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„STATUT STOWARZYSZENIA MIESZKAŃCY RAZEM” 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

  
§ 1  
Stowarzyszenie „Mieszkańcy Razem”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, funkcjonuje na podstawie 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) 
oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.  
  
§ 2   
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swych 
celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  
2. Siedziba Stowarzyszenia jest pod adresem: 05-080 Laski, ul. Trzech Sosen 8.  
  
§ 3  
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.  
  
§ 4   
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 
podobnym profilu działania.  
  

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

  
§ 5   
Celem Stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój gminy Izabelin, a w szczególności:  

1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnej; 
2. Wspieranie komunikacji między mieszkańcami i między nimi a władzą publiczną, troska o 

jakość i kulturę debaty publicznej; 
3. Wspieranie i koordynacja inicjatyw oddolnych; 
4. Inicjowanie i poprawa współpracy między środowiskami, organizacjami i instytucjami 

działającymi w gminie dla dobra wspólnego; 
5. Jawność działania administracji publicznej i monitorowanie jej działań, propagowanie tej idei 

wśród mieszkańców; 
6. Wsparcie merytoryczne władz publicznych poprzez identyfikowanie problemów, 

przygotowywanie propozycji rozwiązań i ocenę skutków podjętych decyzji; 
7. Rekrutacja i przygotowanie potencjalnych kandydatów do pracy na rzecz dobra wspólnego w 

organach władzy samorządowej i podległych jej jednostkach; 
8. Budowanie więzi mieszkańców z ich najbliższym otoczeniem, miejscowością, gminą, 

regionem i krajem ojczystym oraz poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne na 
wszystkich tych poziomach; 

9. Wspieranie i inicjowanie działań na rzecz mniejszości narodowych; 
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10. Rozwój gospodarczy gminy, jej zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury w oparciu o 
zasady zrównoważonego rozwoju; 

11. Wspieranie i inicjowanie działań w obszarze kultury, krajoznawstwa, turystyki oraz kultury 
fizycznej i sportu; 

12. Wspieranie i inicjowanie działań w obszarze ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

13. Wspieranie i inicjowanie działań w obszarze ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy 
społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej; 

14. Wspieranie inicjatyw i działań w obszarze bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 

15. Działalność na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów między społeczeństwami. 
 
§ 6  
 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności 
polegającej na: 

1. Opracowywanie, przekazywanie i upowszechnianie analiz, wniosków, postulatów, opinii i 
stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących gminy Izabelin, jej rozwoju i ogółu 
mieszkańców; 

2. Działalność informacyjną, edukacyjną, wychowawczą oraz wydawniczą; 
3. Udział w konsultacjach społecznych i inicjowanie takich konsultacji; 
4. Udział w procesie stanowienia prawa miejscowego przez władze samorządowe; 
5. Współpracę z samorządem gminnym, instytucjami państwowymi oraz organizacjami i 

stowarzyszeniami kompetentnymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia; 
6. Wspieranie grup i inicjatyw, których celem jest poprawa funkcjonowania gminy Izabelin; 
7. Informowanie społeczeństwa o planach i przedsięwzięciach gminy oraz nowych 

uregulowaniach prawnych związanych z celami Stowarzyszenia; 
8. Organizowanie debat, seminariów, warsztatów, pikników, festynów, jarmarków, kiermaszów, 

zawodów, wycieczek, koncertów, bali i innych imprez lokalnych 
9. Ogłaszanie konkursów na projekty i inicjatywy służące zrównoważonemu rozwojowi gminy 

Izabelin, w tym urbanistyczne, architektoniczne, z zakresu ochrony środowiska, edukacji, 
mediów, pomocy społecznej; 

10. Udział w wyborach samorządowych i referendach lokalnych poprzez rejestrację komitetu 
wyborczego, udzielenie poparcia komitetowi wyborczemu, kandydatom lub rozwiązaniom 
programowym; 

11. Przygotowywanie i udzielanie pomocy materialnej najbardziej potrzebującym 
12. Promocja i organizacja wolontariatu; 
13. Prowadzenie prac badawczych, w tym archiwalnych;  
14. Gromadzenie materiałów historycznych i pamiątek związanych z życiem mieszkańców i 

działalnością gminy Izabelin.  
 

