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Rozdział I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

1. Stowarzyszenie o nazwie Strefa WZW, wolnych z wyboru, jest dobrowolnym, 

samorządnym stowarzyszeniem - zwanym dalej “Stowarzyszeniem”.  

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia  

7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855) ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 

2010 nr 234 poz. 1536 z poźn zm.), niniejszego statutu oraz innych właściwych przepisów 

prawa krajowego i międzynarodowego. 

 

§ 2 
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.  

3. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z poszanowaniem prawa poszczególnych 

krajów. 

 

§ 3 
1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony. 

 

§ 4 
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków  

i wolontariuszy.  

2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników oraz zakładać biura. 

3. Członek stowarzyszenia może być zatrudniony jako pracownik. 

 

 

§ 5 
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia na zasadach 

określonych w przepisach szczegółowych. 

2. Nazwa oraz znak Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona i podlega ochronie właściwych 

przepisów prawa. 

§ 6 
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  

o podobnym celu działania.  

 

 

Rozdział II 

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 
§ 7 

Celem stowarzyszenia jest: 

1. Udzielanie pomocy prawnej, materialnej, finansowej, psychologicznej, wychowawczo-

opiekuńczej, medycznej oraz wszelkiej innej potrzebującym dzieciom, młodzieży, 

dorosłym oraz osobom starszym znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. 
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2. Zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia  

(w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego i moralnego 

stylu życia wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin. 

3. Wyrównanie szans edukacyjnych, społecznych, kulturalnych i rozwojowych dzieci, 

młodzieży i rodzin zwłaszcza ze środowisk zmarginalizowanych i zagrożonym 

wykluczeniem społecznym. 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom czyli szeroko pojęta profilaktyka. 

5. Zakładanie świetlic środowiskowych, punktów konsultacyjnych, poradni, ośrodków 

pomocy itd.  

6. Edukacja dorosłych w zakresie, profilaktyki, wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu 

dzieci oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców i osób pracujących  

z dziećmi i młodzieżą. 

7. Działania na rzecz osobom niepełnosprawnych. 

8. Działania na rzecz osób starszych. 

9. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, talentów, pasji, hobby wśród dzieci i młodzieży. 

10. Rozwijanie twórczego myślenia i działania w każdym wieku. 

11. Kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego. 

12. Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych. 

13. Wspieranie wolontariatu. 

14. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. 

15. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego 

regionu, kraju i innych kultur. 

16. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. 

17. Propagowanie wartości chrześcijańskich w wymiarze indywidualnym oraz masowym, 

propagowania biblijnych zasad wiary oraz wszelkich form kultury chrześcijańskiej. 

 

§ 8 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

a) Prowadzenie, organizowanie działań w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki 

itp., 

b) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie seminariów, szkoleń, warsztatów, 

konferencji, wykładów w zakresie: kultury, edukacji, sportu, turystyki itp., celem 

wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych, 

c) organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy, wsparcia i edukacji 

psychologicznej dla dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych, 

d) realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych, 

e) realizowanie programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, 

f) organizowanie różnych form profilaktyki z zakresu obecnych uzależnień (alkohol, 

narkotyki, komputer, hazard), 

g) organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci, młodzieży i ich rodzin, szczególnie 

podczas wakacji i ferii zimowych, 

h) tworzenie i realizowanie placówek, świetlic, klubów wychowawczo-opiekuńczych, 

i) zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania zgodne 

ze statutowymi celami Stowarzyszenia,  

j) współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami mającymi podobny zakres 

działalności, 

k) działalność na rzecz wolontariatu, 

l) szkolenie, dokształcanie członków Stowarzyszenia.  
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2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele za pomocą odpłatnej i nieodpłatnej działalności 

pożytku publicznego. 

3. Realizacja celów może odbywać się na zasadach odpłatności do wysokości zwrotu 

kosztów poniesionych przez stowarzyszenie. 

 

 § 8A 
1. Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to: 

a) prowadzenie, organizowanie działań w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki itp., 

b) organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy, wsparcia i edukacji 

psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

c) realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych, 

d) realizowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży, dorosłych i 

osób starszych 

e) organizowanie różnych form profilaktyki z zakresu obecnych uzależnień (alkohol, 

narkotyki, komputer, hazard), 

f) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie seminariów, szkoleń, warsztatów,  konferencji, 

wykładów w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki itp., celem wymiany 

doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych, 

g) organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci, młodzieży i ich rodzin, szczególnie podczas 

wakacji i ferii zimowych, 

h) tworzenie i realizowanie placówek wychowawczo-opiekuńczych oraz tworzenie 

autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych, 

i) zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze 

statutowymi celami Stowarzyszenia,  

j) współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami mającymi podobny zakres 

działalności, 

k) szkolenie, dokształcanie członków Stowarzyszenia.  

