Statut

STOWARZYSZENIA
PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA
z siedzib! w Poznaniu
tekst jednolity!

Rozdzia! I
Postanowienia ogólne
§ 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: „Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca” w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Nazwa oraz u$ywany przez
Stowarzyszenie znak graficzny s% prawnie zastrze$one.
§ 2 Stowarzyszenie nie ma charakteru wyznaniowego, jest apolityczne, dobrowolne
i samorz%dne.
§ 3 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawi%zanym dla niesienia pomocy
dzieciom w zdobywaniu wykszta"cenia oraz rozwijaniu kreatywno&ci i zdolno&ci
artystycznych.
§ 4 Siedzib% stowarzyszenia jest Pozna#.
§ 5 Terenem dzia"ania jest Rzeczpospolita Polska, ale dla realizacji celów statutowych
stowarzyszenie mo$e równie$ dzia"a' na terenie innych pa#stw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
§ 6 Stowarzyszenie jest zawi%zane na czas nieograniczony. Posiada osobowo&' prawn%.
Dzia"a na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
§ 7 Stowarzyszenie mo$e nale$e' do innych krajowych i mi!dzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

§ 8 Dzia"alno&' Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy spo"ecznej
cz"onków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie mo$e zatrudnia' pracowników.!

Rozdzia! II
Cele i "rodki dzia!ania

§ 9 Celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom w zdobywaniu wykszta"cenia oraz rozwijaniu
kreatywno&ci i zdolno&ci artystycznych.
§ 10 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych;
b. wspieranie finansowe najubo$szych uczniów;
c. organizowanie zaj!' dodatkowych i pozalekcyjnych;
e. organizowanie warsztatów artystycznych;
f. zakup pomocy dydaktycznych, ksi%$ek oraz przyborów szkolnych;
g. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
h. wspieranie rozwoju wspólnot i spo"eczno&ci lokalnych, w szczególno&ci poprzez
dzia"ania na rzecz niezale$no&ci ekonomicznej oraz kultywowania ich odr!bno&ci
kulturowej i tradycji.
Rozdzia! III
Cz!onkowie – prawa i obowi#zki
§ 11 Cz"onkami Stowarzyszenia mog% by' osoby fizyczne maj%ce pe"n% zdolno&' do czynno&ci
prawnych, niepozbawione praw publicznych, legitymuj%ce si! obywatelstwem polskim lub
innego kraju oraz osoby prawne. Osoba prawna mo$e by' jedynie cz"onkiem wspieraj%cym
Stowarzyszenia. Ma"oletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy maj% ograniczon% zdolno&' do
czynno&ci prawnych, mog% nale$e' do Stowarzyszenia bez prawa g"osowania na walnych
zebraniach cz"onków oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do w"adz
Stowarzyszenia.

§ 12 Stowarzyszenie posiada cz"onków:
a. zwyczajnych;
b. wspieraj%cych;
c. honorowych.
§ 13 Cz"onkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mo$e by' ka$da osoba fizyczna, która:
a. z"o$y deklaracj! cz"onkowsk% na pi&mie;
b. op"aci sk"adki cz"onkowskie.
§ 14 Cz"onkiem zwyczajnym staje si! po z"o$eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa"y
Zarz%du Stowarzyszenia.
§ 15 Cz"onkiem wspieraj%cym Stowarzyszenie mo$e zosta' osoba fizyczna i prawna deklaruj%ca
pomoc finansow%, rzeczow% lub merytoryczn% w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 16 Cz"onkiem wspieraj%cym staje si! po z"o$eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa"y
Zarz%du.
§ 17 Cz"onkiem honorowym Stowarzyszenia mo$e by' osoba fizyczna, która wnios"a wybitny
wk"ad w dzia"alno&' i rozwój Stowarzyszenia.
§ 18 Cz"onkowie honorowi s% przyjmowani przez Walne Zebranie na wniosek 10 cz"onków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 19 Cz"onkowie zwyczajni maj% prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do w"adz Stowarzyszenia;
b. korzystania z dorobku, maj%tku i wszelkich form dzia"alno&ci Stowarzyszenia;
c. udzia"u w zebraniach, wyk"adach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d. zg"aszania wniosków co do dzia"alno&ci Stowarzyszenia.

