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TEKST JEDNOLITY STATUTU 

Z DNIA 10 LISTOPADA 2020 ROKU 

STOWARZYSZENIA SOS KOTY MIELEC Z SIEDZIBĄ W MIELCU 

 

PO ZMIANACH DOKONANYCH W DRODZE UCHWAŁY W DNIU 10 LISTOPADA 2020 ROKU PRZEZ ZEBRANIE 
CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę SOS KOTY Mielec. W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest 
Stowarzyszeniem.  

2. Stowarzyszenie SOS KOTY Mielec jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działa na podstawie 
obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów: 

a. Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach 

b. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz niniejszego Statutu.  

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
powiatu mieleckiego. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość: Mielec. 

3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem 
tamtejszego prawa. 

4. Na terenie swojej działalności Stowarzyszenie może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa za granicą. 

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. 

2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek 
Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci, symboli i odznak według wzorów ustalonych przez 
Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie może przystępować do związku stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych. 

2. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, których 
cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia. 

3. Członków Stowarzyszenia obowiązują przepisy i decyzje organizacji międzynarodowych, do których należy 
Stowarzyszenie, o ile nie pozostają w sprzeczności z prawem polskim. 
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Rozdział II. Cele i środki działania 

 

§ 6 

1. Celami Stowarzyszenia jest działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt w szczególności 
poprzez: 

a) wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt, w tym opieka nad 
zwierzętami porzuconymi i potrzebującymi opieki, prowadzona w azylach, domach tymczasowych, 
schroniskach i przytuliskach, propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania populacji zwierząt oraz 
realizacja programu sterylizacji i kastracji; 

b) niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, w szczególności poprzez leczenie, 
umieszczanie ich w schroniskach, przytuliskach, hotelach dla zwierząt, domach tymczasowych i 
azylach, udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym, 
współpracę z placówkami i osobami fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym; 

c) organizowanie pomocy weterynaryjnej potrzebującym zwierzętom polegającej na ich leczeniu – w tym 
profilaktyce, diagnostyce i rehabilitacji zwierząt pozostających zarówno pod opieką Stowarzyszenia, 
jak i pod opieką osób prywatnych, których sytuacja finansowa uniemożliwia sfinansowanie stosownych 
zabiegów weterynaryjnych; 

d) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, naukowej, informacyjnej, propagandowej, 
profilaktycznej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska oraz prawidłowej opieki nad 
zwierzętami, prowadzenie i organizowanie edukacji pro-zwierzęcej, pro-zwierzęcy lobbing, 
współpraca z organizacjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt; 

e) działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom nowych opiekunów); 

f) pomoc kotom wolno żyjącym, bezdomnym i schroniskowym; 

g) sterylizacje i kastracje kotów wolno żyjących; 

h) występowanie z inicjatywami oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących 
zwierząt; 

i) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami; 

j) działalność interwencyjna w ramach obowiązujących przepisów prawa, poprzez ściganie i ujawnianie 
przestępstw przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt oraz wykonywanie praw pokrzywdzonego; 

k) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Stowarzyszenia; 

l) promocja, organizacja i wspieranie wolontariatu; 

m) ochrona praw zwierząt; 

n) ochrona środowiska i ochrona zwierząt; 

o) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 

 

§ 7 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) współpracę z placówkami (schroniskami, azylami, przytuliskami, domami tymczasowymi) i osobami 
fizycznymi niosącymi pomoc zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i porzuconym oraz wspieranie 
takich placówek i osób;  

b) poszukiwanie i znajdowanie zwierzętom nowych domów (działalność adopcyjna) i domów 
tymczasowych;  

c) umieszczanie porzuconych zwierząt w domach tymczasowych, schroniskach, azylach, przytuliskach; 

d) prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt przede wszystkim 
poprzez propagowanie i realizowanie programu kastracji i sterylizacji zwierząt; 

e) pomoc opiekunom pomagającym kotom wolno żyjącym; 

