
 

 

 

 

STATUT 

STOWARZYSZENIA 

ABSOLWENTÓW 

IGNATIANUM 

  



 

Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Absolwentów Ignatianum”. 

2. Stowarzyszenie Absolwentów Ignatianum, zwane dalej w statucie „Stowarzyszeniem”, 

jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które 

działa na rzecz Akademii Ignatianum w Krakowie i jej absolwentów, na podstawie 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 210 

z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie  

(t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), innych przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu, zwanego dalej Statutem.  

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

§ 2.  

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków.  

2. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju. 

3. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

§ 3.  

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji i związków 

stowarzyszeń o podobnych celach działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających  

z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

§ 4. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). 

§ 5. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza pełni 

funkcję wyłącznie dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a nadwyżkę 

przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu 

społeczności.  

§ 6. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, w tym 

członków zwyczajnych i wolontariuszy, którzy wykonują swoje obowiązki na zasadach 



 

określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Do prowadzenia swych spraw 

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.  

§ 7. 

Stowarzyszenie ma prawo posługiwać się znakami graficznymi, emblematami, barwami  

i pieczęciami, których wzór ustala Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.  

Rozdział II  

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§ 8. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1. integrowanie absolwentów Ignatianum dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi 

koleżeńskiej;  

2. kreowanie obrazu Ignatianum w środkach masowego przekazu; 

3. formułowanie strategii promocji, wsparcia i rozwoju studentów i absolwentów 

Ignatianum; 

4. wspieranie rozwoju naukowego studentów szczególnie uzdolnionych; 

5. wspieranie, upowszechnianie i kultywowanie rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania; 

6. wspieranie oraz promocja ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód 

obywatelskich; 

7. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie badań naukowych wspomagających rozwój 

techniki, wynalazczości i innowacyjności; 

8. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

9. wspieranie i promocja inicjatyw na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie 

kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 

10. organizacja i promowanie działalności charytatywnej oraz wolontariatu; 

11. wspomaganie rozwoju kultury, sztuki oraz działań na rzecz ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego; 

12. wspieranie organizacji pozarządowych; 

13. promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą oraz pomoc Polonii i Polakom poza 

granicami; 

14. wspieranie turystyki i krajoznawstwa; 

15. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 



 

16. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 

17. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

18. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; 

19. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

20. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 

21. kultywowanie i rozwijanie kultury polskiej. 

§ 9. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. utrzymywanie łączności absolwentów z Ignatianum; 

2. organizowanie różnego rodzaju spotkań absolwentów Ignatianum z jego władzami; 

3. działalność na rzecz rozwoju Ignatianum oraz promowanie jej dorobku naukowego w 

kraju i za granicą; 

4. pogłębianie więzi koleżeńskiej i pielęgnowanie ducha solidarności między absolwentami 

Ignatianum; 

5. umacnianie kontaktów absolwentów z Akademią Ignatianum przez wymianę informacji  

o ich działalności, osiągnięciach zawodowych i naukowych, a także potrzebie kształcenia 

podyplomowego określonej specjalności czy współudziale przy tworzeniu nowych 

kierunków studiów i specjalności; 

6. współpracę absolwentów z władzami Uczelni w celu jej rozwoju i pielęgnowania 

związanych z nią tradycji; 

7. inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć służących dalszemu rozwojowi 

Ignatianum; 

8. udział w organizowaniu zjazdów i spotkań koleżeńskich dla absolwentów; 

9. organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych wspierających cele 

organizacji Stowarzyszenia oraz integrujących członków Stowarzyszenia; 

10. organizowanie zebrań dyskusyjnych, odczytów, wykładów, prelekcji, seminariów, 

szkoleń, konferencji, sesji naukowych, a także wycieczek oraz spotkań towarzyskich; 

11. badanie losów absolwentów, gromadzenie informacji o ich karierach zawodowych  

i naukowych oraz publikowanie ich wspomnień z lat studenckich; 

12. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia; 



 

13. udział w uroczystościach organizowanych przez Ignatianum oraz organizacje 

akademickie Uczelni; 

14. organizowanie prelekcji i spotkań, wystaw, wernisaży, aukcji, kiermaszów; 

15. organizowanie lub współorganizowanie konferencji, kongresów, sympozjów; 

16. propagowanie wiedzy z zakresu planów, celów, które zamierza osiągnąć Ignatianum; 

17. popieranie wszelkiej inicjatywy Ignatianum służącej jego rozwojowi; 

18. rozwijanie innych form działalności służących Ignatianum; 

19. popularyzowanie osiągnięć naukowych, publikowanie materiałów pokonferencyjnych 

oraz wyników badań; 

20. prowadzenie działalności informacyjnej, w tym organizowanie kampanii społecznych, 

wspieranie nowych form aktywizacji studentów i absolwentów oraz realizowanie 

własnych projektów motywujących ich działania; 

21. świadczenie nieodpłatnej pomocy osobom potrzebującym, w szczególności osobom 

ubogim, zagrożonym wykluczeniem społecznym, uchodźcom oraz osobom pozbawionym 

wolności; 

22. pomoc w pisaniu projektów, konsultacje wniosków oraz udzielanie porad telefonicznych, 

mailowo i w czasie spotkań; 

23. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, 

wsparcie i rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

24. upowszechnianie i promowanie walorów turystycznych, miejsc o znaczeniu 

historycznym i przyrodniczym dla regionu. 