 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

  
§ 7  
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną.  
2. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy 
przyznają zdolność prawną, może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.  
3. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy 
przyznają zdolność prawną, działa w Stowarzyszeniu przez swoje organy lub swojego przedstawiciela.  
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§ 8  
Członkowie dzielą się na:  

1) członków zwyczajnych,  
2) członków wspierających,  
3) członków honorowych.  

  
§ 9  
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 
i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.  
2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski oraz cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała i uzgodniła z Zarządem Stowarzyszenia udzielenie 
pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz Stowarzyszenia.  
4. Członkowie wspierający mogą być przyjmowani do Stowarzyszenia również na czas określony. 
Formy i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, a także termin udzielenia wsparcia, członkowie wspierający 
ustalają w porozumieniu z zarządem Stowarzyszenia.  
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój 
Stowarzyszenia lub realizację celów statutowych Stowarzyszenia.  
  
§ 10  
1. Członkowie zwyczajni i wspierający są przyjmowani w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, na 
podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, popartej przez dwóch czynnych członków zwyczajnych, 
zawierającej akceptację statutowych celów Stowarzyszenia oraz zobowiązanie do wypełniania 
wszystkich obowiązków wynikających ze Statutu, przepisów prawa i deklaracji członkowskiej. Zarząd 
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty 
wpłynięcia deklaracji członkowskiej. Uchwała zarządu Stowarzyszenia jest ostateczna.  
2. Przyznanie członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Walne 
Zebranie Członków podejmuje uchwałę w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu.  
  
§ 11  
1. Członek zwyczajny ma prawo do udziału w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności do:  

1) udziału w Walnych Zebraniach Członków oraz głosowania nad uchwałami przez nie 
podejmowanymi, a także kandydowania do organów Stowarzyszenia i wybierania członków 
organów Stowarzyszenia – jeżeli jego członkostwo nie jest zawieszone, 
2) uczestniczenia w zebraniach, debatach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,  
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,  
4) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.  

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:  
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów, przestrzegania 
Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
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2) uiszczenia opłaty wpisowej i regularnego opłacania składek członkowskich, a także innych 
świadczeń, do których spełniania na rzecz Stowarzyszenia się zobowiązał.  

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek powiadamiać Zarząd o każdej zmianie adresu miejsca 
zamieszkania, adresu pocztowego do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej. Pismo wysłane 
przez Stowarzyszenie do członka Stowarzyszenia na ostatni podany przez niego adres do korespondencji 
uważa się za skutecznie doręczone 14 dni od daty nadania. Email wysłany przez Stowarzyszenie do 
członka Stowarzyszenia na ostatni podany przez niego adres poczty elektronicznej uważa się za 
skutecznie doręczony w dniu wysłania.  
  
§ 12  
1. Członek wspierający i honorowy, posiada wszystkie prawa określone w § 11 ust. 1 Statutu, z 
wyjątkiem prawa głosu na Walnym Zebraniu Członków.  
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział w Walnych Zebraniach Członków i zabierać 
głos w kwestiach będących przedmiotem obrad.  
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych 
świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.  
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.  
5. Do członków wspierających i honorowych § 11 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio.  
  
§ 13  
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  

1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,  
2) śmierci członka będącego osobą fizyczną lub utraty zdolności prawnej przez osobę prawną 
lub inną jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność 
prawną,  
3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,  
4) wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia,  
5) pozbawienia członkostwa honorowego.  