 

§ 8B 
1. Działalność odpłatna Stowarzyszenia w zakresie pożytku publicznego to:  

a) Prowadzenie, organizowanie działań w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki itp., 

b) organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy, wsparcia i edukacji 

psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

c) realizowanie programów edukacyjno-wychowawczych, 

d) realizowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci, młodzieży, dorosłych i 

osób starszych 

e) organizowanie różnych form profilaktyki z zakresu obecnych uzależnień (alkohol, 

narkotyki, komputer, hazard), 

f) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie seminariów, szkoleń, konferencji, wykładów  

w zakresie kultury, edukacji, sportu, turystyki itp., celem wymiany doświadczeń  

i doskonalenia umiejętności zawodowych, 

g) organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci, młodzieży i ich rodzin, szczególnie podczas 

wakacji i ferii zimowych, 

h) tworzenie i realizowanie placówek wychowawczo-opiekuńczych oraz tworzenie 

autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych, 

i) zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze 

statutowymi celami Stowarzyszenia,  

j) współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami mającymi podobny zakres 

działalności, 

k) szkolenie, dokształcanie członków Stowarzyszenia. 
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§ 9 
Realizacja celów Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na zasadach etyki 

chrześcijańskiej w szczególności na biblijnych zasadach praktycznej miłości, otwartości na 

potrzeby drugiego człowieka i niesieniu pomocy tym, którzy jej najbardziej potrzebują 

 

 

 

 

 

Rozdział III 

CZONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§ 10 
Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 11 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 

§ 12 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską  

i zostanie przyjęta przez Zarząd. 

 

§ 13 
Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.  

2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia.  

3. Uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.  

4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości, jakie stwarza ono swoim członkom.  

 

§ 14 
Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

3. Regularne i terminowe opłacania składek członkowskich. 

 

§ 15 
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc 

finansowa lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 

 

§ 16 
1. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

wymienionym w § 13 punkt 2 i w § 13 punkt 4.  

2. Ponadto członkowie wspierający maja prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu  

z głosem doradczym. 
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3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania Statutu, uchwał statutowych 

Władz Stowarzyszenia oraz wywiązywania się z zadeklarowanej współpracy i udziału  

w realizacji celów statutowych, a także pomocy finansowej lub rzeczowej na rzecz 

Stowarzyszenia. 

4. Członek wspierający będący osoba prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem 

swego przedstawiciela. 

 

§ 17 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego. 

4. Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§ 18 
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.  

2. Wykluczenie przez Zarząd w drodze decyzji:  

a) za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia,  

b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,  

c) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 

przekraczający 6 miesięcy. 

3. Utratę osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

 

§ 19 
1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie 

do Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty powiadomienia o decyzji Zarządu 

Stowarzyszenia.  

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

 

 

Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

§ 20 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie,  

2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna.  

 

§ 21 
Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lata, a ich wybór odbywa się  

w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów podczas Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 22 
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje 

głos przewodniczącego obrad.  
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§ 23 
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie 

kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych 

nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

§ 24 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze i raz na 

pięć lata jako sprawozdawczo – wyborcze.  

3. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni zostać zawiadomieni o jego terminie, miejscu 

i proponowanym porządku obrad pisemnie bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej na 

14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.  

4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania. 

5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi 

Stowarzyszenia, oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście. 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,  

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  

e) nadawanie godności członka honorowego,  

f) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, 

g) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

h) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

i) ustalenie wysokości składek członkowskich, 

 

§ 25 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

 z własnej inicjatywy,  

 na żądanie Komisji Rewizyjnej,  

 na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty 

zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

3. Uczestnicy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni zostać zawiadomieni  

w trybie określonym w § 24 pkt. 3 niniejszego statutu. 

 

§ 26 
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 

Zgromadzeniami.  

2. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym z prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika .  

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak 

niż raz na pół roku. 

4. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego 

organu. 

5. Istnieje możliwość, jeśli fundusze stowarzyszenia na to pozwalają,  otrzymywania przez 

członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną 

funkcją 
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6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej ilości głosów decyduje 

głos przewodniczącego obrad.  

7. Dla swojej ważności uchwały Zarządu wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w 

tym prezesa, a w przypadku jego długotrwałej nieobecności podpisu osoby przez niego 

upoważnionej. Upoważnienie wymaga formy pisemnej.  

8. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  

c) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez 

Walne Zgromadzenie,  

d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,  

e) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,  

f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,  

g) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności 

Stowarzyszenia, 

h) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej. 

§ 27 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 lub 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

3. Spośród członków Komisji wybiera się przewodniczącego.  

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,  

b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie 

wyjaśnień,  

c) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz 

występowanie z wnioskiem o przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.  

e) podpisywanie umów, z członkami zarządu. 

5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie 

lub ze stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu 

zatrudnienia z członkami Zarządu, 

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji 

Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów.  

 

Rozdział V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 

§ 28 
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, z dotacji, darowizn, 

spadków i zapisów, dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub 

użytkowaniem Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  
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5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest 

upoważniony Prezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu 

działających łącznie.  

6. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. 

7. Cały dochód powstały w wyniku prowadzonej działalności stowarzyszenia przeznaczony 

zostaje na realizację celów statutowych. 

8. Zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia  

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,  

z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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", 

b) 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, 

c) 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, 

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

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób 

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

rynkowe. 

9. W przypadku gdy kwota darowizny, zapisu lub spadku, bądź też środki pochodzące  

z ofiarności publicznej lub zbiórki publicznej są równe bądź wyższe niż równowartość  

w walucie polskiej kwoty 15 000 Euro (piętnastu tysięcy euro) - wpłaty takiej należy 

dokonać na rachunek bankowy Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 

§ 29 
1. Uchwale w sprawie zmiany statutu, oraz uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 

połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje  

o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza 

likwidację Stowarzyszenia.  

3. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk, 

charytatywnym, o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia. 

 

§ 30 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa  

O Stowarzyszeniach. 

 

 

 

 

 


