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STATUT 

STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ 

TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI ŚRODOWISKOWEJ 

„MROWISKO” 

z siedzibą w Gdańsku  

 

2022  

 

[tekst jednolity] 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej 

„MROWISKO” (dalej zwane „Stowarzyszeniem”). 

 

§ 2   

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach 

niezarobkowych.  

 

§ 3 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 07 kwietnia 

1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu 

(dalej zwanego „Statutem”). 

 

§ 4 

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdańsk. 

2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić 

działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Rozdział II 

Cele i zasady działania  

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

w celu realizacji postanowień Statutu, według zasad określonych w odpowiednich przepisach 

prawa,  a w szczególności Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność, w tym działalność społecznie użyteczną, której cele 

i środki działania wyszczególnione zostały w Rozdziale II Statutu. 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności 

gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być dzielony między członków 

Stowarzyszenia.  
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§ 6 

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych 

organizacji. 

 

§ 7 

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona 

zdrowia społeczeństwa oraz wszechstronna pomoc świadczona na rzecz osób potrzebujących 

wsparcia. 

2. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w szczególności na rzecz osób 

doświadczających trudności w życiu osobistym i zawodowym, osób uzależnionych i 

zagrożonych uzależnieniem, osób doświadczających przemocy, osób z rodzin dysfunkcyjnych 

oraz środowisk społecznie zaniedbanych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

wykluczonych społecznie.  

3. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności: 

a) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza, 

b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  

c) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

d) działalność charytatywna,  

e) działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz wykluczonych społecznie, w 

tym mniejszości, osób z niepełnosprawnością, seniorów, 

f) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem,  

g) upowszechnienie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i 

mężczyzn,  

h) upowszechnianie i ochrona praw dziecka, 

i) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, 

j) działalność na rzecz tolerancji dla różnorodności, 

k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,  

l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,  

m) działalność wspomagająca naukę, oświatę, edukację i wychowanie,  

n) wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,  

o) wspomaganie kultury i ochrona dóbr tradycji,  

p) działalność na rzecz ochrony i edukacji w zakresie dziedzictwa narodowego, 

q) działalność na rzecz wychowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim, 

r) promocja kultury fizycznej i sportu,  

s) działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego 

oraz ochrony środowiska, 

t) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje 

pozarządowe i podmioty publiczne,  

u) działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym, 

v) działalność  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami,  

w) promocja i organizacja wolontariatu, 

x) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

4. W Stowarzyszeniu mogą wykonywać pracę osoby skierowane do odbycia służby 

zastępczej, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach. 
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§ 8 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej  

i nieodpłatnej. 

2. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi poprzez: 

a) powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak świetlice     

    socjoterapeutyczne, placówki wsparcia dziennego, domy i kluby sąsiedzkie, 

b) prowadzenie punktów informacyjnych, konsultacyjnych, poradni dla osób uzależnionych, 

zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich, oraz zagrożonych wykluczeniem  

społecznym, 

c) prowadzenie punktów informacyjnych, konsultacyjnych, poradni dla osób w trudnej 

sytuacji życiowej w szczególności poradni rodzinnych, poradni zdrowia psychicznego, 

d) prowadzenie ośrodków i oddziałów pobytu dziennego, 

e) prowadzenie ośrodków rehabilitacji i/lub readaptacji dla dzieci i młodzieży, 

f) prowadzenie ośrodków i punktów wsparcia dla osób dorosłych i seniorów, 

g) prowadzenie ośrodków rehabilitacji i/lub readaptacji dla osób dorosłych, 

h) prowadzenie ośrodków rehabilitacji i/lub readaptacji dla osób z nawrotami, 

i) prowadzenie ośrodków dla osób z współwystępującymi zaburzeniami, 

j) prowadzenie hosteli, mieszkań i programów readaptacyjnych, 

k) telefony zaufania, 

l) ośrodki opiekuńczo – lecznicze, 

m) ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, 

n) ośrodki, kluby i programy aktywizacji zawodowej i społecznej, 

o) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne, 

p) ośrodki, punkty i programy pomocy postpenitencjarnej, 

q) tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, 

r) powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego, 

s) organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy  

z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie, 

t) inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności   

publikacyjnej i wydawniczej, 

u) współpracę ze środkami masowego przekazu, 

v) opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych, informacyjnych i promocji 

zdrowia, 

w) inicjowanie i prowadzenie badań w sferze problemów społecznych, 

x) organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji   

i doświadczeń. 

