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Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej w 

dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Toruń, woj. kujawsko-pomorskie.  

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie 

kraje świata, jeżeli występowanie na ich terenie nie jest ograniczone przez prawo oraz 

umowy międzynarodowe, w których Polska występuje jako strona.  

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. 

Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( tekst jednolity Dz. 

U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.  

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnych celach.  

6. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej 

grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub 

materialną. Działalność może być również prowadzona na rzecz członków 

Stowarzyszenia. 

7. Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do 

prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

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

względzie przepisami. 

9. Stowarzyszenie może wydawać certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje w 

ramach prowadzonych szkoleń.   

 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 

10.  Cele Stowarzyszenia: 

a. prowadzenie działalności społecznej, pro społecznej i charytatywnej ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, środowisk edukacyjno-

kulturalnych, społeczności zagrożonych marginalizacją życia społecznego 

(uzależnieni, bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni i przewlekle chorzy, 

seniorów oraz grup zagrożonych patologią społeczną) i innych osób 

potrzebujących wsparcia Stowarzyszenia, 

b. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom a w szczególności dzieciom, 

osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans i stwarzanie 

prawidłowych warunków rozwoju tych rodzin i osób poprzez pomoc w 

nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień a ponadto łagodzenie 

niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie zaburzeniom 

zachowań dzieci i młodzieży, 



c. tworzenie płaszczyzn dla wymiany myśli i doświadczeń oraz współpracy w 

dziedzinie szeroko rozumianej pomocy drugiemu człowiekowi, grupie i 

społeczności lokalnej, 

d. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalność na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy, 

e. poradnictwo antymobbingowe, przeciwdziałanie mobbingowi oraz 

dyskryminacji w miejscu pracy  oraz promowanie i rozwój struktur i działań 

antymobbingowych, 

f. podnoszenie świadomości prawnej wybranych grup zawodowych i 

społecznych, szczególnie poprzez prowadzenie działalności na rzecz 

zwiększenia znajomości przepisów prawnych, przepisów dotyczących 

ochrony zdrowia psychicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

g. promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących umacnianiu 

komunikacji społecznej, 

h.  inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i 

popularnonaukowej w zakresie teorii i praktyki niesienia pomocy ludziom jej 

potrzebującym, 

i. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

j. wspieranie i organizacja dobroczynności oraz działań humanitarnych i 

wolontariatu w kraju i za granicą, 

k. promowanie kultury i dziedzictwa regionalnego i narodowego 

l. propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 

m. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 

n. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój 

przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości 

społecznej i ekonomii społecznej, 

o. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

p. doradztwo prawne ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego oraz poradnictwa socjalnego, rodzinnego i ochrony praw 

konsumentów, 

q. działalność na rzecz integracji społecznej oraz  rozwijania kontaktów i 

współpracy między społecznościami lokalnymi, 

r. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 

ratownictwa i ochrony ludności w szczególności (pomoc ofiarom katastrof, 

klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą), 

s. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji , 

t. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami, 

u. propagowanie i rozwój twórczości artystycznej, malarstwa, rzeźby, muzyki, 

teatru, fotografii, pisarstwa, filmu, rękodzieła ludowego oraz pozostałych 

sztuk pięknych i dziedzin aktywności artystycznej, 

v. działalność ekologiczna i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, 

w. ochrona i promocja zdrowia, 

x. wspieranie działalności innych organizacji pozarządowych realizujących 

podobne cele. 