f) zbieranie środków finansowych i rzeczowych (karmy, rzeczy) na potrzeby Stowarzyszenia; 
pozyskiwanie, rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych;  
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g) organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych służących budowaniu społecznej świadomości o 
prawach zwierząt, przyczynach bezdomności, sposobach rozwiązywania tego problemu, korzyściach 
płynących z zabiegów sterylizacji i kastracji;  

h) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz 
osobami fizycznymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i skrzywdzonym, 
oraz innymi organizacjami, współpraca z którymi może przyczynić się do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia;  

i) zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie 
interwencji w obronie praw zwierząt, składanie zawiadomień o popełnionych przestępstwach, 
występowanie w sądach oraz przed innymi władzami i organami w sprawach z zakresu ochrony praw 
zwierząt, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw 
i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt; 

j) ochronę zwierząt i egzekwowanie przestrzegania Ustawy o Ochronie Zwierząt poprzez współpracę z 
Policją, Strażą Miejską i innymi organizacjami państwowymi; 

k) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia oraz stron Stowarzyszenia w mediach 
społecznościowych; 

l) tworzenie schronisk, azylów, przytulisk, zakładów opieki nad zwierzętami, domów tymczasowych dla 
bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia 
schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej;  

m) dobroczynność w zakresie pomocy charytatywnej prowadzonej na rzecz osób niezamożnych 
posiadających zwierzęta; 

n) popieranie lub prowadzenie prac naukowo-badawczych, których celem jest humanitarna ochrona 
zwierząt lub promocja idei praw zwierząt; 

o) organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i rozrywkowych, imprez charytatywnych, spotkań, 
targów, kongresów, szkoleń, seminariów, konkursów, wystaw, festiwali i konferencji związanych z 
opieką nad kotami i psami; 

p) organizowanie publicznych zbiórek pieniędzy z przeznaczeniem na cele Stowarzyszenia  
w tym pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla Stowarzyszenia; 

q) prowadzenie bibliotek, ośrodków edukacyjnych i informacyjnych; 

r) pro-zwierzęcy lobbing;  

s) pozyskiwanie dotacji od podmiotów zewnętrznych, w szczególności z Unii Europejskiej oraz jednostek 
samorządu terytorialnego;  

t) prowadzenie dla dzieci i dorosłych zajęć terapeutycznych z udziałem zwierząt;  

u) promocję i rozpowszechnianie działań związanych z celami Stowarzyszenia;  

v) współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w 
duchu humanitarnego stosunku do zwierząt; 

w) przygotowywanie publikacji i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w tym książek, artykułów, 
ulotek, plakatów, pocztówek, wizytówek; 

x) sprzedaż przedmiotów darowizny; 

y) inne działania, zmierzające do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia. 

2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji 
pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.  

3. W przypadku Stowarzyszeń działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz 
członków Stowarzyszenia. 

4. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosownymi 
przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Przychody z odpłatnej działalności pożytku 
publicznego są przeznaczone wyłącznie na działalność pożytku publicznego. 

5. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczone wyłącznie do realizacji celów 
statutowych Stowarzyszenia, określonych w § 6 Statutu.  



4/14 

 

 

6. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego. 

7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.  

 

§ 8 

Stowarzyszenie w ramach prowadzonej: 

1)  nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, 

2) odpłatnej działalności pożytku publicznego 

posiada wymagane wyodrębnione rachunki dla tych form działalności, w stopniu umożliwiającym określenie 
przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 

 

Rozdział III. Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 9 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

a. składki członkowskie; 

b. dotacje i subwencje, udziały; 

c. darowizny, spadki i zapisy dokonane na rzecz Stowarzyszenia; 

d. środki pieniężne pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu; 

e. oprocentowanie rachunków bankowych i lokat; 

f. dochody z własnych nieruchomości i ruchomości; 

g. dochody z działalności gospodarczej z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie; 

h. zbiórki i dochody z imprez publicznych; 

i. dochód z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego; 

j. środki przekazane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

2. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Stowarzyszenia. 