 

3. Działalność odpłatną pożytku publicznego Stowarzyszenie prowadzi poprzez: 

a)  powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak świetlice      

    socjoterapeutyczne, placówki wsparcia dziennego, domy i kluby sąsiedzkie, 

b) prowadzenie punktów informacyjnych, konsultacyjnych, poradni dla osób uzależnionych, 

zagrożonych uzależnieniem, ich rodzin i bliskich, oraz zagrożonych wykluczeniem  

społecznym, 

c) prowadzenie punktów informacyjnych, konsultacyjnych, poradni dla osób w trudnej 

sytuacji życiowej w szczególności poradni rodzinnych, poradni zdrowia psychicznego, 

d) prowadzenie ośrodków i oddziałów pobytu dziennego, 

e) prowadzenie ośrodków rehabilitacji lub readaptacji dla dzieci i młodzieży, 

f) prowadzenie ośrodków i punktów wsparcia dla osób dorosłych i seniorów, 

g) prowadzenie ośrodków rehabilitacji lub readaptacji dla osób dorosłych, 

h) prowadzenie ośrodków rehabilitacji lub readaptacji dla osób z nawrotami, 

i) prowadzenie ośrodków dla osób z współwystępującymi zaburzeniami, 

j) prowadzenie hosteli, mieszkań i programów readaptacyjnych, 

k) ośrodki opiekuńczo – lecznicze, 
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l) ośrodki resocjalizacyjne, terapeutyczne i rewalidacyjne, 

m) tworzenie Centrów i Klubów Integracji Społecznej, 

n) powoływanie i prowadzenie Centrów Kształcenia Ustawicznego, 

o) organizację szkoleń przygotowujących pracowników i wolontariuszy do pracy  

z osobami zagrożonymi wykluczeniem i wykluczonymi społecznie, 

p) inspirowanie i prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów działalności   

publikacyjnej i wydawniczej, 

q) współpracę ze środkami masowego przekazu, 

r) opracowywanie i realizowanie programów edukacyjnych, informacyjnych i promocji 

zdrowia, 

s) inicjowanie i prowadzenie badań w sferze problemów społecznych, 

t) organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji   

i doświadczeń, 

v) sprzedaż wyrobów powstałych w trakcie zajęć realizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

4. Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  

i odpłatnej działalności pożytku publicznego odbywa się z zachowaniem 

rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie 

przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności. 

 

ROZDZIAŁ III 

   Członkowie Stowarzyszenia 

 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a)  zwyczajnych, 

b) honorowych. 

 

§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych oraz utożsamiająca się z celami 

określonymi w niniejszym Statucie. 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba posiadająca rekomendacje 

dwóch członków należących do Stowarzyszenia przynajmniej przez okres 2 (dwóch) lat. 

3. Osoby spełniające warunki określone w ustępie pierwszym i drugim stają się członkami 

zwyczajnymi Stowarzyszenia po podjęciu przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet 

członków zwyczajnych oraz po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji zawierającej 

oświadczenie o dobrowolnym zamiarze uczestniczenia w Stowarzyszeniu oraz o spełnieniu 

wymagań określonych w ustępie pierwszym i drugim niniejszego paragrafu jak również 

zobowiązanie do uiszczania składek członkowskich.  

4. Zarząd może odmówić przyjęcia  w poczet członków zwyczajnych w drodze uchwały. 

5. Uchwała Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych wymaga 

uzasadnienia.  

6. Uchwała Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych może zostać 

zaskarżona w drodze odwołania złożonego na piśmie do Zarządu przez osobę, której dotyczy 

w terminie 14 dni od jej doręczenia.  

7. W odwołaniu od uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych osoba 

składająca odwołanie jest obowiązana wskazać okoliczności z których wynika naruszenie 

przez Zarząd niniejszego Statutu. 

8. Odwołanie rozpoznawane jest przez Walne Zebranie Członków, które w drodze uchwały 

decyduje o uchyleniu uchwały Zarządu bądź o jej utrzymaniu w mocy. Decyzja Walnego 

Zebrania Członków jest w tym przedmiocie ostateczna.      
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§ 11 

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w rozwoju 

Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

 

 

§ 12 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) uczestniczenia w zebraniach Walnego Zebrania Członków z prawem głosu, 

b) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia, 

c) wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia w trybie i przypadkach 

określonych niniejszym Statutem, 

d) zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia. 

 

§ 13 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

b) dbanie o dobro Stowarzyszenia, w tym jego dobre imię,  

c) regularnego opłacania składek członkowskich i realizacji innych podjętych przez niego 

wobec Stowarzyszenia zobowiązań. 

 

§ 14 

Członek honorowy ma prawo do: 

a) uczestniczenia w zebraniach Walnego Zebrania Członków bez prawa głosu, 

b) zgłaszania wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia, 

c) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia. 

 

§ 15 

Z uzyskaniem statusu członka honorowego nie wiążą się żadne obowiązki względem 

Stowarzyszenia.   

