
Statut 

Stowarzyszenia na rzecz społeczności lokalnej Gminy Czernica „Rozwiń Skrzydła” 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na rzecz społeczności lokalnej Gminy 

Czernica „Rozwiń Skrzydła” w dalszych postanowieniach statutu zwane 

Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: „Stowarzyszenie Rozwiń Skrzydła” 

§ 2 

      Siedzibą Stowarzyszenia jest Czernica 

§ 3 

1. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem Gminy 

Czernica 

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 4 

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony 

2. Stowarzyszeni posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie 

oraz niniejszego statutu. 

§ 5 

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach 

§ 6 

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą oraz działalność statutową 

odpłatną na zasadach określonych w Ustawie o Działalności Pożytku Publicznego i o 

Wolontariacie. 



3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność statutową odpłatną 

wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

Rozdział II 

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1) zwiększenie aktywizacji społeczności lokalnej 

2)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

3) zwiększenie  integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

4) działalności charytatywnej; 

5) ochrony i promocji zdrowia; 

6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 

7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i 

zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

8) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

9) działalności na rzecz zwiększenia integracji międzypokoleniowej 

10)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

11)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

12)  wzrost świadomości edukacyjnej 

13) wypoczynku dzieci i młodzieży; 

14)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

15)  turystyki i krajoznawstwa; 

16)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,                 

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

17)  ratownictwa i ochrony ludności; 

18)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za 

granicą; 

19)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

20)  promocji i organizacji wolontariatu; 

21)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 



22) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony 

praw dziecka; 

23)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

§ 8 

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

1) organizowanie kursów i szkoleń 

2) organizowanie wycieczek i wypoczynku 

3) prowadzenie grup wsparcia, samopomocowych 

4) promocję zachowań prospołecznych 

5) współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem stowarzyszenia lub 

które chcą wspierać realizację celów statutowych stowarzyszenia 

6) prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych 

7) prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej 

8) pozyskiwanie funduszy na cele statutowe  

9) porady specjalistyczne 

10) działalność wydawnicza 

11) prelekcje  

12) organizację plenerowych miejsc spotkań 

13) wystawy, kiermasze 

 

Rozdział III 

Członkowie - prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§ 10 

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

a) złoży deklarację członkowską na piśmie, 

b) przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia. 



2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały 

podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

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

Zarządu podjętej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji. 

5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba szczególnie zasłużona w 

urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. 

6. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zabranie na wniosek 7 członków 

Stowarzyszenia 

§ 11 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 

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

d) zgłaszanie wniosków do działalności Stowarzyszenia. 

§ 12 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 

b) uczestnictwa w wlanych zebraniach członków, 

c) przestrzegania statut i uchwał władz Stowarzyszenia, 

d) regularnego opłacania składek w wysokości 1 zł miesięcznie tj. 12 zł rocznie. 

§ 13 

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

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

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

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

3. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 14 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 



b) wykluczenia przez Zarząd: 

- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 

- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 

- z powodu nie płacenia składek przez okres przekraczający rok, 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała jest 

rozpatrywana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania 

Członków jest ostateczna. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

  
 

§15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zabranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 16 

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o 

przeprowadzeniu głosowania tajnego. 

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji 

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 

członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 

połowę składu organu. 

 

§ 17 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 



głosowania w pierwszym terminie, drugim terminie bez względu na liczbę obecnych 

członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 

§ 18 

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata z możliwością 

wcześniejszego odwołania. 

 

 

 

 

Walne Zebranie Członków 

 

 

§ 19 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3. Zwyczajne walne zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, 

jako sprawozdawczo- wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i 

proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim 

terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków. 

4. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek członków Komisji Rewizyjnej, 

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane 

 

§ 20 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) uchwalanie zmian statutu, 



c) wybór i odwołanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 

d) udzielania Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 

i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia, 

j) nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku Stowarzyszenia 

 

Zarząd 

 

§ 21 

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 

uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera 

prezesa, wiceprezesa i skarbnika. 

3. Posiedzenie Zarządu odbywają się w marę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes. 

 

§ 22 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

d) wydawanie regulaminów i zarządzeń regulujących strukturę i funkcjonowanie 

Stowarzyszenia,  

e) zarządzanie majątkiem  Stowarzyszenia, 

f) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

g) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

h) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

i) zwoływanie Walnego Zebrania, 

j) ustalenie wysokości składek członkowskich. 

 



 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 23 

1. Komisja rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 4 osób w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji. 

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

w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

- pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia z członkami Zarządu, 

- być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, 

- otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych 

kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8, pkt. 8 

ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniach osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi 

§ 24 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansów, 

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia, 

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,  

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego 

bezczynności,  

f) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

g) żądanie od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień, 

h) żądania od zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności 

Stowarzyszenia. 

 



 

Rozdział V 

Majątek i gospodarka finansowa 

§ 25 

1. Dochodami Stowarzyszenia są : 

a) składki członkowskie 

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu 

c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty,  

d) odpłatna działalność pożytku publicznego, 

e) dochody z działalności gospodarczej, 

f) dochody z działalności statutowej odpłatnej. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków 

 

§ 26 

1 Zabrania się: 

a) udzielenie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub 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, zwane 

dalej "osobami bliskimi". 

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów 

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, a w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 

c) Wykorzystanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu organizacji. 



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

których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich. 

 

Sposób realizacji 

§ 27 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia upoważniony jest 

Prezes lub Wiceprezes łącznie z zastrzeżeniem pkt. 2 

2. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają: do kwoty 5.000 zł. 

jeden członek Zarządu, powyżej 5.000 zł. co najmniej dwóch członków Zarządu 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 28 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych 

do głosowania. 

§ 29 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

kwalifikowalną  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 


