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STATUT 
/tekst jednolity/ 

 

Stowarzyszenia INTEGRACJA I ROZWÓJ 

  
Rozdział I 

 

NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA 

STOWARZYSZENIA 
 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE INTEGRACJA I ROZWÓJ.  

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz 

niniejszego Statutu.  

3. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych 

poglądów członków oraz osób korzystających z jego pomocy. 

4. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą 

korzysta z ochrony prawnej.  

5. Stowarzyszenie może ustanowić odznakę honorową. Odznaka może być nadawana 

członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym Stowarzyszenie, a także innym 

osobom, które wniosły wkład w rozwój Stowarzyszenia. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju oraz za granicą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa krajowego i międzynarodowego.  

 

§ 3 

Siedzibą władz krajowych Stowarzyszenia jest miejscowość Kielce. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.  

2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikami Stowarzyszenia mogą być 

jego członkowie. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą otrzymywać wynagrodzenie 

w związku z pełnioną funkcją. 

 

§ 5 

Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji. 

 



Rozdział II 
 

CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 
 

§ 6 

Cele Stowarzyszenia:  

1. działalność naukowo - techniczna, 

2. edukacja i oświata na rzecz rozwoju społeczności lokalnych,  

3. wspierania inicjatyw społecznych,  

4. działalność kulturalna, kultura fizyczna i sport,  

5. ochrona wartości dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych,  

6. ochrona środowiska, ochrona zdrowia i pomoc społeczna,   

7. rehabilitacja zdrowotna i społeczna inwalidów,  

8. działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

9. wspieranie inicjatyw służących poszerzaniu płaszczyzn dialogu społecznego 

i komunikowania się społeczności lokalnej z innymi podmiotami w kraju i za granicą, 

10. działalność naukowa i oświatowa na rzecz wspierania procesów integracyjnych z Unią 

Europejską i rozwijanie współdziałania z innymi krajami Europy środkowej 

i wschodniej, 

11. podejmowanie i wpieranie działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego 

regionów i środowisk lokalnych, 

12. przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie poszukujących pracy oraz tworzenie nowych 

miejsc pracy, działania na rzecz współpracy pomiędzy pracodawcami a pracobiorcami, 

13. inicjowanie, promowanie oraz realizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój 

przedsiębiorczości, 

14. wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, 

15. działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem 

zarówno interesów gospodarczych mieszkańców, jak i wymogów ochrony dziedzictwa 

i krajobrazu kulturowego oraz przyrodniczego wsi,  

16. wspieranie rozwoju obszarów wiejskich na zasadach stosowanych w programach Unii 

Europejskiej. 

17. pomoc społeczna i rehabilitacja osób niepełnosprawnych oraz środowisk 

zmarginalizowanych, zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, 

18. wspieranie innych organizacji w realizacji podobnych celów. 

19. wsparcie dzieci i młodzieży poprzez organizowanie dziennych miejsc opieki.  

20. działalność naukowa. 

21. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów. 

22. wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.  

 

 

 

 



§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność statutową nieodpłatną i odpłatną 

w następujących dziedzinach: 

1. organizowanie i udział w spotkaniach, konferencjach i seminariach o zasięgu krajowym 

i międzynarodowym, 

2. organizowanie staży krajowych i zagranicznych, służących wymianie doświadczeń 

w zakresie działań statutowych, 

3. współpraca z organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą, 

4. tworzenie wokół Stowarzyszenia różnych form wolontariatu, 

5. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, 

badawczej  i konsultingowej, 

6. prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej,  

7. wypracowywanie stanowisk i opinii odnoszących się do istotnych problemów w obszarze 

zainteresowania Stowarzyszenia, 

8. promowanie celów i działalności Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, 

9. świadczenie pomocy prawnej i zawodowej członkom Stowarzyszenia,  

10. udział w przetargach, konkursach i postępowaniach na przyznanie środków w ramach 

programów pomocowych, grantów, itp. w kraju i za granicą, 

11. realizacja programów i projektów zleconych i finansowanych zarówno ze środków 

krajowych, jak i zagranicznych, 

12. tworzenie instrumentów wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

w postaci funduszy poręczeń kredytowych, a także funduszy pożyczkowych, 

13. współdziałanie z samorządami, administracją lokalną, wojewódzką i centralną, a także 

placówkami naukowymi i badawczymi w zakresie realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia,  

14. udział przedsięwzięciach społecznie użytecznych prowadzonych przez inne organizacje, 

15. tworzenie platformy i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz wymiany doświadczeń 

i współdziałania pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów 

społeczno – gospodarczych i oświatowych, 

16. działalność naukową i integrowanie osób związanych z problematyką stowarzyszenia, 

mających na tym polu osobisty dorobek, 

17. opieka nad dziećmi i młodzieżą, 

18. darowizny na rzecz innych podmiotów. 

