
 
„STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW  

DZIECI Z CUKRZYCĄ CUKIERASY” 

 
STATUT 

 
ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: „Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci  
z Cukrzycą CukierAsy”, które w dalszej części Statutu będzie nazywane 
„Stowarzyszeniem”.  

2. Działając poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie może posługiwać  
się nazwą przetłumaczoną na inne języki obce. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań, a obszarem działalności objęta jest Rzeczpospolita 
Polska. Szczegółowy adres Stowarzyszenia zamieszczony jest w dokumentach 
rejestracyjnych, uwidoczniany przez Stowarzyszenie na dokumentach, pieczęciach, 
stronach internetowych itp.  

4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw, 
z poszanowaniem tamtejszego prawa.   

5. Stowarzyszenie może przyjąć i zastrzec znak graficzny jako jego wyróżnik  
dla identyfikacji swoich materiałów informacyjnych, korespondencji, ogłoszeń itp.  

6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. 

7. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.  
8. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.  

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 
 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA 
 

1. Stowarzyszenie jest organizacją, której nadrzędnym celem jest  podejmowanie wszelkich 
dostępnych działań na rzecz dzieci z cukrzycą i ich rodzin szczególnie poprzez 
aktywizację ruchową – wszelkiego rodzaju działania o charakterze sportowym, a także 
oświatowym. 

2. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 
a) wspieranie i/lub prowadzenie szkoleń dla rodziców i ich dzieci chorych na cukrzycę, 
b) organizacja wszelkiego rodzaju zawodów sportowych, treningów, zajęć o charakterze 

sportowym, 



c) wspieranie rodziców i ich dzieci w kontaktach ze służbą zdrowia – w szczególności  
w zakresie szeroko pojętego leczenia cukrzycy i zajmowanie stanowiska w sprawach 
z tym leczeniem związanych, 

d) popularyzacja wysiłku fizycznego jako istotnego elementu wpływającego  
na wyrównanie poziomów glukozy,   

e) wspieranie rodziców i ich dzieci w kontaktach ze szkołami wszelkiego typu celem  
jak najlepszego zrozumienia przez pracowników szkół problemów związanych  
z wychowaniem i nauczaniem dziecka chorego na cukrzycą, 

f) promowanie wiedzy o cukrzycy oraz metodach jej leczenia w społeczeństwie  
dla wczesnego jej wykrywania i bezpieczeństwa chorych, 

g) organizacja obozów, kolonii i innych wyjazdów o charakterze rekreacyjno-
sportowym, łączenie wyjazdów z poszerzaniem wiedzy uczestników na temat 
cukrzycy, 

h) gromadzenie środków materialnych i finansowych potrzebnych do realizacji zadań 
Stowarzyszenia, 

i) inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych i innych przedsięwzięć mających 
na celu uzyskanie środków finansowych na rzecz Stowarzyszenia, 

j) działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy 
wspierania finansowego w ramach pomocy dla realizacji celów  Stowarzyszenia, 

k) inne działania mające na celu aktywizację ruchową i poszerzanie wiedzy o cukrzycy. 
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  

a) organizowanie wydarzeń o charakterze sportowym, połączonych z ogólną edukacją 
uczestników na temat relacji cukrzyca – wysiłek fizyczny, 

b) organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym skierowanych zarówno  
do rodzin dzieci chorych na cukrzycę jak również osób spoza tej grupy – w celu 
zwrócenia uwagi na problem jakim jest cukrzyca, 

c) organizowanie wyjazdów i kolonii dla dzieci z cukrzycą, połączonych z edukacją  
na temat choroby, 

d) organizowanie wszelkiego rodzaju szkoleń, spotkań poświęconych edukacji na temat 
cukrzycy, 

e) wspieranie finansowe podmiotów bezpośrednio realizujących cele statutowe 
Stowarzyszenia w oparciu o zadania zlecone przez Stowarzyszenie,  

f) współpracę z instytucjami społecznymi, komercyjnymi i naukowymi na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, dla realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia, 

h) zgłaszanie projektów zmian w opiece zdrowotnej, przygotowywanie pism i petycji 
do podmiotów zajmujących się opieką zdrowotną. 
 

ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem 
wspierającym.  



2. Stowarzyszenie składa się z członków: 
a) zwyczajnych,  
b) wspierających,  
c) honorowych. 

3. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna. 
4. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się z chwilą podjęcia uchwały Zarządu w tym zakresie.  
5. Osoby występujące o członkostwo zwyczajne, po rejestracji Stowarzyszenia,  

są zobowiązane przedłożyć Zarządowi wniosek oraz opinię zawierającą uzasadnienie 
przyjęcia, wydaną przez innego członka Stowarzyszenia, rekomendującego ich przyjęcie. 

6. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna, prawna oraz jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca i realizująca pomoc 
finansową, rzeczową lub merytoryczną w przedmiocie realizacji celów Stowarzyszenia.  

7. Zarząd większością 2/3 głosów, może na czas od roku do czterech lat przyznać tytuł 
członka wspierającego dla osoby fizycznej lub osoby prawnej, jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej, za wyróżniające wspieranie Stowarzyszenia. Tytuł 
ten wygasa po upływie okresu na jaki został przyznany lub wraz z ustaniem 
wywiązywania się członka wspierającego ze swoich zobowiązań. 

8. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitne zasługi  
w dziedzinie diabetologii, a także osoba szczególnie zasłużona w pracy dla dzieci  
i młodzieży z cukrzycą.  

9. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie, na umotywowany  
i jednomyślny wniosek Zarządu.  

10. Członkowie honorowi mają prawo rekomendowania przyjęć nowych członków 
Stowarzyszenia. 

11. Członkowie honorowi oraz wspierający są zwolnieni z opłaty z tytułu składek 
członkowskich. 

12. Członkowie zwyczajni opłacają roczne składki z tytułu członkostwa  
w Stowarzyszeniu, w wysokości ustalonej przez Zarząd. Przy ustalaniu wysokości 
składki członkowskiej Zarząd jest obowiązany stosować się do wytycznych Walnego 
Zebrania w tym zakresie. Składka jest opłacana najpóźniej do końca czerwca każdego 
roku kalendarzowego, za który składka jest należna.  

13. Zarząd, w drodze uchwały, w uzasadnionych sytuacjach, może zwolnić członka  
z opłacania składki członkowskiej, co nie powoduje powstawania zaległości. 

14. Wszyscy członkowie zwyczajni: 
a) mają bierne i czynne prawo wyborcze w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia, 
b) mają prawo do udziału w  podejmowaniu uchwał na Walnym Zebraniu, 
c) mają prawo do przedkładania Walnemu Zebraniu i Zarządowi wniosków, projektów 

uchwał, kandydatur  do pełnienia funkcji we władzach Stowarzyszenia, 
d) mogą brać udział we wszystkich konferencjach, zebraniach, szkoleniach, imprezach  

i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, 
e) mają prawo rekomendowania przyjęć nowych członków Stowarzyszenia. 

15. Członkowie są zobowiązani do współdziałania ze Stowarzyszeniem w ramach jego 
inicjatyw i struktur oraz poza jego działalnością dla realizacji celów dla jakich 
Stowarzyszenie powstało, a także do przestrzegania Statutu oraz przyjętych aktów 
wewnętrznych. 



16. Członek zwyczajny jest zobowiązany utrzymywać kontakt ze Stowarzyszeniem przez 
udział w Walnym Zebraniu, aktualizację swoich danych kontaktowych, odpowiedzi na 
korespondencję kierowaną do niego ze Stowarzyszenia, w terminach wskazanych  
w Statucie.  

17. Członek, który przyjmuje, jako pojedyncza osoba lub w składzie zespołu, zadania zlecone 
przez Walne Zebranie lub Zarząd Stowarzyszenia, może wykonywać je odpłatnie nawet 
jeżeli jest członkiem Zarządu czy Komisji Rewizyjnej. Jednak w tych sprawach nie może 
uczestniczyć w procesie ustalanie celów, warunków wykonywania zadania, wysokości 
lub sposobu zapłaty, ani kontrolowania przebiegu ich realizacji.  

18. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) śmierci członka, utraty przez niego osobowości prawnej lub rozwiązania  

w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 
b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, co następuje z chwilą doręczenia  

tej rezygnacji, 
c) podjęcia przez Zarząd jednomyślnej uchwały o wykluczeniu wskutek: 

i. nieprzestrzegania Statutu oraz aktów wewnętrznych, a także uchwał Zarządu, 
ii. permanentnego braku zaangażowania w prace Stowarzyszenia, 

iii. co najmniej dwuletniej nieusprawiedliwionej zaległości w opłacaniu składek 
członkowskich, przy czym kontynuacja członkostwa wymaga uzupełnienia 
zaległości składkowych, 

iv. złożenia przez co najmniej jednego członka zwyczajnego Stowarzyszenia, (w tym 
przez członka pełniącego funkcję w Zarządzie) pisemnego wniosku o wykluczenie 
członka, w sytuacji gdy działalność członka jest w rażący sposób sprzeczna  
z celami Stowarzyszenia.  

19. Od uchwały Zarządu podjętej w trybie Rozdziału III punkt 18 pkt c) Statutu przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu w terminie 7 dni  
od doręczenia członkowi stosownej uchwały. Wniesienie odwołania z zachowaniem 
procedury określonej w zdaniu poprzednim, zawiesza wykonanie uchwały Zarządu  
do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zebranie. Uchwała Walnego Zebrania jest 
ostateczna. 
 

ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie, 
b) Zarząd,  
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Członkowie założyciele zwołują zebranie założycielskie, na którym, zostanie wybrany 
Zarząd i Komisja Rewizyjna na pierwszą kadencję, oraz zostaną podjęte inne stosowne 
uchwały.  

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.  
4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie  

w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym 
Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym. Członkowie Zarządu  



i Komisji Rewizyjnej są wybierani zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę 
członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu. 

5. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów- 
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę             
na kandydowanie.     

6. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek: 
a) upływu kadencji,  
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, 
c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach, 
d) odwołania przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia.  
7. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym 

Zebraniu, o którym mowa w ust. 6 pkt a) niniejszego Rozdziału, dotychczasowy Zarząd i 
Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz. 

8. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu  
6-ciu miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie 
niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim  
na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie 
organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia. 

 
ROZDZIAŁ V 

WALNE ZEBRANIE 
 

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  
2. Uczestnikami Walnego Zebrania mogą być wyłącznie członkowie zwyczajni oraz 

członkowie honorowi Stowarzyszenia. Jeżeli na sali podczas zebrania Walnego Zebrania 
są obecne jeszcze inne osoby, wtedy ich obecność wymaga zgody członków Walnego 
Zebrania i nie są one traktowane jako uczestnicy Walnego Zebrania. Przy obliczaniu 
kworum dla podejmowania uchwał, uwzględniani są wyłącznie członkowie zwyczajni 
Stowarzyszenia.  

3. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i  Komisji Rewizyjnej za okres 

odpowiadający długości kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty 

sprawozdaniem, 
d) wybór Zarządu,  
e) wybór Komisji Rewizyjnej, 
f)  odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, 
g) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadkach  

przewidzianych w Rozdziale III punkt 18 pkt c) Statutu, 
h) dokonywanie zmian w Statucie, 
i) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 
j) udzielanie Zarządowi wiążących wytycznych w zakresie wysokości składki 

członkowskiej, 



k) decydowanie o innych sprawach, wynikających z postanowień Statutu oraz 
decydowanie w sprawach niezastrzeżonych postanowieniami Statutu dla innych 
władz Stowarzyszenia. 