3. Całość przychodów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie jest przeznaczana wyłącznie na działalność 
statutową. 

4. Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia bez ograniczeń całym swoim majątkiem 
solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy 
egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna. 

 

§ 10 

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

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia w całości służy realizacji celów statutowych i nie może 
być przeznaczony do podziału między jego członków. 

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 11 

Zabrania się: 

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, 
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz 
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami 
bliskimi", 
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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. 

 

§ 12 

1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd 
Stowarzyszenia. 

2. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, 
że stan czynny spadku przewyższa jego długi. 

3. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych 
bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego. 

 

Rozdział IV. Członkowie Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a. Zwyczajnych 

b. Wspierających 

c. Honorowych  

 

§ 14 

1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która: 

a. jest pełnoletnia 

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie została pozbawiona praw publicznych 

c. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za 
przestępstwo skarbowe 

d. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię 

e. w swoim życiu codziennym kieruje się ideami Stowarzyszenia  

f. jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcem, który złoży pisemne oświadczenie o 
przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Statutu 

g. przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie do 
Stowarzyszenia. 

§ 15 

1. Przyjęcia w poczet nowych członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji 
zainteresowanego podpisanej przez dwóch członków wprowadzających, będących członkami zwyczajnymi 
lub jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.   

2. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie 
dłuższym niż 1 miesiąc od daty złożenia deklaracji członkowskiej zawierającej rekomendację dwóch 
członków lub jednego członka Zarządu oraz po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których 
mowa w § 14 ust. 1. 
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§ 16 

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo odmówić przyjęcia w poczet członków zainteresowanego, który nie 
spełnia warunków opisanych w niniejszym Statucie lub jego postawa albo obiektywnie uzasadnione 
okoliczności uzasadniają przypuszczenie, iż zainteresowany będzie działał w sposób sprzeczny z celami 
statutowymi Stowarzyszenia. 

2. Odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu. 

3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się w terminie dwóch tygodni do Walnego Zebrania 
Członków. Walne Zebranie Członków rozpatrzy odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Do tego 
czasu uchwała Zarządu pozostaje w mocy. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest 
ostateczna.  

 

§ 17 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna deklarująca Stowarzyszeniu pomoc merytoryczną, 
rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia w charakterze członka 
wspierającego. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia, do której członek wspierający się 
zobowiązuje. 

2. Uchwałę w przedmiocie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie nie 
dłuższym niż 1 miesiąc od dnia wpływu do Stowarzyszenia deklaracji członkowskiej. 

3. Do członka wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy § 14-16 Statutu. 

 

§ 18 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów Stowarzyszenia, 
której taką godność nada Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

 

§ 19 

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

2. Kolejne składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku 
kalendarzowego działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

1. Członek zwyczajny ma prawo: 

a. do czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do organów Stowarzyszenia 

b. uczestnictwa w obradach Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym 

c. zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia 

d. uczestniczyć w szkoleniach, kursach i we wszystkich imprezach oraz wystawach organizowanych przez 
Stowarzyszenie. 

2. Członek wspierający ma prawo wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia na 
piśmie lub ustnie w trakcie Walnego Zebrania Członków.  

3. Członkowie honorowi mają prawo do uczestnictwa we wszystkich imprezach organizowanych przez 
Stowarzyszenie bez uiszczania opłat i są zwolnieni z płacenia składek członkowskich. 

 

§ 21 

1. Członek zwyczajny, wspierający, honorowy obowiązany jest do: 

a. Przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością 
Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał organów 
Stowarzyszenia 
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b. aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów  

c. regularnego opłacania składek członkowskich, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 Statutu 

d. uczestnictwa w każdym Walnym Zebraniu Członków  

e. podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania 
Członków. 

2. Poza obowiązkami określonymi w ust. 1 powyżej, członek wspierający jest zobowiązany popierać 
działalność Stowarzyszenia w zadeklarowany przez siebie sposób. 

