
STATUT  

STOWARZYSZENIA „Dzierżążno Dzieciom”. 

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Dzierżążno Dzieciom” w dalszych postanowieniach statutu 

zwane Stowarzyszeniem. 

§2 

Siedzibą Stowarzyszenia jest Dzierżążno. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska. Dla 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z 

poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§3 

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

podstawie przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001r, nr 79, poz.855 z 

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

wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873)oraz postanowień niniejszego statutu.  

§4 

1. Stowarzyszenie może należeć do innych  krajowych i międzynarodowych organizacji 

o   podobnych celach. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o którym mowa w ust.1 bądź wystąpieniu, decyduje 

Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów. 

                                                                         §5 

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

prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. Pracownikiem 

może być każdy członek stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia. 

§6 

1. Nadzór nad działalnością stowarzyszenia należy do starosty kartuskiego. 

2. Stowarzyszenie, jako organizacja pożytku publicznego, podlega kontroli ministra 

właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie w określonym w art.28 

ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz.873). 

 



ROZDZIAŁ 2 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§7 

Celem Stowarzyszenia jest: 

1.Prowadzenie działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania. 

2. Prowadzenie działalności rekreacyjno – sportowej. 

3.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru, zasad fair play oraz osobowości poprzez 

uczestnictwo w realizacji zadań sportowych. 

4.Organizowanie czasu wolnego i rożnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

5.Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w tym osób 

niepełnosprawnych. 

6. Aktywizacja sportowo – rekreacyjno – kulturalna osób niepełnosprawnych. 

7. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych. 

8.Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

9.Wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie promowanie języka kaszubskiego wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

10. Wspieranie nauki języków obcych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

11.Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

12.Działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska. 

13.Wspomaganie charytatywności oraz rozwoju wolontariatu. 

14.Profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. 

 

 



§8 

                                                                   

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1.Pozyskiwanie środków materialnych na statutową działalność Stowarzyszenia. 

2.Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych mających na celu promocję 

działalności statutowej Stowarzyszenia. 

3.Wydawanie publikacji upowszechniającą działalność Stowarzyszenia. 

4.Współpracę międzynarodową i międzyregionalną. 

5.Pozyskiwanie środków, w  tym publicznych na realizację celów Stowarzyszenia. 

6.Wspólpracę, wymianę doświadczeń i informacji z instytucjami państwowymi, samorządem 

terytorialnym i jego organizacjami społecznymi, szkołami, instytucjami kościelnymi i innymi, 

z którymi współdziałanie może się przyczynić do niesienia pomoc ludziom. 

7.Promocję i organizację wolontariatu. 

8.Prowadzenie akcji charytatywnej lub włączenie się do akcji innych instytucji czy 

organizacji. 

9.Rozwijanie umiejętności i talentów dzieci, młodzieży i dorosłych. 

10.Prowadzenie różnych form umożliwiających rozwijanie aktywności dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

11.Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjno -kulturowych dla dzieci i młodzieży. 

12.Integrowanie osób niepełnosprawnych. 

13.Organizacja zajęć profilaktycznych i warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

14.Realizowanie programów oświatowych w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, 

sztuki i kultury, promocji zdrowia, pomocy psychologiczno – psychiatrycznej, pomocy 

osobom niepełnosprawnym, promocji i ochrony praw dziecka i ucznia, edukacji, działań 

promujących aktywność oraz twórcze osiągnięcia dzieci, młodzieży i dorosłych. 

15.Inne działania realizujące cele Stowarzyszenia. 



16.Stowarzszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na 

zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności 

przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

 

 

ROZDZIAŁ 3 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 9  

 

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. 

§ 10 

 

1.Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na 

piśmie, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także cudzoziemiec, mający miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pragnący wnieść swój wkład w 

urzeczywistnienie celów stowarzyszenia, którego deklaracja została przyjęta przez Zarząd 

Stowarzyszenia. 

3. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia, 



b) brać udział w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, 

c) zgłaszać wnioski organom stowarzyszenia związanych z celami i działalnością 

stowarzyszenia oraz żądać informacji o ich załatwianiu, 

d) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach, szkoleniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie. 

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

a) dbania o dobro i rozwój Stowarzyszenia, 

b) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) regularnego opłacania składek, 

d) uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia. 

 

§ 11 

 

1.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia  może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca 

pomoc rzeczową, finansową i merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. 

2.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały 

Zarządu. 

3.Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 

przestrzeganie statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

                                                                     §12 

 

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniesie szczególny 

wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 

2.Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 10 

członków Stowarzyszenia. 



