
 

 

S  T  A  T  U  T 
 
STOWARZYSZENIA NA RZECZ HARMONIJNEGO 
ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY 
„Nasze Dzieci” 

 

 

Postanowienia ogólne 
 

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie działając na mocy niniejszego statutu jest dobrowolnym społecznym 

zrzeszeniem nauczycieli i rodziców dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci będących 

podopiecznymi/uczniami  Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych  w 

Cieszynie, oraz osób zainteresowanych działaniem na rzecz placówki. 

 

§ 2 

 

Stowarzyszenie przyjęło nazwę: Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i 

Młodzieży „Nasze Dzieci”. 

 

 § 3 

 

Stowarzyszenie działa na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży w szczególności 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze szczególnym naciskiem na rozwój edukacyjny i 

psycho-fizyczny. 

 

§ 4 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, i przepisów ustawy z dnia 

07.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 885) oraz 

ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146) i posiada 

osobowość prawną.  

 

§ 5 

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych 

w Cieszynie. 



1. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia 

swoich spraw i realizacji celów może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może 

korzystać z pracy wolontariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 

§ 7 

 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

tym samym lub podobnym profilu działania oraz utrzymywać kontakty z osobami 

zamieszkującymi poza granicami kraju w ramach realizacji swoich zadań statutowych. 

Stowarzyszenie może  być członkiem związku stowarzyszeń, federacji, itp.  

 

 

II. Cele i sposoby realizacji 
 

§ 8 

 

1. Celami Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: 

 

a)  Inspirowania, aktywizowania i integrowania uczniów na rzecz wszechstronnego 

rozwoju szkoły. 

b) Wspierania aktywności i inicjatyw dzieci i młodzieży, umożliwiania im rozwijanie 

zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Dbanie o rozwój twórczy. 

c) Dokumentowania i popularyzowania dorobku szkoły, kultywowania tradycji 

oświatowych i kulturalnych szkoły. 

d) Kształtowania postaw świadomego odbioru dóbr kultury narodowej, poznawania dóbr 

kultury regionalnej oraz kultury innych narodów, mniejszości narodowych, etnicznych, 

wyznaniowych. 

e) Kształtowania postaw tolerancji wobec innych kultur oraz współdziałanie z 

regionalnymi ośrodkami kultury. 

f) Inicjowania działań propagujących szeroko rozumianą higienę zdrowia psychicznego. 

g) Wspierania rodziny w realizacji funkcji wychowawczej wobec niepełnosprawnego 

dziecka. 

h) Stwarzania możliwości rozwoju zawodowego młodzieży. 

i) Integrowania i aktywizowania społeczności lokalnej, szczególnie środowiska dzieci i 

młodzieży. 

j) Propagowania aktywnego i twórczego spędzania czasu w Ośrodku Szkolnym jak i 

czasu wolnego przez dzieci i młodzież oraz wspierania ich rozwoju psychofizycznego i 

sportowego. 

k) Popularyzowania wiedzy na temat edukacji, wychowania i problematyki 

niepełnosprawności. 

l) Inicjowania i organizowania ofiarności publicznej. 



 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.  

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną i nieodpłatną. 

 

§ 9 

 

Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest: 

1. PKD 10.71. Z - produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i 

ciastek  

2. PKD 10.85. Z - wytwarzanie gotowych posiłków i dań  

3. PKD 16.29.Z - produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z 

korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 

4. PKD 17.21. Z - produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z 

papieru i tektury 

5. PKD 17.29. Z - produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

6. PKD 18.12. Z - pozostałe drukowanie 

7. PKD 18.13. Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku  

8. PKD 18.14. Z - introligatorstwo i podobne usługi  

9. PKD 23.41. Z - produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

10. PKD 43.31. Z – tynkowanie 

11. PKD 43.33. Z - posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian  

12. PKD 43.34. Z - malowanie i szklenie  

13. PKD 43.39. Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  

14. PKD  52.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem  

15. PKD 56.21. Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering)  

16. PKD 58.14. Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  

17. PKD 58.19. Z- pozostała działalność wydawnicza  

18. PKD  72.20.Z-  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

społecznych i humanistycznych. 