 

§ 22 

1. Każdy członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w prawach i obowiązkach członka Stowarzyszenia 
na swój własny wniosek na okres nie dłuższy niż 1 (jeden) rok. 

2. Każdy członek Stowarzyszenia może zostać zawieszony w swoich prawach i obowiązkach na okres nie 
dłuższy niż 2 lata. 

3. Zarząd może złożyć wniosek o zawieszenie członka w przypadku powzięcia informacji o działaniach członka 
niezgodnych z celami Statutowymi Stowarzyszenia, w tym działaniach sprzecznych z dobrem zwierząt, lub 
mogących wpłynąć na dobre imię Stowarzyszenia lub jego pozostałych członków. 

4. Uchwałę w przedmiocie zawieszenia członka Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia. Jeżeli nie ustaną przyczyny zawieszenia członka Stowarzyszenia, Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia może podejmować wielokrotnie uchwałę w przedmiocie zawieszenia członka. 

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może w każdym czasie podjąć uchwałę o uchyleniu uchwały o 
zawieszenia członka. 

 

§ 23 

Każdy członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu w 
przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał lub 
regulaminów, zasad etyki lub działania mogącego wpłynąć na dobre imię Stowarzyszenia lub jego pozostałych 
członków. 

 

§ 24 

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a. dobrowolnej, pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi Stowarzyszenia po uprzednim 
uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.  

b. śmierci członka Stowarzyszenia 

c. utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych 

d. orzeczenia środka karnego w postaci utraty praw publicznych. 

e. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego albo za 
przestępstwo skarbowe 

2. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu następuje w przypadku 
stwierdzenia: 

a.  rażącego naruszenia Statutu przez członka Stowarzyszenia 

b. utraty nieposzlakowanej opinii w swoimi środowisku 

c. naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów 
Stowarzyszenia 

d. uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia 

e. niewywiązywania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia 

f. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 
6 miesięcy licząc od daty jej wymagalności  

g. naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia. 
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3. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu przez skreślenie lub ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w 
uchwale. 

4. Osoba wykluczona lub skreślona z powodu ustania członkostwa ma prawo wniesienia odwołania do 
Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Do tego czasu 
uchwała Zarządu pozostaje w mocy. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych 
obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 

 

§ 25 

1. Wysokość składek członków zwyczajnych ustala Walne Zebranie Członków, a składek członków 
wspierających - Zarząd. 

2. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia, wpłacona składka członkowska nie podlega 
zwrotowi. 

3. Składkę członkowską wnosi się 1 raz w roku, w terminie do końca marca każdego roku, w pełnej wysokości 
za cały rok obejmujący 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. 

 

Rozdział V. Organy Stowarzyszenia 

 

§ 26 

Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia 

b. Zarząd 

c. Komisja Rewizyjna 

 

§ 27 

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, z zastrzeżeniem § 34. 

2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) jest wspólna dla 
wszystkich ich Członków, trwa 3 lata i kończy się z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków 
zatwierdzającego ich roczne sprawozdanie za ostatni rok urzędowania. 

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 
połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze 
postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

 

 

§ 28 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.  

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

§ 29 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku kalendarzowym. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. 

3. Informację o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do 
wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania. 
Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej poszczególnych członków 
Stowarzyszenia, którzy podali adres mailowy. 

4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca 
członkiem Zarządu. 
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§ 30 

1. Nadzwyczajne posiedzenie Walnego Zebrania zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

2. Zarząd zobowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie do 1 miesiąca od daty 
złożenia wniosku. W przypadku niepodjęcia uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w tym 
terminie, Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna. 

 

§ 31 

1. Obrady Walnego Zebrania oraz podejmowanie uchwał jest jawne. Zgromadzeni mogą podjąć uchwałę o 
głosowaniu tajnym. 

2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez 
względu na liczbę obecnych na Walnym Zebraniu osób uprawnionych do głosowania. 

3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni. 

4. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi. 

