
STATUT 
Stowarzyszenia Ewangelizacyjno-Charytatywnego 

MOCNI W DUCHU 

 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 
1. Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu”, zwane dalej Stowarzyszeniem, gromadzi osoby wywodzące się z ruchów 

katolickich, inspirowane duchowością św. Ignacego Loyoli, odkrywające w sobie potrzebę zaangażowania społecznego. Celem Stowarzyszenia 
jest budowanie cywilizacji miłości w zgodzie z nauką Kościoła Katolickiego poprzez podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju 
człowieka, skierowanych do wszystkich ludzi potrzebujących szeroko rozumianej pomocy.  

2. Stowarzyszenie może również używać skróconej nazwy Stowarzyszenie „Mocni w Duchu”. 
 

§ 2 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 
1989 r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu. 

 
§ 3 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.  
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.  
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać także na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.  
4. Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.  
5. Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. 

 
§ 4 

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, jednak do realizacji swych celów statutowych może zatrudniać pracowników, 
którymi mogą być także członkowie Stowarzyszenia. 

 
§ 6 

1. Stowarzyszenie współpracuje z Towarzystwem Jezusowym.  
2. Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje asystent kościelny - kapłan wyznaczony przez o. Superiora parafii Najświętszego Imienia 

Jezus O.O. Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi.  
3. Asystent kościelny czuwa nad zgodnością realizacji celów Stowarzyszenia z nauką Kościoła Katolickiego.  
4. Asystent kościelny ma prawo zgłoszenia wniosku o zwołanie Zebrania Ogólnego w trybie określonym w § 28. 

 
§ 7 

Stowarzyszenie może prowadzić wszelką działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem, w celu zdobywania środków finansowych na 
realizację cełów statutowych. 

 
Rozdział Il 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

 

§ 8 
Celem Stowarzyszenia jest: 
a. prowadzenie działalności dobroczynnej skierowanej przede wszystkim do dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk niezamożnych,  
b. przeciwdziałanie wszelkim formom niesprawiedliwości, 
c. prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej, 
d. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, 
e. wspieranie rodziny w trudnej sytuacji życiowej w sprawowaniu jej podstawowych funkcji poprzez zapewnienie pomocy jej członkom,  
f. pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
g. promocja chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, 
h. wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
i. formacja liderów chrześcijańskich, 
j. ewangelizacja osób oraz struktur życia społecznego, 
k. kształtowanie opinii społecznej, 
l. ochrona środowiska naturalnego, 
m. wspieranie działalności w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania, 
n. wspieranie i promowanie przedsięwzięć przyczyniających się do podniesienia jakości edukacji. 

 
§ 9. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi przez: 
a. życie członków Stowarzyszenia zgodnie z nauką Kościoła Katolickiego, 
b. prowadzenie różnorodnych form pomocy dobroczynnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, troski o ich rozwój intelektualny i 

emocjonalny, zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, 
c. pomoc ofiarom przemocy, 
d. prowadzenie i wspieranie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Zakres działania placówek określa 

stosowny regulamin, 



e. działania na rzecz osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin, w tym 
prowadzenie zajęć z profilaktyki uzależnień i terapii zajęciowej, 

f. pomocy psychologicznej, terapeutycznej i psychiatrycznej, 
g. ochronę zdrowia psychicznego i duchowego osoby ludzkiej zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, 
h. propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego, emocjonalnego, 

poznawczego, społecznego, behawioralnego i duchowego, 
i. organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć edukacyjno-kulturalnych, sportowych dla dzieci i młodzieży, 
j. organizowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży z niezamożnych rodzin, 
k. podejmowanie działań w najbliższym środowisku dziecka, które sprawia problemy wychowawcze, jest niepełnosprawne lub zagrożone 

demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami, 
l. inne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, np. prowadzenie hostelu dla nieletnich, pedagogika uliczna, 
m. organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, w tym dla osób pozostających bez pracy lub wymagających przekwalifikowania zawodowego, 
n. pomoc osobom niepełnosprawnym, 
o. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w powiązaniu z szerzeniem idei poszanowania godności człowieka, zdrowego 