3.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 

 

§ 13 

 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, 

ale mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach  Stowarzyszenia, poza 

tym posiadają takie prawa jak członkowie  zwyczajni. 

 

§ 14 

 

1.Utrata członkostwa następuje na skutek: 

a) śmierci, 

b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi, 

c) wykluczenie przez Zarząd z powodu: 

- łamania statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz Stowarzyszenia, 

- ciągłego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, 

- nie płacenia składek za okres jednego roku, 

- niegodnego zachowanie członka Stowarzyszenia, 

-  pisemnego wniosku trzech członków Stowarzyszenia. 

 

2.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub pozbawienia członkowstwa 

zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.                  

Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

 

 



ROZDZIAŁ 4 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§15 

 

1.Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna, 

2.Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. 

3.Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 16 

 

1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

3.Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w I półroczu każdego roku przez 

Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków 

na 7 dni przed planowanym terminem zebrania drogą: Pocztą Polską, elektroniczną lub 

telefonicznie. 

4.Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może być zwoływane w miarę potrzeb. 

5.Proponowany porządek obrad może być zmieniony przez Walne Zebranie. 

6.Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może odbywać w każdym czasie. Zwoływane jest 

z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny wniosek co najmniej 1/3 

ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 



7.Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w 

obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. 

8.Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają do swej ważności 

obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. 

9.Walne Zebranie: 

a) określa główne kierunki działania i rozwoju Stowarzyszenia, 

b) uchwala zmiany statutowe, 

c) wybiera i odwołuje wszystkie władze Stowarzyszenia, 

d) rozpatruje  sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

e) uchwala budżet, 

d) ustala wysokość składek, 

e) podejmuje uchwałę  w sprawie przyjęcie członka honorowego, 

f) rozpatruje wnioski i postulaty zgłaszane przez Członków Stowarzyszenia, 

g) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, 

h) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

i) podejmuje uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, 

 

§ 17 

 

1.Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia, kieruje jego 

pracą, a także reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Zarząd składa się z 2 do 4 osób. 

3.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuję prezes. 

 



4.Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia, 

b) realizacja celów Stowarzyszenia, 

c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w Jego imieniu, 

f) przyjmowanie i wykreślanie członków, 

g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

5.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. 

 

§18 

1.Zarząd zobowiązany jest sporządzić i ogłosić roczne sprawozdanie finansowe w terminie do 

30 czerwca i przedstawić  je Walnemu Zebraniu Członków. 

 

§ 19 

 

1.Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, w razie nieobecności zastępuje go 

wiceprezes. 

2.Oświadczenia woli w szczególności w sprawach majątkowych, do zawierania umów, 

udzielania pełnomocnictwa w imieniu Stowarzyszenia składane jest przez prezesa Zarządu. 

3.W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji  

uzupełnienie następuje na drodze kooptacji, której dokonują pozostali Członkowie 

Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu. 

                                                                



§ 20 

 

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2.Komisja składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. 

3.Do kompetencji komisji rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie działalności Zarządu, 

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków, 

c) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebraniu Członków oraz zebrania Zarządu, 

d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 

e) składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

4. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być członkowie Zarządu. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

 

 

§ 21 

 

Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia. 

Zarząd określa jego organizację i zakres czynności. 

 

 

                                          

 

 

 

 



                                                            ROZDZIAŁ 5 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 

                                                                     § 22 

 

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje:  

a) ze składek członkowskich, 

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i ofiarności publicznej, 

d) zyski z akcji i udziałów, 

e) wpływy ze sprzedaży wydawnictw i materiałów Stowarzyszania, 

f) odsetki z lokat, 

g) wpływy z biletów wstępu na organizowane imprezy, 

h) wpływy z loterii organizowanych przez Stowarzyszenie. 

2.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane  na koncie i kasie Stowarzyszenia. 

3.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd. 

5.Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek oraz zabezpieczać zobowiązań swoim 

majątkiem w stosunku do jej członków, pracowników oraz ich bliskich. 

6.Stowarzyszenie nie może przekazać majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków 

organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, szczególnie jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

dogodnych warunkach. 



7.Niedopuszczalne jest wykorzystanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, 

pracowników Stowarzyszenia oraz ich bliskich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio 

wynika ze statutu Stowarzyszenia. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 23 

                                                           

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje 

Walne Zebranie Członków większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

uprawnionych członków do głosowania. 

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie jego majątku. 

 

                                    

Zmiany w statucie przyjęto uchwałą  4/ 2018 w dniu 24.10.2018. 

Podpisy Zarządu Stowarzyszenia: 

1…………………………………… 

2……………………………………. 

3…………………………………….. 

 

 

 