19. PKD 85.10. Z- wychowanie przedszkolne  

20. PKD 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych. 

21. PKD 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

22. PKD 85.59.B pozaszkolne pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane. 

23. PKD 85.60.Z działalność wspomagająca edukację. 

24. PKD 86.90.D działalność paramedyczna. 

25. PKD 88.91.Z opieka dzienna nad dziećmi. 

26. PKD 88.99. Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

27. PKD 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

28. PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 
niesklasyfikowanych. 

 29. PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

 

 

§ 10 

 



1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego, w zakresie: 

 

1. PKD 10.71. Z - produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i 

ciastek  

2. PKD 10.85. Z - wytwarzanie gotowych posiłków i dań  

3. PKD 16.29.Z - produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z 

korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania 

4. PKD 17.21. Z - produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z 

papieru i tektury 

5. PKD 17.29. Z - produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

6. PKD 18.12. Z - pozostałe drukowanie 

7. PKD 18.13. Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku  

8. PKD 18.14. Z - introligatorstwo i podobne usługi  

9. PKD 23.41. Z - produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

10. PKD 43.31. Z – tynkowanie 

11. PKD 43.33. Z - posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian  

12. PKD 43.34. Z - malowanie i szklenie  

13. PKD 43.39. Z - wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych  

14. PKD  52.19.Z - pozostała działalność związana ze sportem  

15. PKD 56.21. Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców 

zewnętrznych (katering)  

16. PKD 58.14. Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  

17. PKD 58.19. Z - pozostała działalność wydawnicza  

18. PKD  72.20.z badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych. 

19. PKD 85.10. Z - wychowanie przedszkolne 

20. PKD 85.20.Z – szkoły podstawowe 

21. PKD 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych. 

22. PKD 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej. 

23. PKD 85.59.A – nauka języków obcych 

24. PKD 85.59.B pozaszkolne pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie 

sklasyfikowane. 

25. PKD 85.60.Z działalność wspomagająca edukację. 

26. PKD 86.90.D działalność paramedyczna. 

27. PKD 88.91.Z opieka dzienna nad dziećmi. 

28. PKD 88.99. Z- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

29. PKD 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 

            30. PKD 94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

 31. PKD 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

2. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów i usług 

wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności 

pożytku publicznego 

3. Cały dochód z działalności pożytku publicznego przeznaczony być może wyłącznie na 

realizację statutowych celów Stowarzyszenia.  

4.Zarząd decyduje o prowadzeniu działalności odpłatnej i nieodpłatnej w poszczególnych 

dziedzinach działalności.  



 

§ 11 

 

Sposobami realizacji celów Stowarzyszenia jest: 

1. Tworzenie i wyposażanie zaplecza dydaktycznego szkoły, poprzez założenie i 

prowadzenie specjalistycznych pracowni i warsztatów, pozwalających zdobyć wiedzę 

teoretyczną i praktyczną, potrzebną do samodzielnego życia. 

2. Prowadzenie dokumentacji zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także 

tworzenie systemów informacyjnych. 

3. Działalność w zakresie wsparcia, poradnictwa i terapii pedagogicznej, 

psychologicznej, zawodowej  i logopedycznej dla dzieci, młodzieży oraz rodziców i 

opiekunów dzieci niepełnosprawnych. 

4. Prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej społecznej degradacji. 

Tworzenie i realizacja programów profilaktycznych, dostosowanych do 

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. 

5. Realizowanie działań psychoedukacyjnych, współpraca z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi dla dzieci i młodzieży. 

6. Współpraca z poradniami prowadzącymi terapię i psychoterapię w zakresie wspierania 

rozwoju dzieci i młodzieży. 

7. Działalność w zakresie rozwoju zawodowego młodzieży. 

8. Organizowanie spotkań z młodymi osobami niepełnosprawnymi, które osiągnęły 

sukces na rynku pracy, współpraca z Urzędem Pracy, stwarzanie możliwości podjęcia 

pracy. 

9. Działalność sportowo-rekreacyjna. 

10. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i szkoleniowej w zakresie 

edukacji, wychowania i problematyki niepełnosprawności. 

11. Nawiązywanie szerokiej współpracy ze środowiskiem lokalnym i osobami 

fizycznymi, prawnymi z kraju i zagranicy w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia. 

12. Pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie środków finansowych oraz rzeczowych 

na realizację celów Stowarzyszenia. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju 

bazy materialnej, technicznej i organizacyjnej służącej dobru szkoły. 

 

 

III. Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 
 

§ 12 

 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, nie 

pozbawione praw publicznych będące obywatelami polskimi.  

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy, bez względu na miejsce 

zamieszkania.  

3. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z 

czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu większość 

muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych..  

4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

 

 

 



§ 13 

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 

1. członków zwyczajnych, 

2. członków wspierających, 

3. członków honorowych. 

