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ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych ProRodzina jest ogólnopolskim stowarzyszeniem 

zrzeszającym właścicieli żłobków niepublicznych oraz inne osoby zainteresowane 

działalnością na rzecz opieki, wychowania, edukacji i wsparcia w rozwoju Małego Dziecka. 

2. W statucie używamy nazwy Stowarzyszenie, za każdym razem mamy na myśli 

Stowarzyszenie Żłobków Niepublicznych ProRodzina. 

3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Poznaniu. Dokładny adres siedziby: ul. Perzycka 11,  

60-182 Poznań  

4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jak również 

innych krajów poza jej granicami, w których te działania będą prowadzone zgodnie z 

przepisami miejscowego prawa.  

5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Terenowe jednostki Stowarzyszenia nie 

posiadają osobowości prawnej.  

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i związków o 

tym samym lub podobnym profilu działania.  

7. Stowarzyszenie posiada znak graficzny, zatwierdzony przez zarząd Stowarzyszenia. 

8. Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej następujące dane: nazwę, adres siedziby, 

adres strony internetowej, numer NIP i KRS, opcjonalnie pieczęć może zawierać logo 

Stowarzyszenia. Stowarzyszenie używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym 

zakresie przepisów. 

 

ROZDZIAŁ II: CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 2 

1. Cele działania Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych są następujące:  

a. dbanie o wysoką jakość opieki nad Dziećmi w placówka niepublicznych,  

b. tworzenie nowoczesnego i stymulującego programu opiekuńczo-edukacyjnego,  

c. wspieranie rodziców w wychowaniu Dzieci,  

d. ochrona interesów żłobków niepublicznych, 
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e. wsparcie dla jednostek niepublicznych odpowiedzialnych za działania dotyczące 

opieki, wychowania i edukacji Małego Dziecka w procesie ich samodoskonalenia, 

edukacji, szkoleń, poszerzaniu ich wiedzy i kompetencji, 

f. promocja działań związanych z rozwojem opieki, wychowania i edukacji Małego 

Dziecka.  

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

a. współpracę i wzajemną pomoc na rzecz członków Stowarzyszenia,  

b. udostępnienie wiedzy specjalistycznej członków Stowarzyszenia przydatnej przy 

realizacji celów Stowarzyszenia,  

c. prowadzenie portalu internetowego,  

d. inicjatywy legislacyjne oraz inspirowanie zmian w systemie prawnym dotyczącym 

żłobków niepublicznych,  

e. współpracę z odpowiednimi Ministerstwami i podległymi im strukturami 

organizacyjnymi w zakresie ustalenia optymalnych zasad funkcjonowania opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3,  

f. współpracę na zasadach partnerstwa z innymi organizacjami społecznymi,  

g. wykorzystanie dostępnych środków masowego przekazu do działalności 

edukacyjnej oraz informowania społeczeństwa o zagadnieniach opieki nad Małym 

Dzieckiem,  

h. udzielanie pomocy prawno-ekonomicznej członkom Stowarzyszenia,  

i. zrzeszanie osób związanych z opieką, wychowaniem i  edukacją Małego Dziecka,  

j. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć, szkoleń, spotkań  mających na celu 

podnoszenie poziomu opieki, wychowania i edukacji w żłobkach oraz 

współdziałanie w tym względzie z władzami, instytucjami i innymi organizacjami;  

k. nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych służących rozwojowi 

działalności statutowej,  

l. wykonywanie innych czynności z dziedziny opieki, wychowania i edukacji 

powierzonych lub zleconych przez odpowiednie władze państwowe lub 

samorządowe oraz organizacje społeczne lub gospodarcze,  

m. wydawanie biuletynów informacyjno-reklamowych,  

n. gromadzenie literatury fachowej w celu udostępniania jej członkom 

Stowarzyszenia, 
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o. działalność charytatywną,  

p. prowadzenie grupy zakupowej dla członków Stowarzyszenia.  

 

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§3 

Członkowie Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych ProRodzina dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych;  

2. członków honorowych;  

3. członków wspierających.  

§ 4 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:  

a. złoży deklarację z oryginałem podpisu,  

b. wykaże się zaangażowaniem w sprawy Stowarzyszenia,  

c. wniesie jednorazową opłatę wpisową oraz składkę członkowską na dany rok 

kalendarzowy,  

2. Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

mogą wstępować do Stowarzyszenia.  

3. Deklaracje członkowskie przyjmowane są w każdym czasie przez wyznaczonego do tego 

przez zarząd członka Stowarzyszenia.  