stylu życia, ochrony środowiska naturalnego, toterancji oraz wolności od uzależnień i stosowania przemocy, 
p.  inicjowanie i organizowanie seminariów, konferencji, pielgrzymek, 
q. organizowanie i prowadzenie punktów informacyjnych oraz wydawanie publikacji, 
r. współpracę z Towarzystwem Jezusowym oraz dziełami opartymi na duchowości ignacjańskiej, w szczególności z Ośrodkiem Odnowy w Duchu 

Świętym i Zespołem Wokalno-Ewangelizacyjnym Mocni w Duchu, 
s. współpracę z organami i instytucjami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie 

objętym celami Stowarzyszenia, 
t. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia, 
u. zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Zakres działania tych placówek określa 

stosowny regulamin, 
 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 10. 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. 
 

§ 11. 
Stowarzyszenie posiada członków: 
a. zwyczajnych, 
b. wspierających, 
c. honorowych. 
 

§ 12. 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: 
a. złoży deklarację członkowską na piśmie, 
b. przedstawi pozytywną opinię co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, 
c. pragnie realizować cele statutowe Stowarzyszenia. 
2. Oprzyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały, uwzględniając formację duchową kandydata. 

 
§ 13. 

1.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.  

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

§ 14. 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.  
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zebranie Ogólne w drodze uchwały, na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

 
§ 15. 

Członkowie zwyczajni mają prawo:  
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,  
b. głosowania na Zebraniu Ogólnym,  
c. zgłaszania wniosków, wyrażania swoich opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia,  
d. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

 
§ 16. 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:  
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych,  
b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,  
c. regularnego opłacania składek członkowskich,  
d. dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 

 
§ 17. 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w 
zebraniach władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa  
jak członkowie zwyczajni. 

 
§ 18. 

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.  



§ 19. 
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.  

 
§ 20. 

Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
b. wykluczenia lub wykreślenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, zaniechania 

uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, niepłacenia składek, 
c. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 

 
§ 21 

1. Wykluczenie lub wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu podjętą z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji 
Rewizyjnej lub na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia. Jeżeli wniosek o wykluczenie lub wykreślenie dotyczy członka Zarządu, 
decyzję podejmuje Zarząd bez udziału zainteresowanego. 

2. Podejmując decyzję o wykluczeniu członka ze stowarzyszenia, Zarząd musi zasięgnąć opinii asystenta kościelnego stowarzyszenia. 
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu lub wykreśleniu członka ze Stowarzyszenia przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Zebrania 

Ogólnego w terminie 1-go miesiąca od daty powiadomienia go o uchwale. Zebranie Ogólne może, w drodze uchwały, uchylić taką uchwałę 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. Uchwała Zebrania Ogólnego jest ostateczna. 

 
Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 
§ 22. 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  
a. Zebranie Ogólne,  
b. Zarząd, 
c. Komisja Rewizyjna.  
2. Za wykonywaną pracę członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie przysługuje wynagrodzenie.  
3. Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

§ 23. 
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy (3) lata z możliwością jej nieograniczonego powtarzania.  
2. Jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.  
3. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej są przeprowadzane w trybie tajnym. Pozostałe głosowania są jawne, chyba że przegłosowany zostanie 

tryb tajny.  
4. W przypadku równego rozłożenia głosów, głosowanie zostaje powtórzone po konsultacjach.  
5. Wybór władz na kolejną kadencję powinien nastąpić w ciągu 1-go miesiąca od daty upływu kadencji poprzedniej.  
6. Wybór Zarządu dokonywany jest wg następującego porządku: 
a. Zebranie Ogólne wybiera prezesa Zarządu. 
b. Prezes wskazuje liczbę członków zarządu, w granicach określonych w statucie. 
c. Zebranie Ogólne wybiera kolejnych członków zarządu.  
7. Ukonstytuowanie się nowych władz następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia wyboru. 
8. W obradach wszystkich władz Stowarzyszenia może uczestniczyć z głosem doradczym asystent kościelny Stowarzyszenia.  
9. Zarząd i jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zebranie Ogólne przed upływem kadencji na umotywowany wniosek Komisji 

Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej. Uchwałę w sprawie odwołania Zarządu lub 
jego poszczególnych członków podejmuje Zebranie Ogólne bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy uprawnionych 
do głosowania.  