11. Realizacja celów Statutowych ma odbywać się we współpracy z organizacjami, 

instytucjami, urzędami, fundacjami, stowarzyszeniami, programami i osobami, 

których cele i zainteresowania są zbieżne lub podobne do Stowarzyszenia, 

12. Stowarzyszenie swe cele realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami poprzez:  

 

I. Prowadzenie działalności nieodpłatnej, która obejmuje: 

 

a. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej 

podnoszącej kwalifikacje i rozwój kompetencji psychospołecznych, szkoleń, 

kursów, treningów i seminariów wspierających rozwój psychologiczno-

pedagogiczny, społeczny i ekonomiczny, 

b. tworzenie, prowadzenie lub wspieranie placówek realizujących programy 

profilaktyczno-terapeutyczne, 

c. wypracowywanie i wdrażanie systemowych rozwiązań mających polepszyć 

warunki życia mieszkańców, 

d. współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem 

gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi 

działalnością pro społeczną i rozwojem kulturalnym, 

e. prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz organizacja wypraw 

podróżniczych i poznawczych dla osób z defaworyzowanych grup 

społecznych, 

f. organizację wypoczynku, w szczególności wycieczek, obozów, imprez 

rekreacyjnych i rekreacyjno-turystycznych oraz wszelką działalność w 

zakresie organizowania czasu wolnego, upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, 

g. gromadzenie sprzętu technicznego, elektrotechnicznego i elektronicznego 

oraz innych materiałów niezbędnych do realizacji celów Statutowych, 

h. rejestrację i rozpowszechnianie efektów działalności Stowarzyszenia, 

i. organizację akcji pomocy potrzebującym i innych o charakterze 

charytatywno-humanitarnym, 

j. prowadzenie działalności wydawniczej, 

k. prowadzenie baz danych związanych z celami statutowymi, 

l. prowadzenie strony internetowej i rozpowszechnianie działań 

Stowarzyszenia,  

         

II. Prowadzenie działalności odpłatnej, która obejmuje: 

 

a. prowadzenie działalności informacyjno – doradczej edukacyjnej podnoszącej 

kwalifikacje zawodowe i rozwój kompetencji zawodowych i 

psychospołecznych( szkolenia, seminaria, treningi i kursy kompetencyjne), 

b. prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz organizacja wypraw 

podróżniczych i poznawczych dla osób z defaworyzowanych grup 

społecznych, 

c. organizację wypoczynku,  w szczególności wycieczek, obozów, imprez 

rekreacyjnych i rekreacyjno-turystycznych oraz wszelką działalność w 

zakresie organizowania czasu wolnego, upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu, 

d. prowadzenie działalności wydawniczej, 

e. prowadzenie poradnictwa prawnego, rodzinnego, socjalnego. 

 



 

Rozdział III 
Członkowie – prawa i obowiązki 

 

13. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która wyrazi 

wolę aktywnego realizowania jego celów w ramach struktur organizacyjnych i spełnia 

warunki nabywania członkostwa zgodnie z Atr.3 Ustawy z dn.07.IV.1989r. „Prawo o 

stowarzyszeniach”(Dz.U.89.20.104.). Osoba prawna może być jedynie członkiem 

wspierającym Stowarzyszenie. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd na 

wniosek zainteresowanego. Członkami mogą zostać także cudzoziemcy. 

14. Stowarzyszenie posiada członków:  

a. zwyczajnych,  

b. wspierających,  

c. honorowych. 

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

a. Złoży deklarację członkowską na piśmie,  

b. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.  

16. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

uchwały Zarządu Stowarzyszenia.  

17. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 

Stowarzyszenia.  

18. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 

uchwały Zarządu. 

19. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła 

wybitny wkład w rozwój idei promowanych przez Stowarzyszenie lub w inny 

szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.  

20. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 

członków Stowarzyszenia. 

21. Małoletni, w wieku 16 lat, za zgodą przedstawicieli ustawowych mogą należeć do 

Stowarzyszenia, bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.  

22. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  

b. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 

c. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia, 

d. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności 

Stowarzyszenia,  

e. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie,  

f. bezpłatnego uczestnictwa we wszystkich projektach realizowanych przez 

Stowarzyszenie, chyba, że Zarząd  postanowi inaczej. 

g. otrzymywać od Zarządu pełnomocnictwa w sprawach reprezentacji 

Stowarzyszenia. 

23. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  

a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,  

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,  

c. regularnego opłacania składek członkowskich, 

d. aktywnego działania na rzecz Stowarzyszenia. 