§ 10. 

Stowarzyszenie swoją działalność może prowadzić przy współdziałaniu z innymi 

organizacjami pozarządowymi, administracją rządową i jednostkami samorządu 

terytorialnego, a także kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Stowarzyszenie może 

współpracować ze szkołami, uczelniami i instytucjami kultury. 

§ 11. 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w formie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej 

pożytku publicznego. 

2. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego przez 

Stowarzyszenie określa Zarząd Stowarzyszenia. 

Rozdział III  

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 12. 



 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. członków zwyczajnych; 

2. członków wspierających; 

3. członków honorowych. 

§ 13.  

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać: 

1) osoby fizyczne, które ukończyły studia na Ignatianum, uzyskując tytuł licencjata lub 

wyższy; 

2) Nauczyciele akademiccy Ignatianum; 

3) inni pracownicy Ignatianum. 

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby które, spełniają jeden  

z warunków wskazanych w ust 1 oraz: 

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) nie są pozbawione praw publicznych; 

3) złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, według wzoru 

określonego przez Zarząd. 

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, bez względu na miejsce 

zamieszkania, jeżeli spełniają warunki wskazane w ust. 1 i 2. 

4. Założyciele Stowarzyszenia stają się automatycznie pierwszymi członkami zwyczajnymi. 

§ 14.  

Członkami honorowymi mogą zostać osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów 

Stowarzyszenia oraz Ignatianum. 

§ 15. 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, uznające i wspierające 

statutowe cele Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swoje 

organy.  

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.  

§ 16.  

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członka zwyczajnego lub wspierającego podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów w formie uchwały, podjętej nie później niż  

w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji. 



 

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu 

uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie 

zainteresowanego. 

3. Decyzję o wykluczeniu członka zwyczajnego lub wspierającego podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia w formie uchwały. O wykluczeniu Zarząd zawiadamia pisemnie 

zainteresowanego. 

§ 17.  

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członka honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia. 

2. Wykluczenia członków honorowych ze Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 

§ 18.  

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo: 

1. uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia;  

2. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; 

3. zasięgać informacji o realizacji zadań Stowarzyszenia od Zarządu Stowarzyszenia;  

4. zgłaszać propozycje i wnioski dotyczące zmian w działalności Stowarzyszenia; 

5. podejmować inne działania określone w Statucie oraz w innych uchwałach władz 

Stowarzyszenia. 

§ 19.  

Praca członków zwyczajnych na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana społecznie,  

z wyjątkiem pracy członków zwyczajnych zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie 

umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Rozwiązanie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej z członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie uchybia jego uprawnieniom 

wynikającym z pełnionej w Stowarzyszeniu funkcji. 

§ 20.  

Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają prawo:  

1. uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia; 

2. zasięgać informacji o realizacji zadań Stowarzyszenia od Zarządu Stowarzyszenia; 

3. zgłaszać propozycje i wnioski do władz Stowarzyszenia; 

4. podejmować inne działania określone w statucie oraz w innych uchwałach władz 

Stowarzyszenia. 

§ 21. 



 

Członkowie wspierający mają obowiązek: 

1. opłacać zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia,  

2. przestrzegać Statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia  

3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

§ 22. 

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje jedynie członkom 

zwyczajnym Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i członkowie wspierający mogą brać 

udział w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków z głosem doradczym.  

§ 23. 

1. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym, 

za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia. 

2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku uiszczania składek członkowskich,  

a do ich obowiązków należy przestrzeganie Statutu, i uchwał władz Stowarzyszenia oraz 

dbanie o jego dobre imię. 

§ 24.  

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek: 

1) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów; 

2) przestrzegać postanowień Statutu, oraz uchwał władz Stowarzyszenia;  

3) godnie i rzetelnie sprawować funkcje objęte we władzach Stowarzyszenia; 

4) dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

2. Członkowie zwyczajni są zobowiązani opłacać składki członkowskie, w wysokości 

ustalonej przez Zarząd, jeżeli taki obowiązek ustanowi Zarząd w drodze uchwały.  

§ 25. 