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest zawieszone na skutek niewywiązania się z obowiązku opłacania 
składek członkowskich i staje się ponownie czynne z chwilą uregulowania wszystkich zaległych opłat.  
3. Skreślenie z listy członków następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej z własnej inicjatywy lub 
na wniosek Komisji Rewizyjnej, z powodu utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych,  
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na skutek uchwały Zarządu podjętej z własnej inicjatywy 
lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, z powodu zawinionego przez członka:  

1) działania sprzecznego z przepisami prawa, postanowieniami Statutu, regulaminami lub 
uchwałami władz Stowarzyszenia,  
2) działania na szkodę Stowarzyszenia,  
3) uchylania się od wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia; w odniesieniu do 
obowiązku opłacania składek wystarczającym powodem jest brak opłat za co najmniej dwa lata.  

5. Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa honorowego w razie 
działania przez członka honorowego na szkodę Stowarzyszenia.  
Uchwała Walnego Zebrania Członków następuje na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy 
co najmniej 10 czynnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  
6. Ustanie członkostwa w przypadkach określonych w:  
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1) ust. 1 pkt 1) – następuje z chwilą złożenia rezygnacji,  
2) ust. 1 pkt 2) – następuje z chwilą śmierci lub utraty zdolności prawnej,  
3) ust. 1 pkt 3) do 5) – następuje w chwili powiadomienia członka Stowarzyszenia o uchwale 
Zarządu lub Walnego Zebrania Członków.  

7. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić członka o skreśleniu lub 
wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia, a także o pozbawieniu członkostwa honorowego, z 
podaniem przyczyny i w przypadku, gdy uchwała była podjęta przez Zarząd  z pouczeniem o możliwości 
odwołania się do Walnego Zebrania Członków.  
8. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania do 
Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu.  
  
§ 14   
1. Wysokość i terminy opłacania składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych 
składek lub świadczeń jest ustalana przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały. Przedmiotowa 
uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia do dnia wejścia w życie kolejnej uchwały.  
2. Składki członkowskie mogą być należne za okresy miesięczne, kwartalne lub roczne.  
3. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni uiszczają opłatę wpisową i składkę w ciągu 14 dni od dnia 
otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.  
4. Zarząd ma prawo zwolnić członka z obowiązku opłacenia zaległych składek na wniosek 
zainteresowanego, jeżeli okres zaległości jest krótszy niż okres, za który składki zostały opłacone, i pod 
warunkiem wykonania pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia. 

  
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

  
§ 15   
Władzami Stowarzyszenia są:  

1) Walne Zebranie Członków,  
2) Zarząd,  
3) Komisja Rewizyjna.  

  

Walne Zebranie Członków 
  
§ 16  
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. Każdy czynny członek zwyczajny Stowarzyszenia ma jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.  
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:  

1) co najmniej połowy ogólnej liczby czynnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia,  
2) lub jeśli co najmniej połowa ogólnej liczby czynnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia 
potwierdziła w każdej dostępnej formie odbiór wiadomości o miejscu, dacie i porządku obrad. 

4. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków.  
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5. Członkowie Stowarzyszenia mogą brać udział i głosować na Walnym Zebraniu Członków przez 
pełnomocnika. Pełnomocnictwo takie powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie i 
dołączone do księgi protokołów.  
6. Walne Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub w innej miejscowości na 
terenie Gminy Izabelin.  
  
§ 17  
1. Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd.  
2. Zawiadomienie o dacie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania wysyła się członkom 
stowarzyszenia na wskazane przez nich adresy co najmniej na 14 dni przed odbyciem Walnego Zebrania 
pocztą poleconą lub pocztą elektroniczną.  
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  
4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. Zwyczajne Walne Zebranie 
Członków powinno odbyć się w najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.  
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zostać zwołane w razie potrzeby w każdym czasie.  
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy,  
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,  
3) na żądanie co najmniej 10 czynnych członków zwyczajnych.  

7. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt 2) i 3) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być 
zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z 
porządkiem obrad obejmującym co najmniej te kwestie, których żądają wnioskodawcy.  
8. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd 
nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w 
terminie 14 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną.  
9. Członkowie Stowarzyszenia, którzy wystosowali żądanie wskazane w ust. 7 punkt 3) niniejszego 
paragrafu są uprawnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków jeżeli Zarząd nie 
zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez nich odpowiedniego 
żądania.  
10. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania Członków jeżeli 
na Walnym Zebraniu Członków wszyscy czynni członkowie zwyczajni są obecni lub reprezentowani i 
żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały lub wniesienia poszczególnych 
spraw do porządku obrad.  
  