24. 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.  

25. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia  

26. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.  

27. Utrata członkostwa może nastąpić: 

a. w wyniku śmierci członka lub dobrowolnej pisemnej rezygnacji z 

uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, za 

zgodą Zarządu po rozliczeniu się z wcześniejszych zobowiązań, 

b. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  

c. na mocy decyzji Zarządu, z powodu braku aktywności w realizacji celów czy 

niewywiązywania się z obowiązków bądź działania na szkodę 

Stowarzyszenia, naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał 

Stowarzyszenia, popełnienia czynu hańbiącego bądź z powodu notorycznego 

niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz na pisemny wniosek trzech 

członków Stowarzyszenia. 

28. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 

pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie 14 dni od dnia 

doręczenia uchwały na piśmie, które musi być rozpatrzone przez Walne Zebranie. 

Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała Walnego 

Zebrania członków jest ostateczna  

 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 
 

29. Władzami Stowarzyszenia są:  

a. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem, 

b. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem, 

c. Komisja Rewizyjna.  

30. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich 

wybór odbywa się w głosowaniu tajnym w obecności  ponad połowy członków 

bezwzględną większością głosów. 

31. Członkowie organów kolegialnych Stowarzyszenia obejmują funkcje z chwilą 

powołania ich przez organ uprawniony. 

32. Członkostwo w organach kolegialnych ustaje z chwilą upływu kadencji, śmierci, 

ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, bądź odwołania w drodze uchwały podjętej 

przez organ, do którego należy członek. Uchwała taka podlega zatwierdzeniu przez 

najbliższe Walne Zebranie. 

33. Odwołanie z funkcji członka organu kolegialnego lub innej pełnionej funkcji 

następuje w przypadku: złożenia rezygnacji, naruszenia postanowień niniejszego 

statutu, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo zagrożone karą 

pozbawienia wolności, systematycznego uchylania się od pracy w organach 

kolegialnych, jednak nie krócej niż jeden rok. 

34. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

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

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

nie więcej niż połowę składu organu. 

35. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

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



dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia 

głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego zebrania. Głosowanie 

przeprowadza się tajnie i przeprowadzane jest przez komisje skrutacyjną.  

 

Walne Zebranie 

 

36. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

37. Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. 

Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich  członków co 

najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Członkom przysługuje prawo 

wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu  Walnego Zebrania. Zarząd ustali nowy 

termin Walnego Zebrania w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez co najmniej 

połowę Członków. 

38. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej 

odbywa się ono pół godziny później w tym samym dniu i miejscu. 

39. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane: 

a) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej 

b) z inicjatywy Zarządu 

c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

40. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął  

      rok od poprzedniego Walnego Zebrania, albo gdy upłynie 30 dni od dnia złożenia     

      wniosków określonych par. 39 p-kt a i c Walne Zebranie może być zwołane przez  

      Komisję Rewizyjną. 

41. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w    

            pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby Członków Stowarzyszenia  

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

            członków. 

42. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

a. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, w tym 

szczegółowego określenia celów i sposobów realizacji oraz pozyskania 

środków finansowych, 

b. uchwalanie Statutu i jego zmian, 

c. wybór i odwoływanie  Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

d. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, 

e. ustalenie wysokości składek członkowskich, 

f. zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności 

Zarządu, 

g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 

h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków 

Stowarzyszenia lub jego władze,  

i. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we 

wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz 

stowarzyszenia. 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

 

43. Zarząd jest władzą Stowarzyszenia wybieraną, co 4 lata przez Walne Zebranie w 

głosowaniu tajnym, powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia i 



reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 

przed Walnym Zebraniem. 

44. Liczbę członków Zarządu każdorazowo określa Walne Zebranie (od 2 do 5 osób). 

Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków. 

45. Zarząd na 1. zebraniu decyduje o podziale obowiązków. 

46. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

47. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej, niż co 3 

miesiące, mogą być zwoływane przez każdego z jego członków. 

