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STATUT STOWARZYSZENIA 

CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 
 

TEKST JEDNOLITY 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Walnego Zebrania s towarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju nr  UWZ/ I I I/01/2016 z dnia  01 czerwca 2016 roku  
 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Społecznego Rozwoju i  posiada 

osobowość prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 ze zm.) 

oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

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

§ 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

siedziba władz znajduje się w Łaziskach Górnych. 

§ 3. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych 

w przepisach szczególnych. 

§ 4. Nazwa i logo stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone. Wzór logotypu 

Stowarzyszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu. 

§ 5. Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy „CSR”.  

§ 6. Stowarzyszenie może posiadać jednostki terenowe. 

§ 7. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako 

dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę 

przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania 

§ 8. Głównym Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu województwa śląskiego. 

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia są: 

1. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym m.in. 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja grup 

marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, działania na rzecz reintegracji 

społecznej i zawodowej grup marginalizowanych społecznie, szczególnie osób 

długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.  

2. Działania na rzecz grup marginalizowanych społecznie oraz młodzieży, których 

celem będzie wyrównanie szans w dostępie do edukacji, kultury, usług 

i informacji.  

3. Aktywizacja środowiska lokalnego na rzecz walki z uzależnieniami. Profilaktyka 

uzależnień dorosłych i młodzieży. 

4. Wspieranie osób i rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. 

5. Promocja przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności. 

6. Promocja idei społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporte Social 

Responsibility) oraz zatrudniania socjalnego wśród przedsiębiorców. 

Budowanie lokalnego partnerstwa miedzy sektorem publicznym, biznesem 

a sektorem pozarządowym, promocja wolontariatu. Wspieranie rozwoju 

organizacji pozarządowych oraz podmiotów ekonomii społecznej. 

7. Działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego i informacyjnego, rozwoju kadr i elit społeczno-politycznych. 

8. Wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych mających na 

celu rozwój społeczności ze szczególnym naciskiem na pomoc społeczną, 

kulturę i przedsiębiorczość. 

9. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu w tym turystyki 

i sportu. 

10. Wspieranie inicjatyw  kulturalnych a w szczególności promocja kultury 

i tradycji Górnego Śląska. 

11. Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w szczególności 

niskobudżetowej twórczości filmowej, teatralnej, kabaretowej i muzycznej.  

12. Promocja ochrony środowiska  i postaw proekologicznych.   

13. Współpraca międzynarodowa w zakresie kształcenia ustawicznego, wymiany 

kulturowej, turystyki oraz wyrównywania szans grup marginalizowanych. 

14. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej. 

§ 81. 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową. 

2. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się 

z przedmiotem działalności gospodarczej. 

§ 82. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, 

w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami: 

1) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, 

2) 58.11.Z – Wydawanie książek, 

3) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

4) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

5) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 

6) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

7) 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 

i programami telewizyjnymi; 

8) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 

9) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, 

10) 63.12.Z – Działalność portali internetowych, 

11) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

12) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej i zarządzania; 

13) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych, 

14) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej, 

15) 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 

16) 74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

17) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery;  

18) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

19) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników; 

20) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 

21) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

22) 84.11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; 

23) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych; 

24) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

25) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 

26) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację; 

27) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

28) 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku 

i osób niepełnosprawnych;  

29) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi; 

30) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

31) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 

32) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

33) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza; 

34) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 

35) 91.01.A – Działalność bibliotek; 

36) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych; 

37) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

38) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 

39) 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

40) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

41) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych; 

42) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 
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§ 83. 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, 

w kategoriach opisanych w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerami: 

1) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami, 

2) 58.11.Z – Wydawanie książek, 

3) 58.12.Z – Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

4) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 

5) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, 

6) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

7) 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo 

i programami telewizyjnymi; 

8) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 

9) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem, 

10) 63.12.Z – Działalność portali internetowych, 

11) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

12) 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych, 

13) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej, 

14) 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 

15) 74.90.Z – Pozostała działalność naukowa i techniczna gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

16) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając 

komputery;  

17) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 

materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

18) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników; 

19) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 

20) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

21) 84.11.Z – Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; 

22) 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych 

i rekreacyjnych; 

23) 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; 

24) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 

25) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację; 

26) 86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

27) 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku 

i osób niepełnosprawnych;  

28) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi; 

29) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana; 

30) 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych; 

31) 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 

32) 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza; 

33) 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 

34) 91.01.A – Działalność bibliotek; 

35) 93.12.Z – Działalność klubów sportowych; 

36) 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 

37) 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 

38) 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 

39) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 

40) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych; 

41) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

2. Działalność wskazana w ust. 1 prowadzona będzie z zastosowaniem zapisów 

§ 27 ust. 12. 