§ 18  
1. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem 
członek Zarządu, zaś w razie nieobecności wszystkich Członków Zarządu – Członek Komisji 
Rewizyjnej. Obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybrany uchwałą 
Walnego Zebrania Członków.  
2. Do zliczania głosów oddanych podczas głosowania oraz sprawdzania listy obecności Walne Zebranie 
Członków może powołać komisję skrutacyjną składającą się z co najmniej 2 osób.  
3. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach 
osobowych (z wyjątkiem wyboru Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków). Poza tym należy 
zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z czynnych członków zwyczajnych obecnych 
lub reprezentowanych na Walnym Zebraniu Członków.  
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4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zebranie Członków nie może powziąć uchwały, 
chyba że są na nim obecni lub reprezentowani wszyscy czynni członkowie zwyczajni i żaden z nich nie 
zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Członków oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, choćby nie były 
umieszczone w porządku obrad.  
5. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin obrad.  
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez 
Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i osobę sporządzającą protokół.  
7. Każda uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna i może zostać zaskarżona przez członka 
Stowarzyszenia do sądu.  
  
§ 19  
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności podejmowanie uchwał w 
sprawach:  

1) zmiany Statutu,  
2) ustalania liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
3) wyboru i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
4) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz 
sprawozdania finansowego  
5) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Komisji Rewizyjnej,  
6) absolutorium dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wykonywania przez nich 
obowiązków,  
7) wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub 
świadczeń;  
8) opłaty wpisowej należnej od nowo przyjętego członka zwyczajnego,  
9) odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,  
10) nadawania i pozbawiania członkostwa honorowego,  
11) w innych sprawach wniesionych pod obrady Zebrania,  
12) rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.  

2. Sprawy określone w ust. 1 pkt 4), 5) i 6) należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania 
Członków.  
3. Członek Stowarzyszenia nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej 
osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących:  

1) jego odpowiedzialności wobec Stowarzyszenia z jakiegokolwiek tytułu,  
2) udzielenia mu absolutorium z pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia,  
3) jego skreślenia lub wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia.  

  

Zarząd 
 
§ 20  
1. Zarząd składa się z od dwóch do sześciu członków.  
2. Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków. Do Zarządu wchodzą kandydaci, 
którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Zarząd wybiera spośród swych członków 
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Prezesa Zarządu. Zarząd może powierzyć pozostałym lub niektórym spośród swych członków funkcję 
Wiceprezesa(ów) Zarządu.  
3. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych.  
4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania 
Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez 
niego funkcji członka Zarządu.  
5. Członek Zarządu może zostać odwołany przez Walne Zebranie Członków w każdym czasie.  
6. W przypadku, gdy na skutek rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, Zarząd liczy tylko dwóch 
członków, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w terminie 31 dni od dnia 
rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, celem umożliwienia poszerzenia składu Zarządu. W razie 
gdyby Zarząd nie mógł zwołać lub nie zwołał Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w 
zdaniu poprzednim, Walne Zebranie Członków może również zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną 
albo przez dziesięciu członków Stowarzyszenia działających wspólnie.  
 
§ 21  
1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.  
2. Do zakresu działania Zarządu należy:  

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz (w stosunkach z osobami trzecimi) i w 
stosunkach z członkami Stowarzyszenia,  
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
3) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,  
4) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,  
5) realizacja celów statutowych i programu działania Stowarzyszenia,  
6) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  
7) sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania 
finansowego, o ile jest wymagane obowiązującymi przepisami,  
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie),  
10) zwalnianie z opłat członkowskich na warunkach określonych w § 14.4. 