Utrata członkostwa następuje w przypadku: 

1. śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej; 

2. utraty pełnej zdolności do czynności prawnej, 

3. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia; 

4. wykluczenia przez Zarząd za: 

1) działalność sprzeczną ze Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia, bądź 

sprzeczną z powszechnie przyjętymi normami współżycia społecznego; 

2) działalność na szkodę Stowarzyszenia; 

3) nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w statucie; 



 

4) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich co 

najmniej za okres 12 miesięcy, jeżeli taki obowiązek wynika z uchwały Zarządu. 

  



 

§ 26. 

1. Wykluczenia ze Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających oraz 

stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w 

formie uchwały. 

2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

członkowi zwyczajnemu lub wspierającemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 

Członków, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia mu uchwały Zarządu Stowarzyszenia o jego wykluczeniu. 

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, o którym 

mowa w ust. 2 powyżej, jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków  

i jest ostateczna.  

Rozdział IV  

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

§ 27.  

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków; 

2. Zarząd Stowarzyszenia; zwany dalej również Zarządem; 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 28.  

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 

chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos 

przewodniczącego obrad Walnego Zebrania Członków. 

2. Jeżeli w pierwszym terminie w posiedzeniu Walnego Zebrania Członków nie uczestniczy 

co najmniej połowa liczby uprawnionych, wówczas w posiedzeniu zwołanym w drugim 

terminie uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podjęte zwykłą większością 

głosów oddanych przez członków obecnych, bez względu na liczbę obecnych członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. Powyższe nie odnosi się do uchwał, o których mowa w § 

34 Statutu (Odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej), § 61 Statutu (zmiana 

Statutu) i § 62 Statutu (uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia). W razie równej liczby 

głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad Walnego Zebrania. 

3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu, na zasadach wskazanych w §31  

ust. 3 Statutu i nie może być wyznaczony wcześniej niż pół godziny po pierwszym 

terminie. 



 

4. Głosowania w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków odbywają się jawnie, chyba że 

uchwalono tajność głosowania lub Statut stanowi inaczej. 

§ 29.  

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni; 

2) z głosem doradczym - członkowie wspierający i członkowie honorowi. 

3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Zarząd. 

5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący obrad wybrany na 

początku danego posiedzenia większością głosów obecnych na tym posiedzeniu 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

6. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są protokołowane przez wybranego 

protokolanta. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. 

7.  W posiedzeniu Walnego Zebrania uczestniczą członkowie Stowarzyszenia osobiście lub 

przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§ 30.  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia; 

2. uchwalanie zmian Statutu; 

3. powoływanie i odwoływanie w głosowaniu tajnym Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

4. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia,  

w tym sprawozdania finansowego Stowarzyszenia; 

5. podejmowanie uchwał w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia; 

6. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 

7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu; 

8. przyjmowanie w poczet członków honorowych Stowarzyszenia oraz wykluczanie 

członków honorowych ze Stowarzyszenia; 

9. uchylanie niezgodnych ze Statutem uchwał i decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków oraz innych 

spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków 

11. podejmowanie innych uchwał wynikających z postanowień Statutu. 



 

§ 31.  

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz do roku. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, powiadamiając o terminie, 

miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 dni przed 

terminem rozpoczęcia obrad, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na 

adres wskazany przez członka Stowarzyszenia. 

3. W razie nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w terminie, o którym 

mowa w ust. 1, Walne Zebranie Członków zwołuje niezwłocznie Komisja Rewizyjna.  

W takim przypadku Członkowie Stowarzyszenia powinni zostać powiadomieni o 

terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres 

wskazany przez członka Stowarzyszenia.  

§ 32.  

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie przez 

Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 

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

Stowarzyszenia. 

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 

miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3. 

Postanowienia zawarte w §31 ust. 2 i 3 Statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 33. 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się uchwałą 

Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym. 

2. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia może ubiegać się o wybór do Zarządu i 

Komisji Rewizyjnej. Członek Zarządu nie może jednocześnie pełnić funkcji członka 

Komisji Rewizyjnej. 

3. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa w trakcie kadencji z chwilą: 

1) złożenia pisemnej rezygnacji; 

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu; 

3) odwołania w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków. 

4. Członkowie wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą ubiegać się o reelekcję. 



 

5. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

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

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

więcej niż połowę składu organu. Powyższą zasadę stosuję się jedynie w przypadku 

gdyby skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej uległ zmniejszeniu poniżej minimalnej liczby 

członków tego organu. 

6. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 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. 

§ 34.  

Odwołanie członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje uchwałą Walnego Zebrania 

Członków podjętą większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

§ 35.  

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa  

ds. finansowych i Sekretarza. 

2. Liczbę członków Zarządu ustala w drodze uchwały Walne Zebranie Członków. 

3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybierając spośród siebie 

Prezesa, Wiceprezesa ds. finansowych oraz Sekretarza. 

§ 36.  