 

§ 8 

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według zasad określonych 

w odrębnych przepisach.  

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych 

i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. 

3. Stowarzyszenie prowadzi następującą działalność gospodarczą: 

1) PKD 18.11.Z – Drukowanie gazet, 

2) PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie, 

3) PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 

4) PKD 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi, 



5) PKD 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji, 

6) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, 

7) PKD 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

8) PKD 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych, 

9) PKD 38.31.Z – Demontaż wyrobów zużytych, 

10) PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych, 

11) PKD 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, 

12) PKD 58.11.Z – Wydawanie książek, 

13) PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet, 

14) PKD 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

15) PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 

16) PKD 59.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, 

17) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, 

18) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, 

19) PKD 69.10.Z – Działalność prawnicza, 

20) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 

21) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

22) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania, 

23) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych, 

24) PKD 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

społecznych i humanistycznych, 

25) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych, 

26) PKD 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio 

i telewizji, 

27) PKD 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych, 

28) PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet), 

29) PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

mediach, 

30) PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej, 

31) PKD 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami, 

32) PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, 

33) PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej, 

34) PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

35) PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki, 

36) PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana,  

37) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,  

38) PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów  i pozostała 

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 

39) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

40) PKD 85.10.Z – Wychowanie przedszkolne, 

41) PKD 85.20.Z – Szkoły podstawowe, 

42) PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych, 

43) PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, 



44) PKD 85.59.A – Nauka języków obcych, 

45) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

46) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację, 

47) PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, 

48) PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, 

49) PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

 

Rozdział III 

 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA O OBOWIĄZKI 

 

§ 9 

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków honorowych, 

3) członków wspierających. 

 

§ 10 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca pełnoletnim 

obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem, w tym również nie mającym miejsca 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która: 

 uzyska uprzednio status członka wspierającego, 

 uzyska akceptację w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków, 

 zostanie wpisana do rejestru członków przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, 

a w szczególności: 

 wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli oraz na regionalne 

konferencje członków i Walne Zebranie Członków, 

 uczestniczyć z głosem stanowiącym w obradach regionalnej konferencji członków i Walnego 

Zebrania Członków lub innego organu Stowarzyszenia, jeżeli został na konferencję, Walne 

Zebranie lub do tego organu wybrany zgodnie ze statutem, 

 zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia. 

 składać pisemny wniosek o przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

lub nadzwyczajnej regionalnej konferencji członków, 

 korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 

 korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

 

§ 12 

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani: 

1. Dbać o wysoką jakość prowadzonych przez siebie prac.  



2. Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia. 

3. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów 

i uchwał.  

4. Popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

5. Regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

§ 13 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która posiada 

szczególne zasługi w działalności Stowarzyszenia. 

2. Za szczególne zasługi w działalności Stowarzyszenia uznaje się: 

- wieloletnią aktywną działalność we władzach Stowarzyszenia 

- szczególne osiągnięcia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

3. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek 

Zarządu lub 1/3 Członków (Delegatów) Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada prawa i obowiązki takie jak członek 

zwyczajny z tym, że jest zwolniony z opłacania składek członkowskich oraz innych 

świadczeń finansowych na rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 14 

1. Osoby fizyczne i prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia jeśli: 

 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

 są zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, 

 przedstawią rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i złożą 

deklarację członkowską, 

 zostaną wpisane do rejestru członków w drodze uchwały Zarządu. 

2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, 

a w szczególności: 

 Uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania,  

 Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące celów i działalności Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego 

w Stowarzyszeniu. 

4.  Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany: 

 popularyzować działalność Stowarzyszenia,  

 dbać o wysoką jakość prowadzonych przez siebie prac na rzecz Stowarzyszenia, 

 popierać i czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,  

 wspierać finansowo Stowarzyszenie. 