§ 20 Cz"onkowie zwyczajni maj% obowi%zek:
a. brania udzia"u w dzia"alno&ci Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. przestrzegania statutu i uchwa" w"adz Stowarzyszenia;
c. regularnego op"acania sk"adek.
§ 21 Cz"onkowie wspieraj%cy i honorowi nie posiadaj% biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mog% jednak bra' udzia" z g"osem doradczym w statutowych w"adzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadaj% takie prawa jak cz"onkowie zwyczajni.
§ 22 Cz"onek wspieraj%cy ma obowi%zek wywi%zywania si! z zadeklarowanych &wiadcze#,
przestrzegania statutu oraz uchwa" w"adz Stowarzyszenia.
§ 23 Cz"onkowie honorowi s% zwolnieni z op"acania sk"adek cz"onkowskich.
§ 24 Utrata cz"onkostwa nast!puje na skutek:
a. pisemnej rezygnacji z"o$onej na r!ce Zarz%du;
b. wykluczenia przez Zarz%d;
c. z powodu "amania postanowie# statutu i nieprzestrzegania uchwa" w"adz Stowarzyszenia;
d. z powodu niep"acenia sk"adek za okres pó" roku;
e. na pisemny wniosek trzech cz"onków Stowarzyszenia;
f. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku s%du;
g. &mierci cz"onka oraz utraty osobowo&ci prawnej przez osoby prawne;
h. utraty zdolno&ci do czynno&ci prawnych.
§ 25 Od uchwa"y Zarz%du w sprawie przyj!cia w poczet cz"onków stowarzyszenia lub
pozbawienia cz"onkostwa zainteresowanemu przys"uguje odwo"anie do Walnego Zebrania
Cz"onków w terminie 14 dni. Uchwa"a Walnego Zebrania cz"onków jest ostateczna.

Rozdzia! IV
W!adze Stowarzyszenia
§ 26 W"adzami Stowarzyszenia s%:
a. Walne Zebranie Cz"onków;
b. Zarz%d,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 27 Kadencja w"adz.
a. kadencja wszystkich w"adz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa si! w g"osowaniu tajnym bezwzgl!dn% wi!kszo&ci% g"osów;
b. cz"onkowie wybrani do w"adz Stowarzyszenia mog% t! sam% funkcj! pe"ni' nie d"u$ej ni$
przez dwie kadencje.
§ 28 Uchwa"y wszystkich w"adz Stowarzyszenia zapadaj% zwyk"% wi!kszo&ci% g"osów w trybie
jawnym przy obecno&ci, co najmniej po"owy cz"onków uprawnionych do g"osowania, chyba, $e
dalsze postanowienia statutu stanowi% inaczej.
§ 29 Walne Zebranie Cz"onków jest najwy$sz% w"adz% Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu
Cz"onków bior% udzia":
a. z g"osem stanowi%cym - cz"onkowie zwyczajni,
b. z g"osem doradczym - cz"onkowie wspieraj%cy, honorowi oraz zaproszeni go&cie.
§ 30 Walne Zebranie Cz"onków mo$e by' zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 31 Walne Zebranie Cz"onków zwyczajne jest zwo"ywane raz na dwa lata przez Zarz%d
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarz%d podaje do wiadomo&ci wszystkich cz"onków, co
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania drog% elektroniczn% lub pisemnie na adres
zamieszkania.
§ 32 Walne Zebranie Cz"onków nadzwyczajne mo$e si! odby' w ka$dym czasie. Jest zwo"ywane

przez Zarz%d z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co
najmniej 1/3 ogólnej liczby cz"onków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 33 Uchwa"y Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadaj% bezwzgl!dn% wi!kszo&ci% g"osów w
obecno&ci przynajmniej po"owy ogólnej liczby cz"onków. G"osowanie jest jawne.
§ 34 W przypadku gdy podczas Walnego Zebrania brak jest kworum (wystarczaj%cej ilo&ci
cz"onków niezb!dnych do prawomocnego podejmowania uchwa") przewodnicz%cy mo$e zwo"a'
nast!pne Walne Zebranie nie pó(niej ni$ w ci%gu miesi%ca. Dla wa$no&ci podejmowanych
wówczas uchwa" nie jest wymagana obecno&' po"owy uczestników.
§ 35 Do kompetencji Walnego Zebrania nale$%:
a. okre&lenie g"ównych kierunków dzia"ania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. uchwalanie zmian statutu;
c. wybór i odwo"ywanie wszystkich w"adz Stowarzyszenia;
d. udzielanie Zarz%dowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
e. rozpatrywanie sprawozda# z dzia"alno&ci Zarz%du i Komisji Rewizyjnej;
f. uchwalanie bud$etu;
g. uchwalanie wysoko&ci sk"adek cz"onkowskich oraz wszystkich innych &wiadcze# na rzecz
Stowarzyszenia;
h. podejmowanie uchwa" w sprawie przyj!cia cz"onka honorowego;
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda# w"adz Stowarzyszenia;
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zg"oszonych przez cz"onków Stowarzyszenia lub
jego w"adze;
k. rozpatrywanie odwo"a# od uchwa" Zarz%du;
l. podejmowanie uchwa"y o rozwi%zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj%tku;
m. podejmowanie uchwa" w ka$dej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrze$onych do kompetencji innych w"adz stowarzyszenia.
§ 36 Zarz%d jest powo"any do kierowania ca"% dzia"alno&ci% Stowarzyszenia zgodnie z uchwa"ami
Walnego Zebrania Cz"onków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewn%trz.