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Wdrażanie w życie własnych projektów i programów; 

2. Prowadzenie sekcji i klubów oraz innych powołanych, aby realizować cele 

Stowarzyszenia; 

3. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich 

rozwój, a także z organami administracji państwowej i samorządowej oraz 

środkami masowego przekazu; 

4. Uczestniczenie jak i organizacja konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów 

poświeconych celom działalności Stowarzyszenia; 

5. Organizacja szkoleń, warsztatów i kursów, które będą miały za cel rozwój 

zasobów ludzkich regionu oraz propagowanie celów Stowarzyszenia; 

6. Wydawanie certyfikatów i nagród związanych z celami stowarzyszenia ze 

szczególnym uwzględnieniem  społecznej odpowiedzialności biznesu; 

7. Działalność wydawniczą; 

8. Działalność doradczo-szkoleniową, realizującą cele Stowarzyszenia na rzecz 

osób prawnych i fizycznych;  

9. Poradnictwo psychologiczne, zawodowe, prawne, finansowe itp. dla osób 

prawnych jak i fizycznych; 

10. Organizację imprez kulturalnych i sportowych; 

11. Prowadzenie portalu internetowego;  

12. Prowadzenie klubów i sekcji podejmujących działania wynikające z celów 

stowarzyszenia;  

13. Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi, które realizują 

podobne cele statutowe; 

14. Udzielanie dotacji osobom prawnym; 

15. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

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

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 

§11.  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3) członków honorowych. 

§ 12. 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością 

Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. 

Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 

podstawie pisemnej deklaracji i rekomendacji co najmniej dwóch członków 

Stowarzyszenia. 

§ 13. Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia, 

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu 

z listy członków, 

4) korzystania z wszelkich form pomocy zorganizowanej przez Stowarzyszenie, 

5) korzystania z wszelkich urządzeń stanowiących własność Stowarzyszenia, 

6) przedkładanie Zarządowi wniosków i uwag dotyczących pracy Stowarzyszenia. 

7) uczestnictwa w pracy sekcji oraz klubów. 

§ 14. Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

2) popierania zadań i celów Stowarzyszenia, 

3) aktywnej pracy nad projektami i realizacji celów Stowarzyszenia, 

4) płacenia składek członkowskich, uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia. 

§ 15.  1. Członek wspierający, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

posiada wszystkie prawa określone w § 13, 

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – 

w statutowych władzach Stowarzyszenia, 

3. Nadanie członkostwa wspierającego następuje  na drodze uchwały Zarządu. 

§ 16. 1. Członek honorowy, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

posiada wszystkie prawa określone w § 13, 

2. Członek honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych 

władzach Stowarzyszenia, 

3. Członek honorowy zobowiązany jest wspierać Stowarzyszenie swoją wiedzą 

i radą, 

4. Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich, 

5. Nadanie członkostwa honorowego następuje na drodze uchwały Zarządu. 

§ 17. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do stowarzyszenia, zgłoszonej na 

piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań 

odnośnie Stowarzyszenia, 

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 

3) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w razie rażącego i uporczywego 

naruszania postanowień statutu, 

4) nie płacenia składek uchwalonych przez Walne Zebranie. 

5) Powtarzająca się nieobecność członka na trzech kolejnych Walnych 

Zebraniach Członków. W przypadkach określonych w § 17 pkt 3 decyzję 

wydaje Zarząd podając przyczyny skreślenia. Osoba skreślona z listy członków 

ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 7 dni od 

daty doręczenia stosownej uchwały. 
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Rozdział IV 

Organy Stowarzyszenia 

§ 18. Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 181. Organem opiniodawczym i doradczym Władz Stowarzyszenia jest Rada 

Programowa. 

§ 19. 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. a ich 

wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Walne 

zebranie może dokonać uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w trakcie 

trwania kadencji. 

2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, 

bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków. Na wniosek przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia  Walne 

Zebranie Członków może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

2a. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków, Zarząd zwołuje 

kolejne Walne Zebranie Członków nie później niż w ciągu 14 dni. Zebranie to będzie 

upoważnione do podejmowania wszelkich czynności zastrzeżonych do kompetencji 

Walnego Zebrania Członków, bez względu na ilość osób biorących w nim udział.  

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniach jawnych, 

bezwzględną, większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby uprawnionych członków Zarządu.. Na wniosek przynajmniej jednego członka 

Zarządu, Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 

bezwzględna większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

uprawnionych członków. Na wniosek jednego członka Komisji Rewizyjnej, Komisja 

Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. 

§ 20. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz 

Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez 

przeprowadzenie wyborów uzupełniających.  