 

§ 15 

1. Ustanie każdego typu członkostwa następuje w wyniku: 

a) pisemnej rezygnacji członka, 

b) śmierci członka będącego osobą fizyczną,  

c) likwidacji członka będącego osobą prawną, 



d) wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Krajowej Komisji Rewizyjnej z następujących 

przyczyn: 

 działalność członka jest sprzeczna z prawem postanowieniami Statutu i uchwałami 

Stowarzyszenia,  

 członek nie opłaca składek członkowskich przed okres 6 miesięcy, przy czym 

wymagane jest uprzednie wezwanie przez Zarząd do zapłaty zaległych składek 

z pouczeniem o konsekwencjach braku zapłaty, 

 działania członka są ze szkodą dla Stowarzyszenia. 

2. O wykluczeniu decyduje Krajowa Komisja Rewizyjna w formie uchwały. Przed 

podjęciem uchwały  umożliwia się członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście 

na posiedzeniu Krajowej Komisji Rewizyjnej. O treści uchwały Krajowa Komisja 

Rewizyjna niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego. 

3. Od uchwał Krajowej Komisji Rewizyjnej, o których mowa w ustępie 2 przysługuje 

zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.  

4. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

 

Rozdział IV 

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 16 

Władzami Stowarzyszenia są:  

a)  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,  

b)  Zarząd Krajowy,  

c)  Krajowa Komisja Rewizyjna.  

 

§ 17 

1. W czasie trwania kadencji władze: Zarząd Krajowy i Krajowa Komisja Rewizyjna mogą 

uzupełniać swój skład z zastrzeżeniem:  

a) Utrzymania ogólnej liczby członków gremium zgodnie z liczbą osób wybranych na 

Walnym Zebraniu Członków, 

b) Liczba dokooptowanych osób nie przekroczy trzeciej części liczby osób wybranych na 

Walnym Zebraniu Członków. 

2. Tak uzupełniony skład Władz, wymaga potwierdzenia w formie uchwały na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków. 

3. W przypadku gdy osoba, wybrana zgodnie z ustępem 1, nie uzyska potwierdzenia w formie 

uchwały, o której mowa w ustępie 2, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru innego 

kandydata.  

 

§ 18 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.  



§ 19 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 22 ust. 10, § 30 

i § 31 Statutu. 

 

§ 20 

Posiedzenia Zarządu Krajowego zwołuje Prezes. 

 

§ 21 

1. Władze odbywają posiedzenia w następującym porządku:  

a) Walne Zebranie Członków nie rzadziej niż raz do roku w celu zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego (Zebranie sprawozdawcze) i nie rzadziej niż raz na 3 lata 

w celu wyboru nowych władz (Zebranie sprawozdawczo-wyborcze), 

b) Zarząd nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, 

c) Komisja Rewizyjna, w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej, niż raz w roku, po 

sporządzeniu sprawozdania finansowego. 

2. Władze wszystkich szczebli ustalają regulaminy wewnętrzne swojego działania. 

 

 

Rozdział V 

 

KOMPETENCJE I UPRAWNIENIA WŁADZ 

STOWARZYSZENIA 
 

§ 22 

1. O terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania Członków, 

Zarząd informuje Członków co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem, poprzez 

wywieszenie ogłoszenia w siedzibie Stowarzyszenia, a także drogą elektroniczną lub 

pocztą.  

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście, 

posiadający jedynie głos doradczy. 

3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący, wybrany przez 

członków.  

4. Obrady Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół podpisuje 

Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego i Sekretarz. 

5. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.  

6. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania 

przekroczy 50 osób, w Walnym Zebraniu biorą udział delegaci, wybierani w stosunku 1 

delegat na 3 członków.  

7. Delegaci są wybierani na pierwszym Walnym Zebraniu Członków po przekroczeniu 

liczby członków stowarzyszenia – 50.  

8. Kadencja Delegatów trwa do następnego Walnego Zebrania Członków. 



9. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał jeśli bierze w nim udział 

więcej niż połowa liczby Członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, 

z zastrzeżeniem punktu 10. 

10. Jeśli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostało zwołane prawidłowo, ale nie 

uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania, Prezes zamyka 

zebranie i wyznacza kolejne na ten sam dzień za 30 minut od zamknięcia Walnego 

Zebrania Członków. Tak zwołane Walne Zebranie Członków zdolne jest do 

podejmowania wszelkich uchwał, z wyłączeniem kwestii zmiany Statutu, rozwiązania 

Stowarzyszenia oraz wyboru władz Stowarzyszenia, jeżeli uczestniczy w nim co 

najmniej 25% uprawnionych do głosowania. 

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów. 

12. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:  

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej 

Stowarzyszenia, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Krajowego i Krajowej 

Komisji Rewizyjnej, 

c) podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu 

Krajowego, 

d) wybór członków Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących zmian statutu lub rozwiązania 

Stowarzyszenia,  

f) nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia,  

g) nadawanie odznaki Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Krajowego, 

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Krajowego i decyzji Krajowej 

Komisji Rewizyjnej wniesionych przez członków Stowarzyszenia,  

i) uchwalanie regulaminu dysponowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia, 

j) podejmowanie uchwał w sprawach nienależących do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia, 

k) ustalanie wysokości składek członkowskich.  

 

§ 23 

Zarząd Krajowy  

1. W skład Zarządu Krajowego wchodzi od 3 do 7 osób (członków Stowarzyszenia), w tym: 

     Prezes, Wiceprezes i Skarbnik. 

2. W skład Zarządu Krajowego mogą wejść jedynie osoby, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe. 

3. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:  

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

b) zwoływanie Walnego Zebrania Członków nie rzadziej niż raz w roku (sprawozdawcze), 

raz na trzy lata (sprawozdawczo-wyborcze), 

c) uchwalanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działalności Stowarzyszenia, 

d) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

e) dysponowanie  majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych,  



f) sporządzanie sprawozdań z działalności,  

g) prowadzenie rejestru członków, 

h) wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie odznaki Stowarzyszenia, 

i) organizowanie i nadzór nad prowadzoną działalnością statutową, 

j) udzielanie i cofanie pełnomocnictw do prowadzenia powierzonych zadań i spraw 

w imieniu Stowarzyszenia, 

k) powoływanie sekcji tematycznych na pisemny wniosek przynajmniej dziesięciu 

członków Stowarzyszenia,  

l) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na żądanie Komisji 

Rewizyjnej lub pisemnego wniosku minimum 1/5 członków Stowarzyszenia w ciągu 

dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku, 

m) podejmowanie decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji 

międzynarodowych realizujących działanie zbieżne z jego celami i programem. 

 

 

§ 24 

Krajowa Komisja Rewizyjna 

1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do 7 członków w tym:  

 Przewodniczący, Wiceprzewodniczący.  

2. Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,  

c)  mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot 

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.  

3. Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:  

a) weryfikacja wszystkich uchwał Zarządu Krajowego, 

b) sprawdzanie dokumentacji prowadzonej w Stowarzyszeniu,  

c) kontrola stanu finansów Stowarzyszenia i sposobu ich wydatkowania,  

d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz 

stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia, 

e) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku 

rażących naruszeń statutu Stowarzyszenia przez Zarząd Krajowy, 

f) rozpatrywanie sporów między członkami powstałych w związku z działalnością 

Stowarzyszenia, 

g) wykluczenia członków Stowarzyszenia, zgodnie z zapisami § 15 ust. 1 pkt. d,  

h) rozpatrywanie i  rozstrzyganie spraw związanych z naruszeniem przez członków 

Stowarzyszenia statutu, uchwał oraz innych aktów wewnętrznych 

Stowarzyszenia. 



4. Uchwały/sprawozdania Komisji Rewizyjnej są ważne, gdy są podjęte większością 

głosów, przy obecności minimum połowy członków Komisji. 

 

 

 

Rozdział VI 

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 25 

Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

 ze składek członkowskich, 

 z dotacji, darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej,  

 ze środków pozyskiwanych na realizację programów finansowanych przez inne 

instytucje i organizacje (tzw. granty, programy pomocowe),  

 z dochodów, z  działalności gospodarczej Stowarzyszenia, 

 wszystkich innych źródeł zgodnych z przepisami prawa polskiego. 

 

§ 26 

Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych.  

 

§ 27 

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Krajowy na podstawie regulaminu 

uchwalonego przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 28 

Dla ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd Krajowy w zakresie praw i obowiązków 

majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub 

Wiceprezesa z każdą inną osobą wchodzącą w skład Zarządu Krajowego.  

Do składania oświadczeń woli w sprawach niemających charakteru majątkowego,  wymagane 

jest łączne współdziałanie dwóch członków Zarządu. 

 

§ 29 

Zabronione jest: 

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku 

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

członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia 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”, 

 



b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 celów statutowych, 

 

d)  zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

 

 

Rozdział VII 

 

REGULACJE SZCZEGÓLNE 

 

§ 30 

Uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 Członków.  

 

§ 31 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 Członków (Delegatów).  

 

§ 32 

W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie ma ustawa Prawo o stowarzyszeniach.  

 

 

 

 

 


