
STATUT

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym,  Ubogim oraz

Wykluczonym Społecznie  „Nadzieja”  i może używać nazwy skróconej  SPOW  Nadzieja 
w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Terenem działania  Stowarzyszenia jest  obszar Rzeczypospolitej  Polskiej,  siedzibą miasto
Opole.

3. Do realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami
kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest organizacją katolicką, działającą w łączności z Biskupem Opolskim.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa

na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 
z  późniejszymi  zmianami),ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  
i  o  wolontariacie,  podlega  również  przepisom ustawy o  stosunku  Państwa  do  Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dotyczącym organizacji katolickich.

6. Stowarzyszenie  ma  prawo  używania  pieczęci  i  odznak  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.

7. Stowarzyszenie  może  należeć  do  innych  krajowych  i  międzynarodowych  organizacji  
o podobnych celach.

8. Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną swoich członków i wolontariuszy. Do
wykonywania  swoich  zadań  statutowych  może  zatrudniać  pracowników.  Pracownikiem
Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Art. 2
Celem Stowarzyszenia jest:

a) niesienie wparcia duchowego oraz pomocy socjalnej i materialnej w tym terapeutycznej,
rehabilitacyjnej,  psychologicznej,  prawnej,  medycznej,  poprzez  prowadzenie  działań
zmierzających do zapewnienia schronienia, potrzebnej odzieży,  leków, posiłków, osobom
ubogim, bezdomnym,  starszym, chorym, niepełnosprawnym,  ofiarom przemocy domowej
również  dzieciom  i  młodzieży,  osobom  wykluczonym  oraz  zagrożonym  wykluczeniem
społecznym,

b) występowanie w imieniu osób bezdomnych w obronie należnych im praw,
c) organizowanie pracy dla osób bezdomnych, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne 

i kondycję zdrowotną,
d) przeciwdziałanie  bezrobociu,  bezdomności,  ubóstwu,  wykluczeniu  społecznemu,

marginalizacji  społecznej,  przemocy  i  wszelkim  innym  negatywnym  zjawiskom
społecznym,

e) udzielanie  pomocy  osobom  przebywającym  w  zakładach  karnych  i  opuszczającym  te
zakłady,

f) edukacja  środowisk  i  grup  wykluczonych  społecznie  i  zagrożonych  wykluczeniem



społecznym  jak  i  innych  osób  i  instytucji  zainteresowanych  realizacją  programów
reintegracji społecznej,

g) rozwijanie  zdolności,  zainteresowań  i  potencjału  osób  będących  beneficjentami
Stowarzyszenia,

h) przeciwdziałanie  alkoholizmowi,  narkomani,  wspieranie  procesów  rozwojowych  
i integracyjnych w społecznościach lokalnych, Polski, krajów UE i świata,

i) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
j) organizowanie  imprez  o  charakterze  charytatywnym  taki  jak:  konkursy,  aukcje,  loterie,

koncerty  i  zbiórki  publiczne  w  celu  pozyskania  darowizn  pieniężnych  i  rzeczowych  
z wykorzystaniem zbiórek na realizację celów statutowych,

k) promowanie  idei  wolontariatu  krajowego  i  międzynarodowego,  tworzenie  warunków
stymulujących  proces  rozwoju  i  upowszechniania  postaw  wolontariackich  Polaków,
zwłaszcza młodego pokolenia,

l) podejmowanie  działań  na  rzecz  rozwijania  i  umacniania  społeczeństwa  obywatelskiego  
w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego,

m) szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, katolickiej nauki społecznej oraz
wprowadzanie jej w życie,

n) zaangażowanie na rzecz ewangelizacji,
o) inicjowanie budowy oraz prowadzenie i zarządzanie obiektami:

 opiekuńczo – wychowawczymi,
 terapeutycznymi,
 rehabilitacyjnymi,
 rekreacyjno – sportowymi,
 oraz innymi obiektami służącym do realizacji celów statutowych.

