich przekazania Komisji Rewizyjnej  

w przypadku, gdy Komisja Rewizyjna nie doręczy Zarządowi uchwały  

w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia ww. sprawozdań  

w ciągu 14 dni od dnia złożenia odpowiedniego wniosku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 25 

1.  Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

a. ze składek członkowskich,  

b. darowizn, spadków, zapisów, 

c. z dotacji, subwencji i dochodów z ofiarności publicznej, pod warunkiem przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, 

d. z dochodów z majątku Stowarzyszenia i prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, 

e. ze zgromadzonych kapitałów pieniężnych. 

2. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 1 pkt b winno 

uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przekazanych Stowarzyszeniu sum pieniężnych lub 

środków rzeczowych, z uwzględnieniem przepisów prawa i celów Stowarzyszenia. 

3. Wszystkie dochody uzyskane przez Stowarzyszenie z tytułu prowadzonej działalności mogą 

zostać wykorzystane wyłącznie na działalność statutową. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd.  

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli  

wymagane są podpisy co najmniej dwóch  członków Zarządu działających łącznie 

7. Czynności, które powodują powstanie zobowiązań finansowych przekraczających kwotę 

5.000,00 zł powinny zostać zatwierdzone uchwałą Zarządu  

8. Zabrania się podejmowania następujących czynności:  

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 
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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 majątku Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia 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 VI 

Postanowienia końcowe 

§ 26 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne 

Zebranie Członków podejmuje kwalifikowaną większością głosów - (dwóch trzecich 

głosów), bez względu na liczbę obecnych.”  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora 

lub likwidatorów. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy prawa,  

w tym Prawa o Stowarzyszeniach. 

 

 