4. Walne Zebrania  odbywają  się w sposób planowy raz na rok, w terminie  
do 30 marca.   

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zostaje zwołane przez Zarząd:  
a) z własnej inicjatywy,  
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,   
c) na pisemny wniosek co najmniej 20% ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia, 
d) w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w Rozdziale III punkt 18 

pkt c) w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania,  
e) w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w przypadkach i w terminach 

określonych w Statucie. 
6. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna, w najbliższym możliwym terminie z 

uwzględnieniem postanowień Statutu co do terminu, w jakim powinny zostać przesłane 
zawiadomienia do członków Stowarzyszenia, w przypadku, gdy: 
a) Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w ciągu 2 miesięcy od upływu 4 lat od dnia 

poprzedniego Walnego Zebrania, 
b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 2 miesięcy od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 5 pkt b) i c) niniejszego Rozdziału, 
c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadkach wskazanych 

w punkcie 5 pkt d) i e) niniejszego Rozdziału w terminach określonych w Statucie.  
7. Walne Zebranie powinno być poprzedzone zawiadomieniem członków o jego pierwszym 

i drugim terminie oraz miejscu, ze wskazaniem głównych punktów programu. 
Zawiadomienie powinno nastąpić w terminie nie krótszym niż na 14 przed wskazaną 
datą Walnego Zebrania w formie pisemnej za potwierdzeniem nadania. Forma 
zawiadomienia wskazana w zdaniu poprzednim uznana jest za zachowaną,  
w przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane na podany przez członka 
Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej, pod warunkiem posiadania potwierdzenia 
czasu nadania przesłanego zawiadomienia. Drugi termin odbycia Walnego Zebrania, jest 
wyznaczany z góry, wraz z wyznaczeniem pierwszego terminu,  
w bliskości czasowej terminu pierwszego na wypadek, gdyby w pierwszym terminie nie 
stawiła się wymagana, dla podjęcia uchwał, liczba członków lub na wypadek, gdyby  
w pierwszym terminie nie zostały podjęte uchwały objęte programem Walnego Zebrania.  

8. W przypadku, gdy zawiadomienie o którym mowa w zdaniu pierwszym punktu  
7 powyżej, nie zostanie odebrane przez członka Stowarzyszenia w terminie 
przewidzianym na odbiór nadanej przesyłki, zawiadomienie uznaje się za skutecznie 
doręczone w ostatnim dniu terminu przewidzianym na odbiór nadanej przesyłki, pod 
warunkiem nadania jej na adres wskazany przez członka Stowarzyszenia jako adres  
do korespondencji.  

9. W przypadku, gdy członek Stowarzyszenia nie potwierdzi otrzymania zawiadomienia  
o którym mowa w zdaniu drugim punktu 7 powyżej w terminie 3 dni od dnia jego 
przesłania, zawiadomienie uznaje się za skutecznie doręczone w 4 dniu od dnia jego 
przesłania, pod warunkiem przesłania zawiadomienia na adres poczty elektronicznej 



wskazanej przez członka Stowarzyszenia jako adres poczty elektronicznej 
do korespondencji.  

10. Zasadą jest, że uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym 
wyznaczonym terminie Zgromadzenia. W drugim terminie Walnego Zebrania uchwały 
zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.  

11. W przypadkach wskazanych w Statucie, dla których przewidziane są szczególne zasady 
podejmowania uchwał przez Walne Zebranie, zasady te obowiązują w pierwszym 
wyznaczonym terminie Walnego Zebrania. W drugim terminie Walnego Zebrania 
uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków 
chyba, że Statut wyraźnie stanowi inaczej. 

12. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia Walne 
Zebranie podejmuje większością 2/3 członków, przy obecności co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym wyznaczonym terminie 
Zgromadzenia.  W drugim terminie  Walnego Zebrania uchwały te można podjąć 
bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 

13. Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał  
w sprawie zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz wyboru członków władz 
Stowarzyszenia tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, które podejmowane są w głosowaniu 
tajnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu 
opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym. Zasada wyrażona  
w zdaniu poprzednim, obowiązuje bez względu na to, czy uchwały są podejmowane  
w pierwszym czy w drugim terminie Walnego Zebrania.  
 

ROZDZIAŁ VI 

ZARZĄD 
 

1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz od 4 do 6 członków. Spośród członków Zarządu 
są wybierani Wiceprezes Zarządu, Sekretarz oraz Skarbnik. 

2. Prezydium Zarządu składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz Sekretarza  
i Skarbnika. 

3. Podczas Walnego Zebrania na którym dokonano wyboru członków Zarządu, członkowie 
Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Sekretarza 
oraz Skarbnika i informują o tym Walne Zebranie. W sytuacji,  
gdy członkowie nie mogą dokonać wyboru, o rozdziale funkcji decyduje Walne Zebranie. 