Art. 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) organizację żywienia i dożywiania osób ubogich, bezdomnych oraz wykluczonych 

społecznie,
b) zbieranie darów rzeczowych i ich dystrybucję,
c) finansowe,informacyjne wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej,
d) organizację zbiórek publicznych,
e) organizację kampanii społecznych,
f) organizację działań artystycznych, kulturalnych, festynów, wystaw, pokazów,organizacja 

aukcji, giełd, przeglądów, konkursów,
g) pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe, kluby pracy, warsztaty, praktyki zawodowe, 

staże i inne formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia, w tym 
cudzoziemców,

h) poradnictwo prawne,
i) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe,
j) reintegrację społeczną osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, prowadzenie 

centrów integracji społecznej,
k) rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
l) szkolenia zawodowe, językowe, informatyczne i inne,
m) wspieranie przedsiębiorczości, szczególnie w zakresie ekonomii społecznej,
n) prowadzenie ośrodków dla osób bezdomnych, stołówek, hosteli, mieszkań chronionych 

i socjalnych,
o) prowadzenie ośrodków rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, ośrodków dziennego

pobytu osób niepełnosprawnych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności 
zawodowej,



p) wspieranie spółdzielni socjalnych i udział w ich prowadzeniu, prowadzenie świetlic
socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych,

q) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży,
r) prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i obozów socjoterapeutycznych,
s) organizację wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży,
t) organizację działań sportowych i turystycznych, imprez i zawodów,
u) organizację działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego, fizycznego i zdrowego stylu 

życia,
v) organizację konferencji, seminariów i sympozjów,
w) prowadzenie telefonów zaufania,
x) promocję i kształcenie postaw obywatelskich,
y) wdrażanie zasad integracji europejskiej,
z) prowadzenie badań naukowych z zakresu problematyki społecznej,
aa) współpracę z mediami,wydawanie książek, pism,albumów i prowadzenie kolportaż.

Art. 4

Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych współdziała z administracją rządową, 
samorządem terytorialnym, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołem 
Katolickim i innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi działającymi na polu pomocy 
osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.

Art. 5

Szkoli pracowników, wolontariuszy i podopiecznych oraz prowadzi działalność formacyjną.
Stowarzyszenie swoje cele może realizować prowadząc działalność odpłatną oraz nieodpłatną. 
Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

Art. 6

Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych 
w odrębnych przepisach a dochód z tej działalności przeznaczyć na zadania statutowe.
Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do 
głosowania.
Stowarzyszenie w ramach prowadzonych działań reintegracji społecznej i zawodowej, może 
korzystać z pracy rąk podopiecznych. Zadania wykonywane przez podopiecznych mogą mieć 
charakter wolontariatu lub nieodpłatnych działań edukacyjnych.

Art. 7

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną oraz płatną działalność pożytku publicznego służącą 
realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych w przepisach, a w szczególności 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działalność, o której mowa nie może 
być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.



ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Art. 9

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) zgłosił pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) akceptuje cele Stowarzyszenia i pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych 

Stowarzyszenia.

Art. 10
Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarząd.

Art. 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie,
d) Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

Art. 12

Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
c) propagowanie idei i haseł Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
d) regularnego płacenia składek członkowskich,
e) przestrzegania norm współżycia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.

Art. 13

1. Członkowie  Stowarzyszenia  swoją  pracę  na  rzecz  Stowarzyszenia  wykonują  społecznie,
zwłaszcza  dotyczy  to  uczestnictwa  w  zebraniach,  spotkaniach  członków,  udziału  
w posiedzeniach statutowych organów Stowarzyszenia.

2. Członkowie mogą być pracownikami Stowarzyszenia, jeśli wykonują merytoryczne zadania
realizowane przez właściwe komórki organizacyjne.



Art. 14

Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich 

przez okres trzech miesięcy, po pisemnym upomnieniu z podaniem terminu uregulowania 
składek.

3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
4. Śmierć członka.
5. W sprawach, o których mowa w pkt.2 Art.14 przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Stowarzyszenia w terminie 3 miesięcy od podjęcia uchwały przez Zarząd. 
Termin rozpoznania odwołania określony jest na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie 
później niż 3 miesiące od daty jego złożenia.

6. Sprawy członkowskie nieuregulowane w Statucie rozstrzygane są przez Zarząd.

Art. 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która dla poparcia działalności
zadeklaruje składkę bądź innego rodzaju stałą pomoc materialną lub finansową.