10. W przypadku ustąpienia lub odwołania członków władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany 
na okres do końca kadencji przez Zebranie Ogólne, drogą wyboru uzupełniającego.  

11. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd wybiera z własnego grona nowego Prezesa na okres do końca 
kadencji. 

 
ZEBRANIE OGÓLNE 

 
§ 24. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Ogólne.  
2. Zebranie Ogólne może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

 
§ 25. 

1. Zwyczajne Zebranie Ogólne jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej jeden (1) raz w roku jako sprawozdawcze i przynajmniej raz na trzy (3) 
lata jako sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie bądź w 
inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. 

2. W Zebraniu Ogólnym winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie 
może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników. 

3. W Zebraniu Ogólnym mogą uczestniczyć członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym zaproszeni przez Zarząd goście. 
4. Zebranie Ogólne wybiera każdorazowo ze swego składu Prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz obrad. Przewodniczący obrad 

prowadzi obrady i podpisuje uchwały. Sekretarz obrad oblicza wyniki głosowań i prowadzi protokół. 
 

§ 26. 
Do kompetencji Zebrania Ogólnego w szczególności należy: 
a. ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia, 
b. zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
c. wybór, odwołanie i przyjmowanie ustąpienia członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej, 



d. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi za każdy rok pracy na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,  
f. ustalanie wysokości składek członkowskich, 
g. uchwalanie zmian w Statucie, 
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku. 

 
§ 27. 

Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zwoływane jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez Zarząd: 
a. z własnej inicjatywy, 
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c. na pisemny wniosek co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,  
d. na wniosek asystenta kościelnego Stowarzyszenia. 

 
§ 28. 

1. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla 
których zostało zwołane.  

2. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Zebrania Ogólnego (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w wymaganym terminie, Komisja Rewizyjna 
zwołuje Zebranie Ogólne w terminie 30 dni od dnia, w którym Zebranie powinno się odbyć. 

 
ZARZĄD 

 
§ 29. 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Zebrania Ogólnego i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę 
przed Zebraniem Ogólnym. 

2. Zarząd składa się z dwóch (2) do siedmiu (7) członków, w tym Prezesa i Skarbnika. 
3. Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzany przez Zebranie Ogólne regulamin, który określa tryb jego pracy i zasady 

działania. 
4. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
5. W imieniu Stowarzyszenia dokumenty związane ze zobowiązaniami finansowymi podpisuje łącznie dwóch członków Zarządu: w tym Prezes lub 

Skarbnik. Pozostałe dokumenty podpisują członkowie Zarządu zgodnie z podziałem czynności. 
 

§ 30. 
Do zakresu działania Zarządu należy: 
a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
c. uchwalanie okresowych planów merytorycznych i finansowych, 
d. wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego, 
e. podejmowanie uchwał w sprawie darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiamości publicznej oraz dotacji i kontraktów 

administracji samorządowej, rządowej oraz Unii Europejskiej i innych organizacji, 
f. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia (ruchomym i nieruchomym), 
g. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia, 
h. rozliczanie pracowników Stowarzyszenia z wykonanej pracy, 
i. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebrań Ogólnych, 
j. powoływanie komisji lub zespołów ekspertów, składających się również z osób spoza Stowarzyszenia do przygotowania, realizacji i ewaluacji 

projektów, 
k. przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 
l. promowanie Stowarzyszenia, 
m. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Zebraniem Ogólnym. 