3. Prawo reprezentowania Stowarzyszenia dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, w 
tym zaciągania zobowiązań majątkowych ze skutkiem dla Stowarzyszenia.  
  
§ 22  
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających 
łącznie.  
2. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie 
reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.   
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające 
zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.  
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, choćby jeden 
z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres 
zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.  
5. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia są w szczególności:  
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1) podjęcie decyzji o przyjęciu nowego członka Stowarzyszenia,  
2) podjęcie decyzji o skreśleniu lub o wykluczeniu członka Stowarzyszenia,  
3) podjęcie decyzji o wystąpieniu do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie lub 
o pozbawienie członkostwa honorowego.  

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
  
§ 23  
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.  
2. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin Zarządu, określający jego organizację i sposób 
wykonywania czynności.  
  

Komisja Rewizyjna 
  
§ 24  
1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio 
postanowienia § 20 ust. 2-5 Statutu.  
2. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego 
działalnością.  
3. Członek Zarządu, likwidator oraz zatrudniony w Stowarzyszeniu główny księgowy nie mogą być 
jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej. Powyższe ograniczenie stosuje się również do innych 
osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.  
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy jej członków, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.  
5. W przypadku gdy na skutek rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna 
będzie liczyła tylko dwóch członków, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w 
terminie 31 dni od dnia rezygnacji lub śmierci członka komisji Rewizyjnej, celem umożliwienia 
poszerzenia składu Komisji Rewizyjnej. W razie gdyby Zarząd nie mógł zwołać lub nie zwołał Walnego 
Zebrania Członków w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zebranie Członków może 
również zostać zwołane przez dziesięciu członków Stowarzyszenia działających wspólnie.  
  
§ 25  
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,  
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzanych kontroli,  
3) prawo żądania od Zarządu zwołania Walnego Zebrania Członków,  
4) prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadkach opisanych w § 17 Statutu,  
5) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,  
6) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych,  
7) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz z wyników 
oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego,  
8) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia 
absolutorium członkom Zarządu.  
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2. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna działająca kolegialnie może badać 
wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, a 
także dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.  
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 5) niniejszego paragrafu posiedzenie Zarządu powinno być 
zwołane nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.  
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni zostać powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia 
Zarządu.  
  
§ 26  
1. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.  
2. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia 
spraw Stowarzyszenia.  
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu. Walne Zebranie Członków może uchwalać 
regulamin Komisji Rewizyjnej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.  
  

Rozdział IV 
Majątek Stowarzyszenia 

  
§ 27  
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:  

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie od członków zwyczajnych,  
2) pomoc finansowa lub rzeczowa pochodząca od członków wspierających,  
3) dochody z majątku Stowarzyszenia,  
4) dotacje, subwencje, granty itp.,  
5) darowizny, zapisy i spadki,  
6) środki pochodzące z ofiarności publicznej.  

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.  
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności 
polegającej na: 
 

Rozdział VI 
Organizacja Pożytku Publicznego 

  
§ 28  
 W ramach swojej działalności Stowarzyszenie spełnia wymogi ustawy o organizacjach pożytku 
publicznego i wolontariacie. W związku z powyższym, zabrania się:  

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 
do członków Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia 
oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy 
Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej: 
"osoby bliskie"),  
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach 
innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego,  
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  

  

Rozdział VII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

  
§ 29  
Zmiana Statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości dwóch trzecich głosów.  
Postanowienia § 16 ust. 3 Statutu mają zastosowanie.  
  
§ 30  
1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga 
większości dwóch trzecich głosów. Postanowienia § 16 ust. 3 Statutu mają zastosowanie.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków może powołać 
likwidatorów oraz wskazać przeznaczenie majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia.  
 

Rozdział VIII 
Przepisy przejściowe 

  
 § 31  
1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą jego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.  
2. Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia jest uprawnione do wyboru pierwszego składu osobowego 
władz Stowarzyszenia.”  

 
 
Przewodniczący - Marek Słoń 
 
 
Protokolant – Jarosław Kępkowicz  