2. Członkowie  wspierający,  działający  w Stowarzyszeniu,  na  Walnym Zgromadzeniu  mają
głos  doradczy,  a  także  mogą  w  tym  czasie  składać  wnioski  i  postulaty  dotyczące
działalności Stowarzyszenia.

3. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

4. Członkowie wspierający 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.

5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 16

1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia przysługuje 
członkom i pracownikom Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów 
Stowarzyszenia, otrzymuje ona odznakę honorową Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym może zostać osoba, która nie jest członkiem zwyczajnym 
Stowarzyszenia, ale przez swoje działanie przyczyniła się do realizacji celów lub 
popularyzacji jego osiągnięć, dorobku i działań.

4. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi – przysługują im wszelkie prawa członków zwyczajnych, 
a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.

6. Członek honorowy ma prawo:
a) brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym;
b) uczestniczenia w obradach Walnego Zebrania Członków z prawem decydującym;
c) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;
d) zgłaszania postulatów wobec władz Stowarzyszenia;
e) do otrzymywania wszystkich informacji dotyczących działalności
Stowarzyszenia;



f) noszenia odznaki Stowarzyszenia, o ile taka jest ustanowiona;
g) posługiwania się znakiem graficznym Stowarzyszenia w sprawach związanych
z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, o ile takie jest ustanowione.

7. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia.

Art. 17

Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek:
 1) śmierci członka;
 2) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
 3) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 4) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
 a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;
 b) notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;
 c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

Art. 18

Skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie:
a) dobrowolnej rezygnacji  pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce

Zarządu,
b) Wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 
zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień 
i uchwał władz Stowarzyszenia,
- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

Art. 19

Zabrania się:
1. Udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczania  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”,

2. Przekazywania  majątku  Stowarzyszenia  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,

3. 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,



4. Zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  w  których  uczestniczą  członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 20

Korzystanie  z  pomocy  i  urządzeń  Stowarzyszenia  na  zasadach  ogólnych  oznacza,  że  
członkowie,  pracownicy Stowarzyszenia,  osoby bliskie członkom i pracownikom, mogą  
otrzymać  pomoc lub świadczenia  na takich samych  zasadach jak wszystkie  inne osoby  
uprawnione  do  takiej  pomocy  lub  świadczenia  usług,  przy  czym  posiadany  przez  
Stowarzyszenie  sprzęt  techniczny lub  urządzenia  rehabilitacyjne  i  rekreacyjne  doraźnie  
mogą być im udostępnione nieodpłatnie.

Art. 21

Członkowie oraz pracownicy osobiście i za pośrednictwem osób bliskich powinni w swoich 
miejscach pracy i firmach propagować cele Stowarzyszenia oraz stwarzać klimat wsparcia 
oraz pomocy materialnej i intelektualnej dla jego działań.

Art. 22

Członek Stowarzyszenia, który jest pracownikiem, nie może kandydować i być wybierany 
do składu Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Art. 23

1. Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
 Walne Zgromadzenie,
 Zarząd,
 Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.

WALNE ZGROMADZENIE

Art. 24

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może ono być zwołane 
zwyczajnie lub nadzwyczajne.



Art. 25

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,
2. Ocena działalności Stowarzyszenia,
3. Rozpatrywanie i akceptowanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia 

absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5. Uchwalanie zmian w statucie,
6. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
7. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia.

Art. 26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym.
2. Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia przesyła Zarząd członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia.

Art. 27

Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów, 
w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania, 
w drugim terminie bez względu na ilość członków.

Art. 28

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa 
się w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie może uchwałą podjętą zwykłą większością
głosów zarządzić głosowanie tajne we wszystkich pozostałych sprawach.

Art. 29

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:
1.  Z głosem decydującym członkowie zwyczajni i członkowie honorowi Stowarzyszenia.
2.  Z głosem doradczym członkowie wspierający.

Art. 30

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd:
 z własnej inicjatywy,
  na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie jednego miesiąca



od daty zgłoszenia wzniosu lub otrzymania żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Art. 31

1.  Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i odpowiada za swoją działalność przed 
Walnym Zgromadzeniem.