 

§ 32 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały we wszystkich sprawach należących do zakresu działania 
Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in: 

a. ustalanie kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia 

b. wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

c. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom  

d. udzielenie lub odmowa udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej lub poszczególnym jej członkom  

e. zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań 
Komisji Rewizyjnej 

f. uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zebranie Członków uzna to za 
stosowne 

g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz 
Stowarzyszenia należnych od członków zwyczajnych 

h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy 

i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 

j. uchwalanie Statutu i zmian Statutu 

k. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów 
Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku 

l. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego 

m. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego 

n. ustalanie wysokości wynagrodzenia i zasady jego wypłaty na rzecz członków Zarządu 

o. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki 

p. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, 
zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy 

q. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość  
10 000 zł. 

 

  



10/14 

 

 

§ 33 

1. Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z co najmniej 2 osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu oraz 
członkowie Zarządu.  

3. Skład Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie Członków, spośród zgłoszonych kandydatów. W skład 
Zarządu powołuje się kolejno kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów oddanych na danego 
kandydata w głosowaniu tajnym. 

4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo 
uzupełniania składu w drodze kooptacji osób będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jednakże 
liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po 
przekroczeniu tej liczby uzupełnienie składu Zarządu w trakcie trwania ich kadencji wymaga 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających. 

5. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Zarządu wybierają spośród członków stowarzyszenia 
osobę do sprawowania funkcji członka Zarządu na czas do najbliższego Walnego Zebrania. Na najbliższym 
Walnym Zebraniu powinien być przeprowadzony wybór nowego członka Zarządu. 

6. Zmian w składzie Zarządu w trakcie jego kadencji, o ile nie są dokonane w trybie ust. 3 i 4 powyżej, 
dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie. 

 

§ 34 

1. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z 
pełnioną funkcją w Zarządzie.  

2. Wysokość wynagrodzenia i zasady jego wypłaty na rzecz członków Zarządu będą ustalane w uchwałach 
Walnego Zebrania Członków. 

3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu z tytułu zatrudnienia muszą być przewidziane w rocznym planie 
budżetu, zatwierdzonym przez Komisje Rewizyjną. Na wynagrodzenia członków Zarządu nie mogą być 
przeznaczane środki pochodzące ze składek członkowskich. 

4. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie 
reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

 

§ 35 

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz na 6 miesięcy. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać bez formalnego zwołania, za zgodą 
wszystkich Członków Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym. 

4. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym (pisemnym). Uchwała podjęta w tym trybie jest 
ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Decyzję o 
zastosowaniu w danej sprawie trybu obiegowego podejmuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu. 
Uchwały przewidziane do podjęcia w trybie obiegowym przedstawiane są do zatwierdzenia wszystkim 
Członkom Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków, w tym 
Prezesa Zarządu. 

6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona 
obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. 
Protokoły podpisują obecni Członkowie Zarządu. 
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§ 36 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 

b. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia 

c. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia 

d. realizacja celów Stowarzyszenia 

e. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków 

f. sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do 
przedłożenia Walnemu Zebraniu Członków 

g. sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia 

h. opracowywanie regulaminów organizacyjnych Stowarzyszenia i innych wewnętrznych aktów 
normatywnych oraz wprowadzanie ich w życie po zatwierdzeniu przez Komisję Rewizyjną 

i. zawiązywanie i rozwiązywanie umów z pracownikami 

j. zatrudnianie pracowników i ustalanie zasad ich wynagrodzenia 

k. ustanawianie pełnomocników Zarządu do zadań specjalnych 

l. przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających 

m. uchwalanie Regulaminów wewnętrznych 

n. uchwalanie szczegółowych programów działalności Stowarzyszenia, na podstawie uchwał Walnego 
Zebrania Członków 

o. składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie spraw 
majątkowych Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań 

p. zapewnienie obsługi merytorycznej oraz techniczno-biurowej działalności Stowarzyszenia 

q. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań. 