Do sk"adania o&wiadcze# woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest wspó"dzia"anie dwóch
cz"onków Zarz%du.
§ 37 Zarz%d sk"ada si! z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa
i wiceprezesów wybiera Walne Zebranie spo&ród swoich cz"onków.
§ 38 Do kompetencji Zarz%du nale$%:
a. realizacja celów Stowarzyszenia;
b. wykonywanie uchwa" Walnego Zebrania Cz"onków;
c. sporz%dzanie planów pracy i bud$etu;
d. sprawowanie zarz%du nad maj%tkiem Stowarzyszenia;
e. podejmowanie uchwa" o nabywaniu, zbywaniu lub obci%$aniu maj%tku Stowarzyszenia;
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewn%trz;
g. zwo"ywanie Walnego Zebrania Cz"onków;
h. przyjmowanie i skre&lanie cz"onków.
§ 39 Komisja Rewizyjna powo"ana jest do sprawowania kontroli nad dzia"alno&ci%
Stowarzyszenia.
§ 40 Komisja Rewizyjna sk"ada si! z 3 do 5 osób w tym przewodnicz%cego, zast!pcy oraz
sekretarza.
§ 41 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale$y:
a. kontrolowanie dzia"alno&ci Zarz%du;
b. sk"adanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Cz"onków;
c. prawo wyst%pienia z wnioskiem o zwo"anie Walnego Zebrania Cz"onków oraz zebrania
Zarz%du;
d. sk"adanie wniosków o absolutorium dla w"adz Stowarzyszenia;
e. sk"adanie sprawozda# ze swojej dzia"alno&ci na Walnym Zebraniu Cz"onków.

§ 42 W razie, gdy sk"ad w"adz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupe"nienie ich sk"adu mo$e nast%pi' w drodze kooptacji, której dokonuj% pozostali cz"onkowie
organu, który uleg" zmniejszeniu. W tym trybie mo$na powo"a' nie wi!cej ni$ po"ow! sk"adu
organu.

Rozdzia! V
Maj#tek i Fundusze

§ 43 Maj%tek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze sk"adek cz"onkowskich;
b. darowizn, spadków, zapisów;
c. dotacji, subwencji i ofiarno&ci publicznej.
§ 44 Wszelkie &rodki pieni!$ne mog% by' przechowywane wy"%cznie na koncie Stowarzyszenia.
§ 45 Stowarzyszenie prowadzi gospodark! finansow% zgodnie z obowi%zuj%cymi przepisami.
§ 46 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obci%$ania maj%tku Stowarzyszenia podejmuje
Zarz%d.
§ 47 Do zawierania umów, udzielania pe"nomocnictwa i sk"adania innych o&wiadcze# woli
w szczególno&ci w sprawach maj%tkowych wymagane s% podpisy dwóch cz"onków Zarz%du
dzia"aj%cych "%cznie.

Rozdzia! VI
Postanowienia ko$cowe
§ 48 Uchwa"! w sprawie zmiany statutu oraz uchwa"! o rozwi%zaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Cz"onków kwalifikowan% wi!kszo&ci% g"osów – (dwóch trzecich), przy
obecno&ci co najmniej po"owy uprawnionych do g"osowania.
§ 49 Podejmuj%c uchwa"! o rozwi%zaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Cz"onków okre&la
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie maj%tku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora.
§ 50 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maj% przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