 
KOMISJA REWIZYJNA 

 
§ 31 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.  
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i od jednego (1) do trzech (3) 

Członków. 
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzany przez Zebranie Ogólne regulamin, który określa tryb jej pracy i 

zasady działania. 
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom nie rzadziej niż raz na rok. 

 
§ 32. 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz podległych mu jednostek, 
b. występowanie do władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli i członków Stowarzyszenia z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli, i żądanie 

wyjaśnień, 
c. składanie Zebraniu Ogólnemu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu 
d. możliwość udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 
§ 33. 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 
pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej i członkowie Zarządu składają stosowne oświadczenia zgodnie z wymaganiami ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami). 

 
 
 
 



Rozdział V 

DZIAŁALNOŚĆ I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 
§ 34. 

1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
 
PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, prowadzona m.in. poprzez prowadzenie Placówki Wsparcia 
Dziennego dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin,poradnictwo dla dzieci i młodzieży, dożywianie dzieci i młodzieży, dorażną pomoc materialną 
dla rodzin oraz wsparcie rodzin ubogich. 
PKD 88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi, w tym dziećmi niepełnosprawnymi. 
PKD 87.90.Z — Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem. 
PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację, prowadzona m.in. poprzez pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży. 
PKD 85.59.B – Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, prowadzona m.in. poprzez pomoc w nadrabianiu braków 
edukacyjnych dzieci i młodzieży zaniedbanej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizację 
wyjazdowych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 
PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacycjnych, prowadzona m.in. poprzez organizowanie zajęć 
sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. 
 

2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 
PKD 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego. 
PKD 85.20.Z – Szkoły podstawowe. 
PKD 85.31.B- Licea ogólnokształcące. 
PKD 85.52.Z. – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej m.in. poprzez organizację warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych. 
PKD 85.59.B – Pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, prowadzona m.in. poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla 
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, organizację wyjazdowych oraz stacjonarnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. 
PKD 85.60 Z. – Działalność wspomagająca edukację.  
 

3. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe z:  
a. subwencji i dotacji ze środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
b. składek i ofiar pieniężnych członków,  
c. ofiarności publicznej (zbiórki, kwesty),  
d. ofiar pieniężnych, darowizn, spadków i zapisów osób fizycznych i osób prawnych, 
e. odsetek, dochodów z kapitału, 
f. wpływów z własnej działalności gospodarczej, w przypadku jej prowadzenia, 
g. przychodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego w przypadku jej prowadzenia. 
 

4. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki fimansowe określone w § 34 punkt 3, a także nieruchomości i ruchomości nabyte w drodze kupna- 
sprzedaży lub darowizny oraz dochody z nich uzyskane; majątek Stowarzyszenia stanowić mogą również dochody z nieruchomości i 
ruchomości oddanych Stowarzyszeniu w zarząd lub użytkowanie. 

 
§ 35 

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd. 
 

§ 36. 
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 

gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 
 

Rozdział VI 

PRACOWNICY STOWARZYSZENIA 

 
§ 37. 

Wynagrodzenie za pracę w Stowarzyszeniu ustalane jest na ogólnie obowiązujących warunkach płacowych, zgodnie z regulaminem wynagrodzeń 
zatwierdzanym przez Zarząd, jednakże nie może być ono wyższe od 1,5-krotności aktualnej średniej płacy w gospodarce narodowej. 

 
§ 38. 

W stosunku do członków i pracowników Stowarzyszenia 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” 
zabrania się:  

a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia,  
b. przekazywania majątku Stowarzyszenia na ich rzecz na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli 

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
c. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na ich rzecz na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że ta wykorzystanie 

bezpośrednio wynika z celu statutowego, 
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz 

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

§ 39. 
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 

Rozdział VII 



ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

§ 40. 
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Zebranie Ogólne wymaga kwalifikowanej większości 
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 
§ 41. 

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu 
Cywilnego. 
  