 

§5 

1. Członek zwyczajny ma prawo:  

a. biernego i czynnego prawa wyborczego;  

b. zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia;  

c. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia w wybranych przez siebie dziedzinach;  

d. uczestniczyć w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, na 

zasadach ustalonych przez Zarząd w regulaminach;  

e. oznakowania swojego żłobka znakiem graficznym Stowarzyszenia według 

odrębnego regulaminu.  

2. Członek zwyczajny jest zobowiązany:  

a) brać czynny udział w realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;  
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b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia  

c) uiścić opłatę wpisową;  

d) regularnie opłacać składki członkowskie;  

e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia i strzec godności członka stowarzyszenia;  

f) postępować zgodnie z interesem Stowarzyszenia i chronić majątek Stowarzyszenia jak 

dobro własne;  

g) informować o zmianach danych zawartych w deklaracji członkowskiej, uchybienie 

obowiązkowi informowania obciąża danego członka;  

 

§6 

1. Godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia" nadawana jest osobom fizycznym za 

szczególnie wybitne zasługi dla Stowarzyszenia lub istotnego wkładu w rozwój opieki, 

wychowania i edukacji Małego Dziecka.  

2. Członek honorowy ma wszystkie prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu.  

3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej.  

 

§ 7 

1. Członkiem wspierającym może być, osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie 

materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji z oryginałem 

podpisu.  

2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 

swego przedstawiciela.  

3. Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.  

4. Członek wspierający ma prawo korzystać z rekomendacji stowarzyszenia i używać jego 

znaku na uzgodnionych zasadach.  

5. Członek wspierający zobowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.  

 

§8 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje wskutek:  

a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie;  

b. niepłacenia składki członkowskiej za kolejny rok kalendarzowy;  
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c. wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia oraz działania na jego szkodę;  

d. śmierci;  

e. utraty osobowości prawnej;  

f. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia sądu; 

g. nieetycznego zachowania wobec pozostałych członków stowarzyszenia godzącego w 

ich dobre imię lub interes prywatny; 

h. nieprzestrzeganie zasad etyki biznesu. 

 

2. Od utraty członkostwa z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt. b i c, g i h członkowi 

przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków poprzez zgłoszenie do Zarządu, 

w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o utracie członkostwa.  

 

§9 

W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, mogą być 

nakładane następujące kary:  

a) upomnienie;  

b) nagana;  

c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.  

 

ROZDZIAŁ IV: WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§10 

Władzami Stowarzyszenia są:  

1. Walne Zebranie Członków/ Walne Zebranie Delegatów;  

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem";  

3. Komisja Rewizyjna;  

§11 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu 

tajnym. 
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§12 

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze 

postanowienia statutu stanowią inaczej.  

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW / WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW 

§13 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu 

Członków biorą udział:  

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi;  

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.  

2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 300, Walne Zebranie Członków może 

być zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów. Delegaci wybierani są na Walnych 

Zebraniach Członków Oddziałów w proporcji 1 delegat na 10 członków Oddziału. Kadencja 

delegata trwa 2 lata  

3. Walne Zebranie Delegatów posiada wszystkie kompetencje Walnego Zebrania Członków.  

4. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.  

5. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd 

Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich 

członków co najmniej na 1 miesiąc przed terminem zebrania.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest 

zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 

wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie 

30 dni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.  

7. Uchwały Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, 

w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.  

 

§14 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:  

a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  

b. uchwalania zmian statutu,  
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c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,  

d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,  

e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

f. uchwalanie budżetu,  

g. zatwierdzanie sprawozdań finansowych za każdy rok obrotowy (rokiem 

obrotowym jest rok kalendarzowy),  

h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,  

i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,  

j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze,  

k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku,  

m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.  

 

ZARZĄD 

 

§ 15 

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

uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa, oraz skarbnika.  

3. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym do zawierania umów, upoważnieni są Prezes 

Zarządu i jeden członek Zarządu działający łącznie lub dwóch członków zarządu 

działających łącznie.  

4. Do obowiązków zarządu należy zarządzanie prowadzoną działalnością gospodarczą, w 

tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia, jak również wyznaczenie 

osoby pełniącej funkcję Rzecznika Prasowego lub innych funkcji niezbędnych do realizacji 

zadań statutowych Stowarzyszenia.  

5. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  
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6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch dowolnych członków zarządu działających 

wspólnie.  

7. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.  

8. W celu merytorycznego i organizacyjnego wspierania kierowania Stowarzyszeniem, 

Zarząd może powoływać, spośród członków Stowarzyszenia, zespoły przygotowujące 

propozycję rozwiązań w zakresie bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia oraz jego 

rozwoju, niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia.  

9. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów w 

głosowaniu tajnym.  

10. Zarząd jest uprawniony do określania przedmiotu działalności gospodarczej. 

 

§ 16 

1. Do kompetencji Zarządu należy:  

a. kierowanie działalnością Stowarzyszenia przez podejmowanie stosownych uchwał;  

b. kierowanie działalnością gospodarczą 

c. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,  

d. wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków;  

e. określanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia;  

f. uchwalanie planów działalności oraz projektu budżetu na kolejny rok;  

g. zwoływanie Walnego Zebranie Członków  

h. wnioskowanie o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności „Honorowego 

Członka Stowarzyszenia";  

i. ustalanie wysokości opłaty wpisowej i składki członkowskiej;  

j. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w tym sporządzanie budżetu;  

k. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;  

l. zatwierdzanie członkostwa;  

m. zwoływanie Walnego Zebranie Członków, ustalanie liczby i podział mandatów na 

wewnętrzne jednostki organizacyjne Stowarzyszenia oraz procedur zwoływania i 

przeprowadzania wyborczych zebrań wewnętrznych jednostek organizacyjnych;  

n. mediacja sporów między członkami;  
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o. podejmowanie orzeczeń w sprawach związanych z nieprzestrzeganiem statutu, 

regulaminów i uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia.  

 

KOMISJA REWIZYJNA 

§ 17 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.  

 

§ 18 

1. Komisja Rewizyjna składa się przynajmniej z trzech osób w tym: przewodniczącego, 

zastępcy przewodniczącego i sekretarza.  

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu, bądź 

związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę.  

3. W skład Komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;  

4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków zwykłą większością 

głosów w głosowaniu tajnym.  

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

rok.  

6. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.  

 

§ 19 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrolowanie działalności Zarządu,  

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,  

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania Zarządu,  

d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,  

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.  

 

§ 20 

1. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne.  
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2. Zarząd wybrany przez Walne Zebranie Członków ma prawo wybrać nowych członków na 

miejsce tych, którzy ustąpili lub utracili członkostwo, w liczbie nieprzekraczającej 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru.  

3. Komisja Rewizyjna wybrana przez Walne Zebranie Członków ma prawo wybrać nowych 

członków na miejsce tych, którzy ustąpili lub których członkostwo ustało, w liczbie 

nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.  

 

§ 21 

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy 

liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje 

odpowiednio głos Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

ROZDZIAŁ V: STRUKTURA 

 

§ 22 

1. Zarząd Stowarzyszenia może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, na 

wniosek co najmniej 10 działaczy terenowych z danego województwa.  

2. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej.  

3. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia osobiście 

lub za pośrednictwem wybranych delegatów Oddziału stosownie do postanowień par. 13 

ust. 2 Statutu.  

 

§ 23 

1. Władze oddziału to:  

a. Walne Zebranie Członków Oddziału,  

b. Zarząd Oddziału,  

c. Komisja Rewizyjna Oddziału.  

2. Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. W przypadku braku zgody na głosowanie jawne zarząd oddziału jest 

zobowiązany przeprowadzić głosowanie tajne.  
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3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału mogą być podejmowane w drugim terminie 

bez względu na liczbę obecnych członków.  

4. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 2 lata.  

5. W razie, gdy skład władz Oddziału 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.  

 

§ 24 

1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału. Może 

być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.  

2. Walne Zebranie Członków Oddziału powinno być przeprowadzone w obecności minimum 

jednego Członka Zarządu Stowarzyszenia.  

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co 

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

proponowanym porządku obrad co najmniej na 30 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. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:  

a. z własnej inicjatywy;  

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału;  

c. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia;  

d. na żądanie Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.  

 

§25 

1. Kompetencje Walnego Zebrania Członków Oddziału to:  

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,  

b) wybieraniu delegatów Oddziału na Walne Zebranie Stowarzyszenia,  

c) wybieranie i odwoływanie władz Oddziału  

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,  

e) zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,  

f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,  
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g) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.  

 

§26 

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków, w tym z dyrektora oddziału.  

