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STATUT  

STOWARZYSZENIA  

RAZEM DLA SZÓSTKI 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RAZEM DLA SZÓSTKI i w dalszych postanowieniach statutu zwane 

jest Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów ustawy  

z dnia  7  kwietnia  1989  roku  Prawo  o  stowarzyszeniach  (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 1393 

ze zmianami) oraz niniejszego statutu.  

3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania  

w granicach przewidzianych przepisami prawa. 

4. Stowarzyszenie może używać logo i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia na zasadach określonych  

w przepisach szczegółowych. Członkowie mają prawo do posiadania legitymacji, noszenia odznaki 

Stowarzyszenia i używania logo Stowarzyszenia w celach promocyjnych.  

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, lecz dochód z tej działalności może 

służyć wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 

członków.   

 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Kościerzyna. Dla 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi również działalność poza RP, zgodnie z prawem 

miejscowym. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszy niebędących 

członkami. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub 

podobnym profilu działania, jeśli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Polska jest stroną. 

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie powoływane jest z inicjatywy Rady Rodziców uczniów oraz nauczycieli Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Kościerzynie, jako przejaw ich obywatelskiej troski o autonomię szkoły, wysoką 

jakość jej pracy oraz równe szanse wszystkich uczniów. 

2. RAZEM DLA SZÓSTKI jest dobrowolnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na 

płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie lub poglądy polityczne. 
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II CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 

 

§ 6 

Stowarzyszenie jest organizacją i prowadzi działalność na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. 

Celem Stowarzyszenia jest niżej wymieniona działalność społecznie użyteczna: 

1. Wspieranie szkoły w zakresie realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego Szkoły. 

2. Udzielanie pomocy materialnej uczniom szkoły w trudnej sytuacji życiowej. 

3. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów szkoły i ich rodzin. 

4. Wspieranie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej uczniów szkoły i ich rodzin. 

5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, a także działań wspomagających rozwój 

samorządności. 

6. Poprawa warunków edukacji dzieci i młodzieży. 

7. Tworzenie warunków sprzyjających aktywizacji sportowo-rekreacyjnej, ekologicznej  

i kulturalnej oraz popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej. 

8. Promowanie regionu. 

9. Ochrona i promocja zdrowia. 

10. Działania  na  rzecz  ochrony  środowiska  naturalnego. 

11. Promocja i organizacja wolontariatu. 

12. Integracja społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości jej życia. 

13. Organizowanie czasu wolnego oraz różnych form wypoczynku dzieci, młodzieży  

i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych.  

 

§ 7 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Współdziałanie z samorządem terytorialnym, instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami 

działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz rozwoju lokalnych społeczności. 

2. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia zajęć służących rozwijaniu zainteresowań oraz 

talentów dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. 

3. Prowadzenie lub wspieranie prowadzenia zajęć o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

opiekuńczym, profilaktycznym lub integracyjnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

4. Prowadzenie lub wspieranie akcji o charakterze charytatywnym. 

5. Podejmowanie przedsięwzięć i pozyskiwanie środków (w tym publicznych) służących realizacji 

celów statutowych. 

              

§ 8 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań 

określonych w § 7. 

 

§ 9 

Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań 

określonych w § 7. 
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§ 10 

Stowarzyszenie może współpracować ze wszystkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz 

pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych. 

 

III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 11 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 członków zwyczajnych, 

 członków wspierających, 

 członków honorowych. 

 

§ 12 

Członkiem zwyczajnym może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca 

obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie 

przyjęta przez Zarząd. 

 

§ 13 

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od 

daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację trzech członków zwyczajnych. Zainteresowany 

winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia 

na członka, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na 

ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. 

Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest 

ostateczne, Przyjęcie następuje po uzyskaniu 2/3 głosów oddanych przez członków walnego 

zgromadzenia. 

 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają prawo do: 

 czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

 uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, 

 zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia, 

 korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego 

celami statutowymi, 

 brania udziału w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem 

głosu. 