 

§ 14 

 

Członkami Stowarzyszenia są: 

 

1. Członkowie założyciele, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego 

członkami zwyczajnymi, 

2. Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie oraz osoby wymienione w par. 12 ust. 3 

posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, akceptujące cele 

Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską. 

3. Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną 

na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego 

przedstawiciela.  

4. Członkowie honorowi - nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za 

wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.  

 

 

§15 

 

1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po 

spełnieniu warunków opisanych w § 14 niniejszego Statutu.  

2. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne 

Zebranie Członków.  

 

§ 16 

 

1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:  

 

a) Czynne i bierne prawo wyborcze, z obostrzeniami wynikającymi z zapisu par. 12 ust. 

3,  

b)  Prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz 

Stowarzyszenia,  

c) Prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej,  

d) Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,  

e) Prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze 

Stowarzyszenia, 

f) Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo 

odwołania się do Sądu Koleżeńskiego. 

 

 

2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :  

 



a) Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia 

Stowarzyszenia,  

b) Dbać o jego dobre imię,  

c) Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,  

d) Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia,  

e) Terminowo opłacać składki członkowskie, 

 

3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za 

wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.  

 

§ 17 

 

1. Członkostwo ustaje wskutek: 

 

a) Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego Zarządowi 

Stowarzyszenia.  

b) Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia z 

powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.  

c) Wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia za działanie na 

szkodę Stowarzyszenia lub niezgodne ze statutem względnie z zasadami 

współżycia społecznego.  

d) zalegania z opłatą członkowską przez okres 12 miesięcy, co jest równoznaczne z 

rezygnacją z członkostwa w Stowarzyszeniu. 

e) Śmierci członka. 

f) Utraty osobowości prawnej.  

 

2. O  wykreśleniu bądź wykluczeniu członka Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członka na 

piśmie w terminie 7 dni od podjęcia odnośnej decyzji. 

3. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

uchwały (zawiadomienia) o wykluczeniu. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie Członków 

w wyniku rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 3 jest ostateczna. 

 

 

IV. Władze Stowarzyszenia 
 

§ 18 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są : 

 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

b) Zarząd Stowarzyszenia 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

2. Kadencja wszystkich władz trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 

jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

 



 

V. Walne Zebranie Członków 
 

§ 19 

 

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia. Może być zwyczajne lub 

nadzwyczajne.  

3. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 2 

lata, a sprawozdawcze raz na rok., najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach.  

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

 

a/ z własnej inicjatywy, 

 

b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

 

c/ na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. 

 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 

członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty 

zgłoszenia żądania. 

  

7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 

może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.  

 

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:  

 

a/ uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia, 

 

b/ ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji, 

 

c/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

 

d/ ustalanie liczby, wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 

 

e/ udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, 

 

f/ podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd, 

 

g/ ustalanie wysokości składek członkowskich 

 

h/ podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do związków stowarzyszeń 

krajowych i międzynarodowych. 

 

i/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

 



j/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania 

Członków, 

 

 

 

§ 20 

 

1. W walnym zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni natomiast 

członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział osoby zaproszone. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd Stowarzyszenia 

zawiadamia pisemnie wszystkich członków przynajmniej na 14 dni przed terminem 

Walnego Zebrania. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, 

odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności 

członka honorowego Stowarzyszenia, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.  

5.  Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się - w razie ponownego ich 

wyboru - ilości kadencji.  

 

 

§ 21 

 

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego Zebrania musi określać porządek  

obrad. 

 

 

VI. Zarząd 
§ 22 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 1-3 członków, wybranych na Walnym Zebraniu, w 

tym z Prezesa i Wiceprezesa. Zarząd wybrany na Walnym Zebraniu, konstytuuje się na 

pierwszym posiedzeniu po wyborach.  

2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat członka 

Zarządu wygasa.  W takiej sytuacji Zarząd może uzupełnić skład osobowy Zarządu 

poprzez  dokooptowanie do swego grona nowego członka spośród kandydatów 

zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności 

uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 

1/3 składu Zarządu. W innych sytuacjach powoływane jest Walne Zebranie. 

3. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 

Zebraniami.  

4. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział osoby zaproszone 

z głosem doradczym. 

 

§ 23 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. 



2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę bieżących potrzeb. 

 

§ 24 

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

 

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

2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i Uchwałami 

Walnego Zebrania. 

3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia 

zgodnie z kierunkami uchwalonymi przez Walne Zebranie. 