 

§ 37 

1. Utrata mandatu członka Zarządu ustaje na skutek: 

a. upływu kadencji 

b. odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

c. dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie 
Prezesowi Zarządowi, a w przypadku Prezesa Zarządu zgłoszonej przez niego na piśmie Komisji 
Rewizyjnej 

d. śmierci 

e. utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych 

f. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe 

g. wymierzenia mu przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 

2. Utratę mandatu członka Zarządu potwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 38 

1. Członkowie Zarządu: 

a.  nie mogą łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej; 

b.  nie mogą pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim; 

c.  nie mogą pozostawać z członkami Komisji Rewizyjnej we wspólnym pożyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa; 
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2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 39 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo każdy członek zarządu 
Stowarzyszenia. 

 

§ 40 

1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i sprawuje kontrolę 
nad działalnością Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku. 

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzona przy pomocy osób trzecich, którym Komisja 
Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada. 

 

§ 41 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym. 
Walne Zebranie może podjąć uchwałę o wyborze Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym. 

2. Walne Zebranie może odwołać członka Komisji Rewizyjnej w każdym czasie, a w szczególności w przypadku 
nieudzielenia jemu albo Komisji Rewizyjnej absolutorium ze sprawowanych obowiązków. 

 

§ 42 

Uchwały Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 
członków Komisji Rewizyjnej, przy czym każdorazowo w obecności przewodniczącego. W przypadku równości 
głosów decydujący jest głos przewodniczącego. 

 

§ 43 

1. Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w czasie obrad wyborczego Walnego Zebrania. Na 
pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, a o swoim wyborze 
powiadamia Walne Zebranie oraz Zarząd. 

2.  Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Komisji 
Rewizyjnej. 

3. W przypadku rezygnacji, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, wymierzenia przez sąd środka 
karnego w postaci pozbawienia praw publicznych albo śmierci członka w trakcie trwania kadencji Komisji 
Rewizyjnej Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków 
dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Po przekroczeniu tej 
liczby uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania ich kadencji wymaga przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających. 

4. Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród członków 
stowarzyszenia osobę do sprawowania funkcji członka Komisji Rewizyjnej na czas do najbliższego Walnego 
Zebrania. Na najbliższym Walnym Zebraniu powinien być przeprowadzony wybór nowego członka Komisji 
Rewizyjnej. 

5. Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej w trakcie jej kadencji, o ile nie jest dokonana w trybie ust. 3 i 4 
powyżej, dokonuje na najbliższym posiedzeniu Walne Zebranie. 
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§ 44 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej 
pod względem celowości, rzetelności i gospodarności raz zgodności z uchwałami Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

c. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz zebrania Zarządu 

d. składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium 

e. opiniowanie budżetu Stowarzyszenia i sprawozdania finansowego 

f. opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu 

g. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.  

 

§ 45 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

a. nie mogą łączyć członkostwa w Komisji z członkostwem w Zarządzie; 

b. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim; 

c. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa; 

d. nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w podległości służbowej. 

2. Członkami Komisji mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w niniejszym 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. 

 

§ 46 

1. Utrata mandatu członka Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 

a. upływu kadencji 

b. odwołania przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

c. dobrowolnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zgłoszonej na 
piśmie Przewodniczącemu, a w przypadku Przewodniczącego - zgłoszonej przez niego na piśmie 
Zarządowi 

d. śmierci 

e. utraty przez niego zdolności do czynności prawnych 

f. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe 

g. wymierzenia mu przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych. 

2. Utratę mandatu członka Komisji Rewizyjnej potwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

  



14/14 

 

 

Rozdział VI. Zmiana Statutu 

 

§ 47 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch 
trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania 

 

 
Rozdział VII. Likwidacja Stowarzyszenia 

 

§ 48 

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie 
majątku Stowarzyszenia. 

3. Likwidację majątku Stowarzyszenia przeprowadza jego Zarząd, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe - 
komisja likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Członków. 

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych w statucie mają 
zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące Prawa o stowarzyszeniach. 

 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 49 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o 
stowarzyszeniach. 

 


