
 

STATUT

TOWARZYSTWA WSPIERANIA INICJATYW 

„ZAMKOWA 15”



Rozdział I
Rozdział II Postanowienia ogólne

1. Nazwa Stowarzyszenia: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15”

2. Teren działania:  obszar  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Dla właściwej  realizacji  celów 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej.

3. Siedziba: Sieradz, woj. łódzkie.

4. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem 

w celach niezarobkowych.

5. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków.

6. Stowarzyszenie  może  używać  pieczęci  i   oznak,  zgodnie  z obowiązującymi  w tym 

względzie przepisami.

7. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

8. Stowarzyszenie po jego zarejestrowaniu nabywa osobowość prawną.

Rozdział II

Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

1. Celem  stowarzyszenia  jest  działalność  publiczna  o charakterze  charytatywnym, 

realizowana poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

1) prowadzenia działalności wspierającej inicjatywy na rzecz młodzieży;

2) podejmowania wspólnych inicjatyw z różnymi jednostkami organizacyjnymi;

3) promowania aktywności obywatelskiej;

4) rozwijania poczucia solidarności i promowanie tolerancji;

5) promowania współpracy międzynarodowej, w tym kontaktów z Polonią;

6) rozwijania idei wolontariatu;

7) rozwijania kreatywności młodzieży;

8) wspierania młodzieży defaworyzowanej;

9) wspierania uczenia pozaformalnego;

10) rozwijania edukacji regionalnej i turystycznej
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2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

1) utrzymywanie  kontaktów  z różnymi  jednostkami  organizacyjnymi  w zakresie 

działalności Stowarzyszenia;

2) inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, naukowych, 

oświatowych, gospodarczych i turystycznych;

3) organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego;

4) udział w programach Unii Europejskiej związanych z celami statutowymi;

5) promowanie osiągnięć Stowarzyszenia zgodnych z celami statutowymi;

6) włączanie wolontariuszy w działania w kraju i za granicą.

Rozdział III

Sposoby nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty 

członkostwa oraz prawa i obowiązki członków.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być 

jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych

b) członków wspierających

c) członków honorowych.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

1) Ukończyła  18  lat  i  posiada  pełną  zdolność  do czynności  prawnych  i nie  jest 

pozbawiona praw publicznych;

2) ukończyła 16 lat,  przy czym osoby niepełnoletnie  nie  mogą stanowić większości 

w składzie zarządu;

3) poprzez czynną pracę realizuje cele Stowarzyszenia;

4) złożyła  deklarację  członkowską  na piśmie,  na podstawie  uchwały  Zarządu 

Stowarzyszenia;

5) cudzoziemcy,  bez  względu  na miejsce  zamieszkania,  mogą  być  członkami 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
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4. Członek zwyczajny:

1) ma prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b) udziału  w zebraniach,  spotkaniach  oraz imprezach  organizowanych 

przez Stowarzyszenie;

c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

2) ma obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;

b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) regularnego opłacania składek.

5. Członek wspierający:

1) członkiem  wspierającym  Stowarzyszenie  może  zostać  osoba  fizyczna  i prawna 

deklarująca  pomoc  finansową, rzeczową  lub merytoryczną  w realizacji  celów 

Stowarzyszenia;

2) członkiem wspierającym staje  się  po  złożeniu  pisemnej  deklaracji,  na podstawie 

uchwały Zarządu;

3) członek  wspierający  ma  obowiązek  wywiązywania  się  z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

6. Członek honorowy:

1) członkiem honorowym Stowarzyszenia  może  być  osoba  fizyczna,  która  wniosła 

wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia;

2) członkowie  honorowi  są  przyjmowani  przez  Walne  Zgromadzenie  na wniosek 

co najmniej 10 członków Stowarzyszenia;

3) członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

7. Członkowie  wspierający  i honorowi  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.

8. Ustanie członkostwa następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu;

2) śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz utraty osobowości prawnej;
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3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

4) wykluczenia przez Zarząd:

a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia;

b) z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia;

c) z powodu niepłacenia składek za okres dwóch lat;

d) działania na szkodę Stowarzyszenia.

9. Od uchwały  Zarządu  w sprawie  przyjęcia  w poczet  członków  Stowarzyszenia 

lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania w ciągu 

2  tygodni  od  podjęcia  uchwały  do Walnego  Zgromadzenia  Członków.  Uchwała 

Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnianie 

składu oraz ich kompetencje

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja  wszystkich  władz  wybieralnych  Stowarzyszenia  trwa  pięć  lat.  Do czasu 

wyboru  nowego  zarządu  i komisji  rewizyjnej ich  wybór  odbywa  się  w głosowaniu 

jawnym zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę 

w przedmiocie tajnego głosowania.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy 

obecności co najmniej połowy liczby członków, chyba że dalsze postanowienia statutu 

stanowią  inaczej.  W przypadku  równego  rozłożenia  głosów  w trakcie  głosowania 

decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków.

4. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:

1) Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia;

2) w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
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b) z głosem doradczym –  członkowie  wspierający,  honorowi  oraz  zaproszeni 

goście.

3) Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

4) Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane co najmniej raz w roku 

przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości 

wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

5) Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może odbyć się 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.  Do żądania  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  dołącza  się 

proponowany porządek obrad.

6) uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Członków  Stowarzyszenia  zapadają  zwykłą 

większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.

Głosowanie jest jawne, chyba że Walne Zgromadzenie zarządzi głosowanie tajne.