 

Walne Zebranie Członków 

§ 21. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym 

Zebraniu Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, 

3) z głosem doradczym – członkowie honorowi. 

§ 22. 1.  Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz w roku. 

2. Obradami Walnego Zebranie Członków kieruje przewodniczący wybierany 

w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. 

3.  Walne Zebranie Członków może zwołać: 

a) Zarząd, 

b) Komisja Rewizyjna, 

c) Zarząd na wniosek 10 członków Stowarzyszenia. 

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia 

się członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 

§ 23. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą w szczególności: 

1) uchwalanie statutu i jego zmian, 

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, 

4) zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 

5) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego 

majątku, 

6) podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Stowarzyszenia z innymi 

organizacjami, 

7) podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia oddziału Stowarzyszenia, 

8) określanie przedmiotu działalności nieodpłatnej i odpłatnej, 

9) przyjmowanie strategii rozwoju organizacji. 

Postanowienia § 23  p. 1, 2 i 3 należą również do kompetencji Zebrania 

Założycielskiego. 

§ 24. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych stowarzyszenia. 

 

Zarząd 

§ 25. 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie 

z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi 

odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków. W skład Zarządu każdorazowo wchodzi: 

prezes i dwóch wiceprezesów.  

3. Zarząd rozpatruje wszelkie wnioski w terminie 14 dni, od daty wpłynięcia. 

§ 26. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

§ 27. Do zadań Zarządu należy przede wszystkim: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) ustalenie i realizacja budżetu Stowarzyszenia, 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

4) podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania i wykluczania członków, 

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

i podawanie ich do wiadomości publicznej, 

6) przyjmowanie zapisów i darowizn, 

7) prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

8) określanie zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników Stowarzyszenia, 

9) zatrudnianie i zwalnianie pracowników, 

10) odpowiadanie za finanse organizacji, w tym zatwierdzanie zakładowego planu 

kont i polityki rachunkowości, 

11) przyjmowanie planów działania organizacji i programów operacyjnych, 

12) określanie zasad i przedmiotu prowadzonej działalności odpłatnej, 

13) powoływanie sekcji i klubów oraz zatwierdzanie ich regulaminów, 

14) zatwierdzanie standardów pracy organizacji. 

§ 28. Pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia podlegają Zarządowi, który 

zawiera i rozwiązuje z nimi umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi. 

 

Rada Programowa 

§ 281. 1. Członkami Rady Programowej mogą być członkowie zwyczajni, członkowie 

wspierający i członkowie honorowi stowarzyszenia oraz osoby zaangażowane w 

działalność Stowarzyszenia. 

2. W skład Rady Programowej wchodzi 5 osób. 

3. W posiedzeniach Rady Programowej może uczestniczyć Zarząd Stowarzyszenia.  

4.  Walne Zebranie wybiera 3 członków Rady Programowej spośród członków 

stowarzyszenia oraz wskazuje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. 

Pozostałych członków wskazuje Zarząd Stowarzyszenia spośród osób 

zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia, zgodnie z § 281.1. 

5. Rada Programowa może posiadać Regulamin ustanawiany przez Walne Zebranie. 

6. Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

§ 282. Do zadań Rady Programowej należy: 

1.  przygotowywanie i opiniowanie strategii i planów działania organizacji oraz 

programów operacyjnych, projektów i usług, 

2.  pomoc w rozwiązywaniu wewnętrznych sporów i konfliktów w organizacji, 

3.  promocja działań Stowarzyszenia. 

§ 283. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Programowej, są kluczowymi 

doradcami Zarządu Stowarzyszenia, mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

oraz reprezentują interesy stowarzyszenia na zewnątrz. 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 29. 1. Komisja Rewizyjna jest odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu 

w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, kolegialnym organem 

kontrolującym działalność Stowarzyszenia, 

2. Komisja Rewizyjna powołana jest przez Walne Zebranie Członków do 

sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, 

3. Komisja rewizyjna składa się z 2 do 3 osób. W razie okresowej niedyspozycji 

jednego z członków, Walne Zebranie Członków może dokonać wyboru 

dodatkowego członka Komisji Rewizyjnej – na czas niemożliwości wypełniania 

obowiązków przez tego niedysponowanego członka. 

4. Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru ze swojego grona prezydium, w skład 

którego wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. 

§ 30. Do zadań Komisji Rewizyjnej, z  zastrzeżeniem zapisów § 383, należy: 

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności ksiąg 

i dokumentów finansowych, 

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 

3) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia 

niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków, a także prawo 

żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę 

udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia, 

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków 

i innym podmiotom, które takiego sprawozdania wymagają. 