2.  Zarząd może powoływać Rady Konsultacyjne i zespoły w celu zaprojektowania lub 
wdrażania nowych rozwiązań.

Art. 32

1. Zarząd wybierany jest w głosowaniu jawnym, w wyborach bezpośrednich i składa się 
z trzech członków, w tym Prezesa, Wice Prezesa, Skarbnika.

2. Wybór Prezesa spośród członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie, 
w pozostałym zakresie Zarząd konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia 
wyborów.

3. 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.

4. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 33

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
2. Ustalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich 

wykonywania poszczególnych działań statutowych oraz działań pożytku publicznego
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
5. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,
6. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
7. podejmowanie uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia,
8. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

Art. 34

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd,
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych,

uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
3. Stowarzyszenie ma prawo przeznaczyć  majątek według woli  sponsora na wskazane cele



zgodnie  z  celami  Stowarzyszenia.  W  tym  przypadku  Stowarzyszenie  może  zakładać  
w  ramach  kapitału  żelaznego  odrębne  fundusze  celowe,  których  składniki  majątkowe
zostaną przeznaczone na cele wskazane przez sponsora,

Art. 35

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Zarządu, w tym Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa.

2. W razie równej ilości głosów rozstrzyga stanowisko Prezesa.

Art. 36

1.  W celu zapewnienia obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro
Stowarzyszenia kierowane przez Dyrektora.

2. Skład osobowy, budżet oraz zasady i regulamin pracy Biura ustala Dyrektor a zatwierdza
Zarząd.

3. Biuro  Stowarzyszenia  koordynuje  działania  administracyjno  –  finansowo  –  kadrowe
Stowarzyszenia.

4. Zakres kompetencji Dyrektora określa Zarząd

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 37

1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  trzech  członków,  którzy  wybierają  spośród  siebie
przewodniczącego.

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 nie mogą być członkami Zarządu
 nie  mogą  być  skazani  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo  umyślne  ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach

Zarządu.
4. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, na jego miejsce wchodzi w drodze

dokooptowania inny członek Stowarzyszenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje:
 Komisja  Rewizyjna,  jeżeli  liczba  członków  dokooptowanych  wynosi  1/3  liczby

członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru,
 Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia, gdy liczba członków dokooptowanych

jest większa od 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
 Uchwały  Komisji  Rewizyjnej  zapadają  większością  2/3  głosów  przy  obecności

wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Art. 38

Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
1. Przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia

ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,



2.  Kontrolowania opłacania składek członkowskich,
3. Składania  sprawozdań  na  Walne  Zgromadzenie  wraz  z  oceną  działalności  i  wnioskami

dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Przedstawiania Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
5. Uchwalania regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZESTOWARZYSZENIA

Art. 39

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. Składek członkowskich,
2. Darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej,
3. Dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
4. Dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
5. Ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
6. Dochodów z imprez, konkursów, licytacji, przetargów,
7. Nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
8. Dochodów z kapitału,
9. Dochodów z działalności gospodarczej,

Art. 40

1.  Środki pieniężne mogą być przechowywane:
 na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
 na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
 w gotówce w kasie Stowarzyszenia.

2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do 
realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie 
postanowili inaczej.

3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, 
tj. na cele działalności pożytku publicznego.

Art. 41

Stowarzyszenie  może  posiadać  w  formie  wyodrębnionych  zakładów  własne  jednostki  
gospodarcze,  uczestniczyć  w  działalności  innych  podmiotów  gospodarczych  zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 42

1. Członkowie  stowarzyszenia  mają  prawo  do  wynagrodzenia  za  czynności  wykonywane  
w związku z pełnioną  funkcją,  jednak decyzja  o  tym musi  zostać  podjęta  większością  
w wyniku głosowania podczas walnego zgromadzenia.

2. Istnieje możliwość zatrudnienia członków zarządu stowarzyszenia do różnych zadań, które



wynikają  z  realizowanych  projektów.  Decyzja  podejmowana  jest  przez  Walne
Zgromadzenie stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

Art. 43

1. Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej  zwykłą  większością  głosów  w obecności  co  najmniej  1/2  ogólnej  liczby  osób
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i  bez względu na liczbę obecnych  
w drugim terminie.

2. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne
Zgromadzenie  Członków  określa  sposób  jego  likwidacji  oraz  przeznaczenia  majątku
i powołuje Komisję Likwidacyjną.