 

§ 16 

 

Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

a) śmierci członka, 

b) pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi o wystąpieniu ze Stowarzyszenia –  

w chwili złożenia oświadczenia, 

c) uchwały Zarządu o wykluczeniu członka zwyczajnego powziętej na skutek: 

− powzięcia udokumentowanej wiadomości o prawomocnym skazaniu członka zwyczajnego, 

− utraty przez członka pełnej zdolności do czynności prawnych, 

− działalności członka na szkodę Stowarzyszenia, 

− naruszania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, 

− dezorganizacji pracy Stowarzyszenia, 

− niewypełniania przez członka zwyczajnego obowiązków określonych w § 13 niniejszego 

Statutu, w tym w szczególności nieopłacenia składek członkowskich  

w pełnej kwocie w poprzednim roku kalendarzowym. Przed podjęciem uchwały Zarząd 

pisemnie (mailem) wzywa członka do wypełnienia tego obowiązku w terminie 1 miesiąca od 

daty otrzymania wezwania. 
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§ 17 

1. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka zwyczajnego wymaga uzasadnienia.  

2. Uchwała Zarządu o wykluczeniu członka zwyczajnego może zostać zaskarżona w drodze 

odwołania złożonego na piśmie przez członka, którego dotyczy w terminie 14 dni od jej 

doręczenia.  

3. Dla określenia skuteczności doręczenia uchwały stosuje się normę określoną w art. 61 

Kodeksu cywilnego. Uchwała może zostać doręczona za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Zapis § 19 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio. 

4. W odwołaniu od uchwały o wykluczeniu członek jest obowiązany wskazać okoliczności, z 

których wynika naruszenie przez Zarząd niniejszego Statutu. 

5. Odwołanie rozpoznawane jest przez Walne Zebranie Członków, które w drodze uchwały 

decyduje o uchyleniu uchwały Zarządu bądź o jej utrzymaniu w mocy. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 18 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna.   

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą  

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania  

w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczę uprawnionych  

do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. 

3. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata i jest wspólna dla wszystkich 

członków.   

4. Wybór członków organów odbywa się w głosowaniu tajnym.  

5. W przypadku, gdy skład organu Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienie składu tego organu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują 

pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie 

więcej niż 1(jedną) osobę będącą członkiem organu.  

 

§ 19 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w którym prawo głosu 

mają członkowie zwyczajni. 

2. Walne Zebranie Członków obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.  

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz na 4 (cztery) lata  

przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu, przy czym termin, miejsce 

oraz porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Członków powinny być podane do 

wiadomości członkom Stowarzyszenia, nie później niż na 14 dni przed datą Walnego 

Zebrania Członków.  

4. Zawiadomienia o Walnym Zebraniu Członków będą przesyłane członkom Stowarzyszenia 

pocztą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez członków w deklaracji członkowskiej. 

5. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek informowania Zarządu w formie pisemnej 

lub poprzez korespondencje elektroniczną pod adresem: zarzad@mrowisko.org.pl, 

o każdej zmianie adresu poczty elektronicznej. W razie niedopełnienia tego obowiązku 

skuteczne będzie zawiadomienie wysłane na ostatni podany adres e-mail.  

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia może być zwołane  

z inicjatywy każdego członka Zarządu, każdego członka Komisji Rewizyjnej lub  

na wniosek 1/3 liczby Członków Stowarzyszenia.  

mailto:zarzad@mrowisko.org.pl
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7. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu ma obowiązek w terminie 30 dni od 

daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ustępie 6 niniejszego paragrafu, zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zgodnie z treścią niniejszego 

paragrafu.  

8. Nadzwyczajny Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla 

których zostało zwołane, chyba że na zebraniu obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia 

i jednogłośnie zdecydują o wprowadzeniu określonej sprawy pod obrady. 

 

§ 20 

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

b) rozpoznawanie odwołań, o których mowa w § 10 i 17 niniejszego Statutu, 

c) zmiana Statutu, 

d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji 

Rewizyjnej, 

e) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,  

f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 

g) nadawanie członkostwa honorowego oraz pozbawienie członkostwa honorowego na 

wniosek Zarządu, 

h) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych  do  kompetencji innych władz. 

 

§ 21 

1. Zarząd prowadzi sprawy Stowarzyszenia, realizuje cele określone w Statucie  

i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w szczególności do 

zaciągania zobowiązań majątkowych, upoważniony jest Przewodniczący Zarządu 

samodzielnie lub Wiceprzewodniczący Zarządu z drugim członkiem Zarządu działając 

łącznie.   

3. Zarząd wykonuje uchwały Walnego Zebrania Członków oraz uchwały Komisji 

Rewizyjnej. 

4. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, w tym składanie oświadczenia woli  

w imieniu Stowarzyszenia,  

b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania, 

c) ustalanie wytycznych i zatwierdzanie planów działalności Stowarzyszenia, 

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

e) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej, 

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

g) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia, 

h) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 

i) ustalanie wysokości składek członkowskich, 

j) zatwierdzanie sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia po ich 

zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną, 

k) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych i instrukcji, 

l) powoływanie i odwoływanie Głównego Księgowego Stowarzyszenia,  

m) powoływanie i rozwiązywanie placówek oraz centrów prowadzonych przez 

Stowarzyszenie oraz nadzorowanie ich działalności, 

n) powoływanie i odwoływanie kierowników placówek, 

o) powoływanie komisji i struktur powstających przy Zarządzie oraz zatwierdzanie 

regulaminów ich pracy, 

p) składanie wyjaśnień bądź zgłaszanie zastrzeżeń do protokołów zewnętrznych kontroli 

Stowarzyszenia, 
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q) kierowanie do placówek oraz odwoływanie z pracy w placówkach poborowych    

skierowanych do odbycia zastępczej służby wojskowej w Stowarzyszeniu.  

 

 

§ 22 

1. Zarząd składa się z 3-5 osób.   

2. Członkowie Zarządu, w tym Przewodniczący Zarządu są wybierani Uchwałą Walnego 

Zebrania na okres 4 lat. 

3. Zarząd, na wniosek Przewodniczącego Zarządu, wybiera spośród siebie 

Wiceprzewodniczącego Zarządu. 

4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane  

w związku z pełnioną funkcją w wysokości ustalanej przez Komisję Rewizyjną.  

5. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 23 

Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą: 

a) upływu kadencji, 

b) złożenia przez członka Zarządu pisemnego oświadczenia o rezygnacji, 

c) utraty statusu członka Stowarzyszenia,  

d) odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

e) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane     

   z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

f) śmierci członka Zarządu. 

 

§ 24 

W razie ustania członkostwa w Zarządzie wszystkich jego członków Komisja Rewizyjna 

zwołuje Walne Zebrania Członków w celu przeprowadzenia wyboru Zarządu.  

 

§ 25 

W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim 

Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu 

lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków. 

 

 

§ 26 

1. Uchwały Zarządu zapadają  zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy 

członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu.  

W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu lub 

Wiceprzewodniczącego Zarządu w przypadku nieobecności Przewodniczącego Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy 

miesiące. 

3. Posiedzenia Zarządu są  zwoływane  przez: Przewodniczącego Zarządu, 

Wiceprzewodniczącego Zarządu lub  co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu. 

 

§ 27 

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy kierowanie pracami Zarządu. 
 

§ 28 

1.  Komisja Rewizyjna składa się z 3 (trzech) członków.  

2.  Członek Komisji Rewizyjnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

3.  Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani Uchwałą Walnego Zebrania.  
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4.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać  

z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości 

głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot  

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne 

miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna: 

a) nadzoruje działalność Zarządu, 

b) prowadzi co najmniej raz w roku kalendarzowym kontrolę całokształtu działalności   

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, 

c) opiniuje sprawozdania finansowe Stowarzyszenia. 

2.  Członkowie Komisji Rewizyjnej mają  prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu  

z głosem doradczym, a także występować  do Zarządu z zaleceniami i wnioskami 

pokontrolnymi. 

 

§ 30 

Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą: 

a) upływu kadencji, 

b) złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej  pisemnego oświadczenia o rezygnacji, 

c) utraty statusu członka Stowarzyszenia,  

d) odwołania uchwałą Walnego Zebrania Członków, 

e) skazania członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo          

   umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

f) śmierci członka Komisji Rewizyjnej. 

 

ROZDZIAŁ  VI 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 31 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności nieruchomości, ruchomości oraz 

środki finansowe (dalej łącznie „Majątek”).  

2. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań Majątkiem w 

stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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 (dalej: „Osoby Bliskie”). 

3. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz swoich 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.  

4. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać Majątku na rzecz swoich członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia.  
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5. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz 

ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

wyższych niż rynkowe. 

 

 

§ 32 

  Majątek Stowarzyszenia powstaje ze: 

a) składek członkowskich, 

b) darowizn, 

c) spadków i zapisów, 

d) dotacji i subwencji, 

e) ofiarności publicznej, 

f) dochodów z Majątku Stowarzyszenia, 

g) odsetek i dochodów z kapitału, 

h) dochodów z własnej działalności Stowarzyszenia,  

i) wpływów z nawiązek sądowych.  

 

§ 33 

1. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na działalność statutową Stowarzyszenia.   

2. Dochody z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji i dotacji mogą być użyte na 

realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

§ 34 

1. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków 

powziętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia przybyłych na 

Walne Zebrania Członków.  

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 

sposób jego likwidacji.  

3. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walny Zebranie Członków  większością  

2/3 głosów, przy obecności ponad  połowy osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 35 

We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy prawa.  

 

 

 

Statut został przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Profilaktyki 

Środowiskowej „MROWISKO” w Gdańsku, w dniu 07.03.2022 r. 