STATUT STOWARZYSZENIA 
CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 

 
 

 

Strona 4 z 4 
 

§ 31. 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków na 

okres dwóch lat. 

2. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 

w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości 

nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

§ 32. W przypadku wymienionym w § 30 ust. 3 Walne Zebranie Członków Komisja 

Rewizyjna zwołuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, 

a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.  

§ 33. Członkowie Komisji Rewizyjnej winni być informowani o terminie zebrania 

Zarządu i mają prawo uczestniczenia w tych zebraniach. 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 34. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§ 35. 1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd, 

2. Istnieje możliwość odpracowania części składki członkowskiej w formie 

woluntarystycznej pracy na rzecz Stowarzyszenia. Jej charakter i wymiar ustala 

Zarząd.  

§ 36.  Źródłem powstawania majątku Stowarzyszenia są: 

1) darowizny, zapisy i spadki,  

2) dotacje krajowe oraz zagraniczne,  

3) dochody ze zbiórek, aukcji organizowanych przez lub na rzecz Stowarzyszenia, 

4) wpływy z odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia,  

5) dochody z majątku Stowarzyszenia, 

6) składki członkowskie, 

7) finansowanie ze źródeł publicznych, 

8) wpływy z 1% podatku, przekazywanego na rzecz organizacji pożytku 

publicznego., 

9) wpływy z tytułu lokat ze źródeł pieniężnych zgromadzonych na rachunkach 

bankowych stowarzyszenia. 

§ 37. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia 

oraz na pokrycie jego niezbędnych kosztów. 

2. Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na udzielanie pożyczek 

lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, 

członków organów lub pracowników 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". 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków 

Stowarzyszenia, 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. 

4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków 

Stowarzyszenia, 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 organizacji. 

5. Z majątku Stowarzyszenia nie można dokonywać na szczególnych zasadach 

zakupów towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliscy, na 

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

rynkowe. 

§ 38.  Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie 

praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego 

członka Zarządu, przy czym do podjęcia zobowiązania przekraczającego kwotę 

3 500,00 złotych brutto wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

§ 381.  Zarząd może udzielać pełnomocnictw i upoważnień. 

§ 382. Do potwierdzania zgodności dokumentów stowarzyszenia z oryginałem 

i stanem faktycznym uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie, lub 

osoba do tego upoważniona. 

§ 383. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach 

z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale 

Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania 

członków. 

 

Rozdział VI 

Struktura Stowarzyszenia 

§ 39. Stowarzyszenie składa się z sekcji i klubów. 

1. Zarząd ma prawo powoływania sekcji i klubów oraz zatwierdzania ich 

regulaminów. 

2. W działaniach organizowanych przez sekcje i kluby mogą uczestniczyć 

członkowie stowarzyszenia oraz osoby nie będące członkami stowarzyszenia. 

§ 40  Koordynatorzy, kierownicy sekcji i klubów powoływani są przez Zarząd. 

§ 41   Do praw koordynatora lub kierownika sekcji i klubu należy: 

1. wysuwanie inicjatyw, 

2. korzystanie z pomocy członków stowarzyszenia, a w szczególności ze strony 

Członków Zarządu, 

3. posiadanie decydującego głosu w sprawie doboru członków do odpowiednich 

sekcji i klubów, 

4. odmówienie współpracy z członkiem, po uprzednim uzasadnieniu, 

5. głos doradczy na zebraniach Zarządu, 

6. zwoływanie spotkań podległej mu sekcji i klubów, 

7. reprezentowanie sekcji na Walnym Zebraniu Członków, 

8. możliwość udziału w zebraniach Zarządu. 

§ 42.  Do obowiązków koordynatora lub kierownika sekcji i klubu należy: 

1. planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola działań prowadzonych 

przez sekcję, 

2. składanie rocznego raportu z działalności sekcji Zarządowi, 

3. rzetelne i odpowiedzialne wykonywanie powierzonych zadań, 

4. koordynowanie pracy osób uczestniczących w pracach sekcji, 

5. nadzór nad pracą sekcji oraz osobami w tych pracach uczestniczącymi, ze 

szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczestniczącym 

w pracach sekcji osobom. 

§ 43.  Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały. Decyzję 

o ich powołaniu, charakterze i autonomii podejmuje Walne Zebranie Członków.  

 

Rozdział VI 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 44. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 

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

głosowania. 

§ 45. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków 

określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku 

Stowarzyszenia. 

§ 46. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie 

uregulowanych w statucie, mają  zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 

7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 ze 

zm.) 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 47. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia i uzyskania 

osobowości prawnej. 

 

Załącznik nr 1 

Wzór logotypów stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju. 

 

  
 