7) do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;

b) uchwalanie zmian statutu;

c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;

d) udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) rozpatrywanie  i zatwierdzanie  sprawozdań z działalności  Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej;

f) uchwalanie budżetu;

g) podejmowanie  uchwał  o nabywaniu,  zbywaniu  lub obciążaniu  majątku 

Stowarzyszenia;

h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;

i) rozpatrywanie  wniosków  i postulatów  zgłoszonych  przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze;

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

k) podejmowanie  uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia  i przeznaczeniu jego 

majątku;

l) podejmowanie  uchwał  w każdej  sprawie  wniesionej  pod obrady, 

oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

Stowarzyszenia;

m) wyrażanie zgody na przyjęcie lub odrzucenie spadku przez Zarząd.
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5. Zarząd Stowarzyszenia:

1) Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie 

z uchwałami  Walnego  Zgromadzenia  Członków,  reprezentuje  Stowarzyszenie 

na zewnątrz.

2) Zarząd składa się z pięciu osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza 

i członka Zarządu wybieranych na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarządu.

3) Posiedzenia  Zarządu  odbywają  się  w miarę  potrzeb,  nie rzadziej  jednak  niż  raz 

na kwartał. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes.

4) Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia;

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

c) sporządzanie planów pracy i budżetu;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

f) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;

g) podejmowanie  uchwał  o przyjmowaniu  i skreślaniu  członków,  z wyjątkiem 

członka honorowego;

h) uchwalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  wszystkich  innych 

świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

6. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

1) Komisja  Rewizyjna  powoływana  jest  do sprawowania  kontroli  nad działalnością 

Stowarzyszenia.

2) Komisja  Rewizyjna  składa  się  z 3 osób,  w tym  przewodniczącego,  zastępcy 

oraz sekretarza.

3) Osoby będące członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być  członkami  Zarządu ani  pozostawać z nimi  w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;

b) być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu co najmniej raz w roku;

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;

c) prawo  wystąpienia  z wnioskiem  o zwołanie  Walnego  Zgromadzenia 

Członków oraz zebrania Zarządu;

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
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e) składanie  sprawozdań  ze swojej  działalności  na Walnym  Zgromadzeniu 

Członków;

f) wymaganie  od Zarządu  udostępniania  dokumentów  dotyczących  działania 

Stowarzyszenia;

g) wymaganie od Zarządu złożenia wyjaśnień dotyczących jego pracy.

Rozdział V

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia, zaciąganie zobowiązań 

majątkowych oraz warunki ważności uchwał

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpływy z wpisowego i składek członkowskich;

b) dotacje, subwencje, spadki, zapisy i darowizny;

c) wpływy z działalności statutowej;

d) wpływy z ofiarności publicznej.

3. Wszelkie  środki  pieniężne  mogą  być  przechowywane  wyłącznie  na koncie 

Stowarzyszenia.

4. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Zarząd  wykonuje  uchwały   w przedmiocie nabywania,  zbywania  lub obciążania 

majątku Stowarzyszenia.

6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, 

w szczególności  w sprawach  majątkowych,  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków 

Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub wiceprezesa.

7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

Rozdział VI

Sposób uzyskiwania środków finansowych
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1. Majątek Towarzystwa stanowić mogą: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Składają 

się nań: wpływy ze składek, dotacje, subwencje,  darowizny, zapisy osób fizycznych 

i prawnych, spadki. Środki mogą pochodzić także z ofiarności publicznej.

2. Zarządzanie  majątkiem i  finansami  należy  do  kompetencji  Zarządu Stowarzyszenia, 

który w tym celu ma uruchomione konto bankowe.

3. Wysokość składek oraz sposób wpłacania składki ustala Zarząd.

4. Dochód z działalności  Stowarzyszenia służy realizacji  celów statutowych i nie może 

być przeznaczony do podziału między jego członków.

5. Stowarzyszenie nie może:

a) udzielać  pożyczek  lub  zabezpieczeń  zobowiązań  majątkiem  Stowarzyszenia 

w stosunku do własnych członków, członków organów oraz osobom pozostającym 

z nimi w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w  linii  prostej,  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  w  linii  bocznej  do  drugiego 

stopnia, a także osobom związanym z nimi z tytułu przysposobienia, opieki bądź 

kurateli , zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywać  swego  majątku  na rzecz  członków  Stowarzyszenia,  członków 

organów  oraz  ich  osób  bliskich  na  zasadach  innych  niż  w stosunku  do  osób 

trzecich,  w  szczególności  jeżeli  przekazywanie  to  następuje  bezpłatnie  lub  na 

preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywać majątku  na  rzecz  członków Stowarzyszenia,  członków organów 

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 

że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu organizacji

d) nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów oraz ich osoby 

bliskie.

Rozdział III

Zasady dokonywania zmian statutu

1. Uchwałę  o zmianie  statutu  Stowarzyszenia  podejmuje  zwyczajne  lub nadzwyczajne 

Walne  Zgromadzenie  Członków  zwykłą  większością  głosów,  przy obecności 
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co najmniej  połowy liczby  członków.  Uchwały  podjęte  w drugim terminie  zapadają 

zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

Rozdział VII

Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwałę w sprawie rozwiązania się  Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków  w  głosowaniu  jawnym  zwykłą  większością  głosów,  przy obecności  co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.

3. Uchwała w sprawie rozwiązania się  Stowarzyszenia określa termin i  tryb likwidacji 

oraz cel  społeczny,  na  który  zostanie  przeznaczony  majątek  zlikwidowanego 

Stowarzyszenia.

4. Jeżeli  uchwała  ostatniego  Walnego  Zgromadzenia  Członków  nie  stanowi  inaczej, 

to w razie  rozwiązania  się  Stowarzyszenia na podstawie  własnej  uchwały, 

likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.

5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie  mają przepisy ustawy z  dnia 

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

2. Statut  został  przyjęty  uchwałą  Walnego  Zgromadzenia  Członków  Towarzystwa 

Wspierania Inicjatyw „Zamkowa 15” w Sieradzu w dniu  24 września 2008 r.
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