4. Do kompetencji Zarządu należy:  
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków, 
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
f) sporządzanie rocznego planu finansowego oraz sporządzanie corocznych 

sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, 
g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, niezastrzeżonych przepisami Statutu dla 

innych organów Stowarzyszenia,  



5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku. 
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

wszystkich członków Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z 5 członków 
Zarządu, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej  
3 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

7. W przypadkach wskazanych w Statucie, przewidujących obowiązek spełnienia 
określonych wymogów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd w zakresie warunku 
większości głosów jaki musi zostać spełniony dla podjęcia konkretnej uchwały, uchwały 
te zapadają zgodnie z warunkami wskazanymi w postanowieniach Statutu, w obecności 
co najmniej połowy wszystkich członków Zarządu. W przypadku Zarządu składającego 
się z 5 członków Zarządu uchwały o których mowa w zdaniu poprzednim zapadają  
w obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos 
Prezesa Zarządu. 

8. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do składania w imieniu Stowarzyszenia 
wszelkich oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych, w tym w zakresie 
zaciągania zobowiązań majątkowych i podpisywania dokumentów, wymagana jest 
reprezentacja łączna Prezesa Zarządu ze Skarbnikiem lub Prezesa Zarządu z Sekretarzem, 
albo Wiceprezesa Zarządu ze Skarbnikiem lub Wiceprezesa z Sekretarzem.  

9. Zarząd Stowarzyszenia nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionych obowiązków. 
10. W sytuacji, gdy w trakcie kadencji Zarządu zajdzie potrzeba uzupełnienia jego składu, 

obowiązuje następująca procedura:  
a) jeżeli uzupełnienie składu Zarządu dotyczy jednej osoby, to pozostali członkowie 

Zarządu w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, wybierają spośród 
pozostałych członków zwyczajnych Stowarzyszenia osobę do pełnienia funkcji  
w Zarządzie. Wybrana osoba musi wyrazić ustnie lub pisemnie zgodę na pełnienie 
funkcji,  

b) jeżeli uzupełnienie składu Zarządu dotyczy więcej niż jednej osoby, to pozostali 
członkowie Zarządu zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie  
2 miesięcy od dnia zmniejszenia się składu Zarządu w celu przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające odbywają się według zasad 
określonych w Statucie jak dla wyboru członków Zarządu tj. w głosowaniu tajnym, 
chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów, bez względu na liczbę obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. 
Kadencja członków Zarządu wybranych w drodze wyborów uzupełniających kończy 
się wraz z kadencją pozostałych członków Zarządu.  

11. Zarząd może powierzyć funkcje administracyjne, w sprawach organizacyjnych 
Stowarzyszenia w szczególności w sprawach finansowo - księgowych odpowiednio 
wyspecjalizowanemu biuru rachunkowemu, podatkowemu lub innej instytucji 
komercyjnej z uprawnieniami do przygotowywania rozliczeń finansowych  
i podatkowych, czy okresowych sprawozdań finansowych. Zarząd jest uprawniony  
do zawarcia umowy o świadczenie usług, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII 

KOMISJA REWIZYJNA 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego. 
2. Podczas Walnego Zebrania na którym dokonano wyboru członków do Komisji 

Rewizyjnej, członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego  
i informują o tym Walne Zebranie. W sytuacji, gdy członkowie nie mogą dokonać 
wyboru, o rozdziale funkcji decyduje Walne Zebranie. 

3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 
5. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu,  

z głosem doradczym. Po upoważnieniu przez co najmniej jednego członka Prezydium 
Zarządu, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej lub cała Komisja Rewizyjna ma prawo 
wglądu w dokumentację finansową Stowarzyszenia. 

6. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  
7. Komisja Rewizyjna ma prawo zwracać się do Zarządu z własnymi wnioskami 

opiniującymi lub sugerującymi kierunki prac Zarządu. 
8. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej 
Stowarzyszenia, 

b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym 
majątkiem przez Zarząd,  

c) kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez 
Zarząd, 

d) zatwierdzanie rocznego planu finansowego i corocznych sprawozdań 
finansowych  Stowarzyszenia przygotowanych przez Zarząd, 

e) zwoływanie Walnego Zebrania w przypadku określonym w Rozdziale  
V punkt 6 Statutu. 

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

9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów, w obecności wszystkich 
członków Komisji Rewizyjnej. W razie równości głosów decyduje głos 
Przewodniczącego.  

10. Komisja Rewizyjna na koniec kadencji w sprawozdaniu przedkładanym Walnemu 
Zebraniu wyraża opinię rekomendującą udzielenie lub odrzucenie absolutorium dla 
Zarządu.  

11. W sytuacji, gdy w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej zajdzie potrzeba uzupełnienia 
jego składu, obowiązuje następująca procedura:  
a) jeżeli liczba członków Komisji Rewizyjnej jest mniejsza od pierwotnie wybranej,  

ale nadal wynosi co najmniej 3 członków, to Komisja Rewizyjna może funkcjonować 
w dalszym ciągu bez konieczności przeprowadzania wyborów uzupełniających, 

b) jeżeli liczba członków Komisji Rewizyjnej zmniejszyła się w trakcie kadencji poniżej  
3 członków, wtedy pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej składają wniosek  
do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w 



terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez Komisję Rewizyjną w celu 
przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające odbywają się 
według zasad określonych w statucie jak dla wyboru członków Komisji Rewizyjnej tj. 
w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w 
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym, 
zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na Nadzwyczajnym 
Walnym Zebraniu. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej wybranych w drodze 
wyborów uzupełniających kończy się wraz z kadencją pozostałych członków Komisji 
Rewizyjnej.  
 

ROZDZIAŁ VIII 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzy się w szczególności z: 
a) składek członkowskich, 
b) wpływów z darowizn, spadków i zapisów, 
c) wpływów z dotacji, 
d) ofiarności publicznej, 
e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 
f) innych prawnie dopuszczalnych źródeł. 

2. Stowarzyszenie rozdysponowuje posiadane zasoby materialne na cele zgodne  
ze statutem w oparciu o decyzje Zarządu Stowarzyszenia.  

3. Pozyskiwane środki finansowe mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację 
celów Stowarzyszenia oraz na zabezpieczenie jego działalności. 

4. Stowarzyszenie nie może w swojej działalności korzystać z kredytów lub innych form 
zadłużenia. Swoje wydatki na działalność organizacyjną, jak i na cele statutowe musi 
opierać na zbilansowaniu środków faktycznie posiadanych. Stowarzyszeniu nie wolno 
angażować posiadanych środków w przedsięwzięcia giełdowe, spekulacyjne lub 
loteryjne itp., z definicji obarczone ryzykiem finansowym. Posiadane środki pieniężne 
muszą być przechowywane w bankach o państwowych gwarancjach finansowych, 
mogą być składane tam na lokatach terminowych, ale nie mogą być za pośrednictwem 
banków przeznaczane do operacji funduszy spekulacyjnych. 

 
ROZDZIAŁ IX 

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 

1. Walne Zebranie uchwałą 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków może 
podjąć decyzję o zmianie charakteru i sposobu działalności na pozwalający  
na ubieganie się o zarejestrowanie jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego. 

2. Walne Zebranie uchwałą 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków może 
podjąć decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia z przyczyn merytorycznych,  
gdy wygaśnie zapotrzebowanie na wspomagającą rolę Stowarzyszenia wg jego 
statutowych celów.  

3. Walne Zebranie uchwałą podjętą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych 
członków na Walnym Zebraniu może rozwiązać Stowarzyszenie w sytuacji trudności 



finansowych, które nie pozwalają zapewnić jego pracy ani utrzymania struktur 
organizacyjnych lub też z mocy prawa, gdyby doszło do okoliczności uznanych 
ogólnym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób 
likwidacji i przeznaczenia majątku. Likwidatorem może być więcej niż jedna osoba.  

 

 

 

 

 

 

 

 