2. Dyrektora Oddziału wybiera Walne Zgromadzenie Członków Oddziału zwykłą większością 

głosów w głosowaniu tajnym.  

3. Skarbnika wybiera Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów, w miarę potrzeb oddziału.  

4. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb.  

 

§27 

1. Kompetencje Zarządu Oddziału to:  

a. kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,  

b. realizacja uchwał Walnego Zebrania Oddziału i Walnego Zebrania Stowarzyszenia,  

c. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,  

d. zwoływanie Walnego Zebrania Oddziału,  

e. przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,  

f. reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu  

g. zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.  

 

§ 28 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału 

Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na 

pierwszym posiedzeniu komisji.  

 

§ 29 

1. Kompetencje Komisji Rewizyjnej Odziału to:  

a. kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,  

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,  

i. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Oddziału wraz z oceną 

działalności Oddziału Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,  
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ii. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium 

Zarządowi,  

iii. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu 

Oddziału w razie jego bezczynności,  

iv. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału  

v. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o rozwiązanie Oddziału 

Stowarzyszenia  

 

§ 30 

1. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział 

działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem 

Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.  

2. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Oddziału 

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

uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może 

podjąć także Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy 

obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, lub w drugim 

terminie zwykłą większością głosów członków obecnych na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia, lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po stwierdzeniu nieprawidłowości w 

działaniach Oddziału Stowarzyszenia.  

 

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

§ 31 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią rzeczy ruchome i fundusze.  

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy:  

a) składki członkowskie 

b) darowizny (pieniężne i dary rzeczowe) 

c) dotacje ze środków publicznych i prywatnych 

d) sponsoring 

e) zbiórki publiczne, kampanie 

f) dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe 

http://poradnik.ngo.pl/x/621195#skladki
http://poradnik.ngo.pl/x/621195#darowizny
http://poradnik.ngo.pl/x/621195#dotacje
http://poradnik.ngo.pl/x/621195#sponsoring
http://poradnik.ngo.pl/x/621195#zbiorki
http://poradnik.ngo.pl/x/621195#Dochody_z_majatku
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g) nawiązki sądowe 

h) dochody z działalności odpłatnej  

i) dochody z działalności gospodarczej 

j) spadki, zapisy 

§ 32 

Środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia oraz w 

kasie.  

§ 33 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo uzyskać informację o sytuacji finansowej 

Stowarzyszenia. 

3. Wniosek o uzyskanie informacji na temat sytuacji finansowej musi zostać złożony na 

piśmie oraz na koszt zainteresowanego. 

 

§ 34 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej, jaki zostanie 

osiągnięty, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału 

między jego członków.  Przedmiot działalności gospodarczej określa zarząd stowarzyszenia. 

 

§ 35 

1. Zabrania się 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”,  

2. Zabrania się 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;  

http://poradnik.ngo.pl/x/621195#nawiazki
http://poradnik.ngo.pl/x/621195#odplatna_pozytku_publicznego
http://poradnik.ngo.pl/x/621195#dzialalnosc_gospodarzca
http://poradnik.ngo.pl/x/621195#skladki_zapisy
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3. Zabrania się 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. Zabrania się 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.  

 

§ 36 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, 

wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa i członka Zarządu, a w razie jego nieobecności 

prezesa – podpis skarbnika i członka Zarządu.  

 

§ 37 

Zaciągnięcie zobowiązania lub świadczenie o wartości przewyższającej 5.000 zł (pięć tysięcy 

złotych), wymaga zgody całego Zarządu podjętej w jednomyślnej uchwale. 

 

ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 38 

1. Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania 

Członków, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.  

2. Uchwalanie zmian statutowych odbywa się w głosowaniu tajnym.  

 

§ 39 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania 

Członków, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy 

uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.  

2. Głosowanie nad rozwiązaniem Stowarzyszenia jest jawne.  

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać tryb likwidacji oraz 

przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań.  
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ROZDZIAŁ VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 40 

Wszelkie zawiadomienia, wnioski i ogłoszenia mogą być wysyłane do członków 

Stowarzyszenia drogą elektroniczną na adresy mailowe, wskazane w deklaracji członkowskiej 

i dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.  

 

§ 41 

Prawo interpretacji statutu posiada Walne Zebranie Członków, a w okresie między Walnymi 

Zgromadzeniami - Zarząd. 

§ 42 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy 

Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późn. 

zm.) 

  

§ 43 

Statut uchwalony został na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia dnia 28. Lutego 2014 roku. 