48. Do kompetencji Zarządu należą:  

a. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności 

Stowarzyszenia zgodnie z celami Statutowymi,  

b. sporządzanie i realizacja rocznych planów działalności oraz budżetu, 

c. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

d. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i 

ruchomego oraz obciążaniu majątku Stowarzyszenia,  

e. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, 

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

g. zwoływanie Walnego Zebrania i poinformowanie o jego terminie członków 

Stowarzyszenia (na 2 tygodnie wcześniej),  

h. przyjmowanie, skreślanie bądź wykluczania członków Stowarzyszenia. 

i. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, 

j. zwalnianie z obowiązków statutowych członków Stowarzyszenia na pisemną 

prośbę, 

k. nawiązywanie stosunku pracy, bądź zawieranie umów zleceń z osobami 

pracującymi na rzecz Stowarzyszenia oraz ustalanie wynagrodzeń, 

l. podejmowanie decyzji w przedmiocie udziału w spółkach prawa 

handlowego, przystępowania do związków stowarzyszeń, 

m. uchwalanie regulaminów, 

n. udzielanie pełnomocnictw członkom Stowarzyszenia. 

      

      48A. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za  

               Przestępstwa z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa  

               skarbowe. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

49. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad pracą 

Zarządu oraz całokształtu działalności Stowarzyszenia w szczególności gospodarki 

finansowej. 

50. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie, co 

cztery lata, w głosowaniu tajnym, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego, 

zastępcy oraz sekretarza.  

51. Osoby zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą: 

a. łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie, 

b. łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej ze stosunkiem pracy w 

Stowarzyszeniu, 

c. pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z 

tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu, ani pozostawać z nim w związku 

małżeńskim ani we wspólnym pożyciu, 



d. być  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa  z winy umyślnej 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe, 

e. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 

w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w 

wysokości nie wyższej  niż  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego za rok poprzedni. 

52. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a. kontrolowanie działalności Zarządu,  

b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu, 

c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz 

prawo zwoływania posiedzenia Zarządu,  

d. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym Zebraniu, 

e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu,  

f. przeprowadzanie przynajmniej 1 do roku kontroli działalności 

Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych. 

 

      52A.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz  

        Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 

Rozdział V 
Majątek i Fundusze 
 

53. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe i 

fundusze nabyte przez Stowarzyszenie w toku jego działania. 

54. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:  

a. składki członkowskie,  

b. dotacje i subwencje, granty, środki funduszy publicznych, 

c. dochody z imprez, w tym: szkoleń, konferencji, seminariów, wydawnictw, 

praw autorskich, 

d. darowizny , sponsoring, 

e. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej służącej wyłącznie realizacji 

celów statutowych, 

f. nawiązki, 

g. zbiórki publiczne, kwesty oraz aukcje, 

h. spadki, zapisy, darowizny 

i. zaciąganie kredytów i pożyczek. 

55. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili 

inaczej. 

56. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa 

oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, 

gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku 

znacznie przewyższa długi spadkowe. 

57. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na 

realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności 

Stowarzyszenia.  

58. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia.  



59. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

60. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd.  

61. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników 

oraz osób, z którymi członkowie , członkowie organów oraz  pracownicy 

Stowarzyszenia  pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”. 

62. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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. 

63. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 ze statutowego celu 

Stowarzyszenia. 

64. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 

pracownicy oraz ich osób bliskich, 

65. Do reprezentowania stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i 

składania innych oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych 

Stowarzyszenia, wymagany jest podpis jednego członka Zarządu. 

 

Rozdział VI 
Postanowienia końcowe 

 

66. Zmiany statutu dokonuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności 

większości członków (połowa + 1). 

67. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia 

większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków. 

Walne Zebranie rozwiązując Stowarzyszenie podejmuje decyzje o przekazaniu jego 

majątku i dorobku innej organizacji pozarządowe. 

68. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy 

Prawa o Stowarzyszeniach. 

 

 

Toruń, 12 września  2012 