 

§ 15 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

 przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

 czynnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia, 

 regularnego opłacania składek członkowskich. 

 dbania o mienie Stowarzyszenia.  
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§ 16 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana 

merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową 

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

 

§ 17 

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzyszeniu za 

pośrednictwem swojego przedstawiciela. 

 

§ 18 

1. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za 

pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz 

Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.  

2. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych 

świadczeń i przestrzegania ustaleń w zawartych w podpisanej deklaracji. 

 

§ 19 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia go Walne Zebranie na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

 

§ 20 

1. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać 

do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie 

zadań.  

2. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

 

§ 21 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi. 

2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 

3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy. 

4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku 

stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał  

i regulaminów. 

5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę 

dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych. 

6. Pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków. 

 

 

 



STATUT RAZEM DLA SZÓSTKI 
 

 
 

 
 

Strona 5 z 8 

§ 22 

Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom prawo wniesienia odwołania do 

Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni, od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie 

rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 

IV WŁADZE STOWARZYSZENIA 

  

§ 23 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków 

2. Zarząd  

3. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 24 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybory do władz 

Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym 

przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu 

odbycia wyborów uzupełniających. 

 

§ 25 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Walne Zebrania mogą być: 

- zwyczajne 

- nadzwyczajne. 

 

§ 26 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako 

sprawozdawczo - wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym 

porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: 

 z własnej inicjatywy 

 na żądanie Komisji Rewizyjnej, 

 na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 

Stowarzyszenia. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia 

wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
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§ 27 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym  

w obecności, co najmniej połowy uprawnionych członków do głosowania. 

2. W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie tego samego dnia, 

po upływie 15 minut od pierwszego terminu, a jego ważność nie jest zdeterminowana liczbą 

obecnych na nim członków. 

 

  § 28 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, 

 podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu, 

 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 ustalanie wysokości składek członkowskich, 

 podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia 

jego majątku, 

 rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

 nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, 

 uchwalenie regulaminów wewnętrznych, 

 ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 decydowanie o zbyciu składników majątku trwałego Stowarzyszenia. 

 

§ 29 

1. Zarząd składa się z 5 – 7 członków, spośród których na swym pierwszym posiedzeniu wyłania: 

a. prezesa,  

b. dwóch wiceprezesów, 

c. sekretarza, 

d. skarbnika, 

e. członków zarządu. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa. 

3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku. 

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa. 

5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu. 

 

§ 30 

1. Do kompetencji Zarządu należy: 

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

b. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, 

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, 

darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej dotacji  

i kontraktów państwowych, 

d. sporządzanie sprawozdań z działalności, 

e. realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 
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f. zwoływanie Walnych Zebrań, 

g. uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia, preliminarzy budżetowych, 

h. regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia i zatrudnianie pracowników, 

i. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających 

Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Zarządu należy także podejmowanie wszystkich uchwał nie zastrzeżonych dla 

innych władz Stowarzyszenia. 

 

§ 31 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. 

3. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej: 

a. nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa  

i powinowactwa, 

b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 

4. Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie 

wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. 

 

§ 32 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:   

 kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, 

 przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień, 

 składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności wraz z oceną 

działalności Zarządu i wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu, 

 wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 

 zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz 

Stowarzyszenia. 

 

§ 33 

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.  

 

 

V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 34 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze. 

2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą: ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, dotacji, 

spadków, darowizn, zapisów  wg zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 35 

Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są: prezes i skarbnik lub wiceprezes i skarbnik. 
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§ 36 

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu: prezesa, 

wiceprezesa lub osoby upoważnionej przez Zarząd.  

 

§ 37 

Władzom Stowarzyszenia działającym w jego imieniu 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, w rozumieniu art. 20 ust. 7 pkt a Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późn. 

zm.), 

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 Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.” 

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 38 

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 

głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 39 

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na wniosek 

Zarządu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do 

głosowania. 

 

§ 40 

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków zadecyduje  

o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację 

Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji działających nie dla zysku, 

charytatywnych, o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia. 

 