4. Przygotowanie budżetu i sprawozdania finansowego. 

5. Przyjmowanie i skreślenie z listy członków zwyczajnych i wspierających. 

6. Występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego 

Stowarzyszenia. 

7. Powołanie komisji problemowych lub sekcji w miarę potrzeb, w tym zakresie oraz 

nadzorowanie ich działalności. 

8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia. 

9. Rozpatrywanie ewentualnych sporów miedzy członkami, wynikłych w ramach 

działalności Stowarzyszenia. 

10. Występowanie do właściwych władz o uhonorowanie wyróżniających się członków i 

pracowników odznaczeniami państwowymi lub regionalnymi i nagrodami. 

11. Zwoływanie Walnego Zebrania. 

12. Wykonywanie innych czynności dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia. 

13. Przyjmowanie członków zwyczajnych, członków wspierających będących 

cudzoziemcami. 

14. Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków. 

 

§ 25 

 

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu Stowarzyszenia. 

 

VII. Komisja Rewizyjna 
 

§ 26 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym z 

Przewodniczącego Komisji. Komisja Rewizyjna  wybrana na Walnym Zebraniu, 

konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach. 

2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze 

Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – 

mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku 

może być uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na 

Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.  

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. 

 

 



§ 27 

 

1. Komisja Rewizyjna sprawuje bieżącą kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia 

ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, gospodarczej, zgodność 

działalności ze statutem i obowiązującymi przepisami. 

2. Komisja   Rewizyjna  ma  prawo  występować   do   Zarządu   Stowarzyszenia   z  

    wnioskami pokontrolnymi, z żądaniem wyjaśnień. 

   

§ 28 

 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu  

Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie z całokształtu swej działalności na 

Walnym Zebraniu i występuje z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia  

absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia, być spokrewnieni 

i spowinowaceni lub pozostawać w podległości służbowej z członkami innych 

władz Stowarzyszenia, 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 

umyślnej, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości określonej na podstawie art. 20 pkt 4 

c ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146) 

 

 

VIII. Majątek Stowarzyszenia 
 

§ 29 

 

Majątek Stowarzyszenia może się składać : 

 

1. Majątku ruchomego i nieruchomego. 

2. Funduszów. 

 

Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia. 

 

 

§ 30 

 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się : 

 

1. Wpływy ze składek członkowskich. 

2. Dotacje, darowizny, zapisy i spadki. 

3. Wpływy ze zbiórek i imprez publicznych. 

4. Wpływy z ofiarności publicznej. 



5. Inne wpływy wynikające ze statutowej działalności stowarzyszenia. 

 

 

§ 31 

 

Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się: 

a) udzielania pożyczek i zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników, a 

także osób bliskich dla pracowników, tj. osób z którymi pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego 

stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz 

Stowarzyszenia oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie 

to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków władz 

Stowarzyszenia oraz pracowników, a także osób bliskich dla pracowników, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie 

bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz oraz pracownicy, a także 

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

wyższych niż rynkowe. 

 

IX. Obowiązki Informacyjne 
§ 32 

 

1. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, oraz 

podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym 

sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty. 

2. Stowarzyszenie sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy 

obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości. 

Przepisy o 

rachunkowości stosuje się odpowiednio. 

3. Do zakresu sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące 

zakresu sprawozdań składanych przez fundacje. 

4. Stowarzyszenie, niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów odrębnych, 

przekazuje 

ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania, o których mowa 

w 

ust. 1 i 2. 

 

X. Reprezentacja Stowarzyszenia 
§ 33 

 



Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz, zaciągania zobowiązań finansowych 

i składania oświadczeń woli upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.  

 

XI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 34 

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 

kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1 ogólnej liczby członków. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

§ 35 

 

1. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w 

obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych i dla swej ważności 

wymaga 2/3 głosów.  

2. Walne Zebranie ustala tryb likwidacji Stowarzyszenia, podejmuje uchwałę o prze 

znaczeniu majątku Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.   

3.  Po likwidacji majątek stowarzyszenia może zostać przeznaczony wyłącznie na realizację 

celów statutowych, w szczególności w postaci wsparcia finansowego organizacji 

pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, oraz osób prawnych i 

jednostek organizacyjnych 

działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe 

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 

 

XII. Postanowienia końcowe 
 

§ 36 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Ustawy Prawo o 

Stowarzyszeniach. 

 

§ 37 

 

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą rejestracji Stowarzyszenia lub jego zmian. 

 

 

Cieszyn, dnia 15 kwietnia 2015 r. 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia:  
 

 