W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Członkowie Zarządu składają w tej sprawie pisemne oświadczenie przewodniczącemu obrad 

Walnego Zebrania Członków. 

§ 37.  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;  

2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;  

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;  

4. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;  

5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;  

6. opracowanie budżetu i sporządzanie bilansów;  

7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;  

8. udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;  



 

9. nadzorowanie działalności gospodarczej Stowarzyszenia;  

10. przygotowanie sprawozdań z realizacji działań Stowarzyszenia; 

11. ustanawiania składek członkowskich. 

§ 38.  

1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli za 

Stowarzyszenie uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch innych 

członków Zarządu działających łącznie – w tym co najmniej jeden funkcyjny 

(Wiceprezes ds. finansowych, Sekretarz). Funkcję kierownika zakładu pracy w 

rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes Zarządu 

lub inny członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.  

2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji 

Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

§ 39.  

Zarząd może udzielać osobom kierującym poszczególnymi projektami stałych lub czasowych 

pełnomocnictw ogólnych lub szczegółowych do dokonywania w imieniu Stowarzyszenia 

określonego rodzaju czynności.  

§ 40.  

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu w miarę 

potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.  

§ 41.  

Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły. Decyzje podejmowane są w formie uchwał.  

§ 42.  

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji równego podziału głosów, 

głos decydujący ma Prezes Zarządu.  

§ 43.  

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji 

Rewizyjnej i inne zaproszone osoby.  

§ 44.  

Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja 

Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.  



 

§ 45.  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1. przedstawianie Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków w sprawie działalności 

Stowarzyszenia oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej 

i finansowej;  

2. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;  

3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności 

Stowarzyszenia oraz Zarządu;  

4. zgłaszanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Stowarzyszenia; 

5. rozpatrywanie pisemnych wniosków członków Stowarzyszenia; 

6. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie 

jego bezczynności.  

§ 46.  

Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 członków – w tym Przewodniczącego - wybieranych 

w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.  

§ 47.  

Komisja Rewizyjna konstytuuje się sama na pierwszym posiedzeniu po wyborze, wybierając 

spośród siebie Przewodniczącego.  

§ 48.  

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić:  

1. członkowie organu zarządzającego ani osoby pozostające z członkami organu 

zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;  

2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Członkowie Komisji 

Rewizyjnej składają w tej sprawie pisemne oświadczenie przewodniczącemu obrad 

Walnego Zebrania Członków.  

§ 49.  

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez jej Przewodniczącego lub każdego 

z członków Komisji w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 

  



 

§ 50.  

Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokoły. Decyzje podejmowane są w formie 

uchwał.  

§ 51.  

Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W sytuacji równego podziału głosów, 

głos decydujący ma Przewodniczący Komisji.  

§ 52.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w 

posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.  

Rozdział V  

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA 

§ 53.  

Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.  

§ 54.  

Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd Stowarzyszenia.  

§ 55.  

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest 

jednoosobowo Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub dwóch innych członków Zarządu, 

działających łącznie – w tym co najmniej jeden funkcyjny (Wiceprezes ds. finansowych, 

Sekretarz).  

§ 56.  

Zabrania się:  

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  

w stosunku do jej członków, członków Władz Stowarzyszenia lub pracowników oraz 

osób, z którymi członkowie, członkowie Władz Stowarzyszenia lub 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 jego członków, członków Władz 

Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Władz 

Stowarzyszenia lub jego 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 Władz Stowarzyszenia lub jego pracownicy oraz ich 

osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

§ 57.  

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

1. subwencje i dotacje publiczne (krajowe i zagraniczne);  

2. darowizny, spadki i zapisy;  

3. dochody z własnej działalności gospodarczej;  

4. dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym w szczególności z nieruchomości lub 

ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;  

5. wpływy z działalności statutowej;  

6. odpisy podatkowe;  

7. dochody z ofiarności publicznej; 

8. składki członkowskie. 

§ 58.  

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.  

§ 59.  

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

Rozdział VI  

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTU I ROZWIĄZYWANIA 

STOWARZYSZENIA 

§ 60.  

Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie 

Członków na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek 1/3 członków zwyczajnych. O 

propozycji zmian członkowie informowani są w porządku dziennym Walnego Zebrania 

Członków.  

  



 

§ 61.  

Zmiany Statutu dokonuje się w drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów Walnego 

Zebrania Członków.  

§ 62.  

Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, 

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do 

głosowania. 

§ 63.  

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu lub inne osoby wyznaczone przez 

Walne Zebranie Członków.  

§ 64.  

1. Likwidacja majątku Stowarzyszenia następuje zgodnie z ustawą Prawo o 

stowarzyszeniach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale 

Walnego Zebrania członków o likwidacji stowarzyszenia.  

Rozdział VII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 65. 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie maja zastosowanie postanowienia ustawy Prawo  

o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 


